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DÓLAR    R$ 3,391  (compra) R$ 3,392  (venda)
DÓLAR TURISMO  R$ 3,220  (compra) R$ 3,560  (venda)
EURO   R$ 3,678  (compra) R$ 3,685  (venda)

l Seca deixa 272 cidades em emergência em sete estados. Página 6

l Duas escolas estaduais se destacam em premiação do MEC. Página 7

l Detran desmente interrupção no financiamento de carro. Página 8

l Trump diz que tornará seguro-saúde mais acessível nos EUA. Página 15
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EM MEIO À CRISE

Manifestantes saíram 
às ruas ontem em protesto 
contra as medidas do go-
verno Temer  PÁGINA 4

Capital tem 
manifestações 
contra PEC 55

Centenas de pessoas 
participaram  do evento

FOTO: Edson Matos

cAsO vIvIANNy cRIsley A Polícia Civil apresentou ontem o primeiro preso suspeito de 
envolvimento no assassinato da vendedora. Mais duas pessoas estão foragidas.  PÁGINA 5

LiterArte está 
de volta à cena 
cultural de 
João Pessoa

Retomada do projeto 
será hoje no Centro de Artes, 
Moda e Cultura do Centro 
Histórico. PÁGINA 9

Esportes

No primeiro dia de 
competições dos Jogos 
Escolares da Juventude, 
dois atletas do Estado so-
bem ao pódio.  PÁGINA 21

Paraíba ganha 
dois ouros

Na prática, com a con-
firmação da decisão do STF, 
as instâncias inferiores de-
vem seguir o entendimento 
da Corte. PÁGINA 13

Espetáculo de águas 
dançantes será inaugura-
do na próxima segunda-
feira no Centro Turístico 
de Tambaú.  PÁGINA 7

STF confirma prisão 
em 2ª instância

Orla de JP ganha 
novo equipamento

PARA TODO O PAÍS

LAzER

FOTOS: Divulgação

FOTO: Divulgação

FOTO: Evandro Pereira

Saúde
Epidemia de zika 
reacende debate 
sobre o aborto

 

Especialista, médicos e 
ativistas defendem o direito da 
mulher de interromper legal-
mente a gravidez.  PÁGINA 14

Protestos

Governo da PB é destaque 
por manter equilíbrio fiscal

Levantamento divulgado ontem pela imprensa nacional mostra situação de calamidade na administração pública 
em diversos estados. Corte nos gastos permitiu que a Paraíba mantivesse ritmo de investimentos.  PÁGINA 3

Petra Ramalho, Juliana Lima e Anna Apolinário no LiterArte

O Aedes aegypti transmite o vírus zika
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Instituto jurídico que causa repulsa na 
opinião pública, o foro privilegiado, decorren-
te de prerrogativas de função no julgamento 
de crime comum praticado por autoridades, 
parece estar com os seus dias contados. Na 
última quarta-feira, o senador Randolfe Ro-
drigues, relator de uma PEC que estabelece 
o fim deste “tratamento especial” apresen-
tou na Comissão de Constituição e Justiça do 
Senado a íntegra do seu relatório. Deu voto 
favorável à proposta e defendeu a igualdade 
de todos perante a lei. Na sua argumentação, 
valeu-se da prática de países democráticos 
que são exemplos para o Ocidente, onde não 
existe o tal foro privilegiado, considerado 
“anacrônico, imoral e despropositado”.

O mensalão e o petrolão, dentre tantos 
outros escândalos que têm atirado para o 
epicentro de assustadoras roubalheiras pra-
ticadas por políticos de projeção nacional, 
sempre despertaram barulhentas polêmicas 
sobre a questão do foro privilegiado, que ga-
rante a autoridades julgamento em tribunais 
superiores. Os detentores da prerrogativa de 
foro não abrem mão, é claro, desse privilégio. 
Mas sabem que é odioso. Porque não basta 
que uma norma seja legal e constitucional 
para que fique imune à ilegitimidade. É ne-
cessário que a norma se adeque plenamente 
às expectativas sociais, inclusive as que são 
atinentes às noções de justiça e igualdade.

Cidadãos comuns, que pagam regular-
mente seus impostos e estão sempre expos-
tos a responder eventualmente por alguma 
conduta capaz de extrapolar a legalidade, 
não se conformam com o foro privilegia-

do justamente por isto: porque transmite a 
sensação de que certas leis vigem não para, 
excepcionalmente, assegurar direitos, mas 
para proteger certos segmentos. Foi esse o 
foco de recente pronunciamento do juiz fede-
ral Sérgio Moro, condutor dos processos da 
Lava Jato, que defendeu o fim do foro privile-
giado, por entender que esse princípio “fere a 
ideia básica da democracia de que todos de-
vem ser tratados como iguais”.

“No Brasil é mais fácil colocar na ca-
deia um menino de 18 anos por 100 gramas 
de maconha do que um agente público que 
tenha praticado uma fraude de alguns mi-
lhões”. A fase é do ministro Luís Roberto 
Barroso, do Supremo Tribunal Federal, que 
na terça-feira passada voltou a defender o 
fim do foro privilegiado e a adoção de me-
didas para racionalizar e agilizar a Justiça 
brasileira. Segundo o magistrado, é neces-
sário diminuir “drasticamente” as com-
petências não constitucionais da suprema 
Corte brasileira.

O foro privilegiado fere a ideia básica da 
democracia de que todos devem ser trata-
dos como iguais. É preciso acabar com ele, 
ou reduzi-lo, no máximo reservando-o ape-
nas a um número pequeno de autoridades. 
De fato, a República não pode ter cidadãos 
especiais. A República, na verdade, repudia 
essa distinção.  A corrupção acabaria se o 
foro privilegiado também acabasse? Certa-
mente que não. Mas acabaria, certamente, a 
incômoda sensação de que as leis favorecem 
muito mais alguns do que a grande maioria 
da sociedade.

Editorial
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O	Hotel	Tambaú
Levei susto com a menção do Hotel Tambaú na lista de bens em hasta 
pública no noticiário da semana”

 

Estranho a nota divulgada pelo 
PMDB ontem se antecipando às 
movimentações de rua que só 
aconteceriam à tarde e denun-
ciando possibilidade de invasão 
de sua sede. Em momento al-
gum, havia invasão de sede na 
programação da manifestação, 
por parte dos organizadores do 
evento. No fundo, o PMDB sabe 
o mal que está fazendo ao país.

Dizem que técnico de futebol 
não é importante e basta o 
time ter bons jogadores que 
o resto se resolve. Não é bem 
assim. Tite é a prova disso. 
Está utilizando os mesmos 
jogadores convocados por 
Dunga, mas a seleção não só 
voltou a ganhar como a jogar 
bem. Sem falar que os joga-
dores parecem mais leve.

Com o objetivo de realizar um treinamento que 
visa melhorias no sistema de atendimento ao 
usuário, o Detran-PB informa que não haverá 
atividades no setor de atendimento na Ciretran 
de Campina Grande e em João Pessoa. A capaci-
tação dos servidores vai ocorrer neste sábado 
(12), e também em 26 de novembro.

Ontem o povo voltou às ruas em protesto contra a PEC 55, a antiga PEC 241, que mudou o nome, 
mas não mudou o sentido de maldade contida em suas páginas. Sim, o povo voltou às ruas, num dia 
de luta como construção para a greve geral dos trabalhadores programada para o dia 25. São tra-
balhadores preocupados com a retirada de direitos e o congelamento de investimentos em setores 
essenciais para o crescimento do país como Saúde e Educação. A grande imprensa continua, no en-
tanto, fazendo ouvidos de mercador à chamada voz rouca das ruas. Ontem, os principais telejornais 
do país praticamente ignoraram as manifestações nas ruas das principais cidades do país. À tarde, 
o principal site de notícias, UOL, também ignorou por completo o fato. Parece que a ordem é fingir 
que o país vive num mar de rosas. Quando divulgam o fato, é para propagar “constrangimentos” por 
paralisações ou ocupações de escolas. Interessante que quando as elites saíram às ruas pedindo 
o impeachment de Dilma Rousseff, era o caminho natural para quem estava lutando por um futuro 
melhor para o Brasil. Quando são estudantes e o povo trabalhador, é coisa de vagabundo.

AteNdimeNto

CARDumE

BRASIL DE TITE

UN Informe

A HORA DA ESTRELA

CASO VIVIAnymEDO DO pOVO?

pOVO nAS RuAS: SILênCIO E COnSTRAngImEnTO

O ano de 2016 parece ser mesmo o 
ano da atriz e cantora Lucy Alves. Esta 
semana ela saiu nas páginas da revista 
Caras, numa ação de marketing da PB-
Tur. Também foi indicada para disputar 
o prêmio de melhor atriz da Associação 
Paulista de Críticos de Artes (APCA). 
Lucy é talento puro, que orgulha a Pa-
raíba e aos paraibanos.

A polícia agiu rápido e apresen-
tou ontem o suspeito respon-
sável pelo desaparecimento 
de Viviany. Infelizmente, em 
pleno século XXI, ainda temos 
que conviver com pessoas que 
agem com espírito machista e 
tratam as mulheres como ob-
jetos de prazer ou de exibição. 
Nem a Lei Maria da Penha parece 
amedrontar esses monstros.

A Fundação Espaço Cultural da Paraíba (Funesc) prorrogou o meio-dia de segunda-feira (14) o prazo 
de inscrição para o Circuito Cardume 2017. O edital de ocupação foi publicado no dia 25 de outubro, 
no Diário Oficial do Estado. Os interessados podem se inscrever gratuitamente enviando o formulá-
rio preenchido e a documentação exigida para a Funesc.

gonzaga Rodrigues - gonzagarodrigues33@gmail.com

Diacho, tudo que hasteava ou simboli-
zava a fé dos anos 60 no desenvolvimento 
via Sudene  deu por terra! Tanto investi-
mento auspicioso como a Polinor dos fios 
sintéticos, a Wallig de Campina Grande, 
toda uma infraestrutura  de distritos in-
dustrias forrando os incentivos que privi-
legiavam as empresas de fora! 

Três décadas depois, restariam visí-
veis apenas as estradas, o Hotel Tambaú 
e os paredões enramados de melão silves-
tre do distrito industrial.

Logo o Hotel Tambaú?! Na costa atlân-
tica, depois do Cabo Branco, o Tambaú 
tem sido, há quarenta e cinco anos, o nosso 
Cabo da Boa Esperança, exposto aos olhos 
do mundo pelo governo de João Agripino. 
Drapeja aos ventos do tempo o esforço au-
dacioso de integrar a Paraíba, não só nas 
agendas turísticas, como à utopia do de-
senvolvimento econômico produzido pela 
iniciativa governamental. 

Vale recordar (ainda mais quando 
amargamos a perda de Carlos Roberto 
de Oliveira, um vendedor de fé e deter-
minação da boa imagem da Paraíba) vale 
recordar a precariedade de hospedagem 
da nossa capital antes de ostentar o hotel. 
Os visitantes ilustres dispunham apenas 
da hospitalidade das famílias da elite. A 
casa de Adrião Pires, hoje descaracteriza-
da como mansão residencial, acomodara 
presidentes, ministros, artistas de fama. 

Os investidores de fora hospedavam-
-se em Recife, até que montassem casa 
própria como Armando Klabin, único 
que permanece com a casa, a indústria 
e as raízes da cidadania que a Assem-
bleia lhe outorgou. Até agave a Paraíba 
lhe nega para operar com a produção 
do fio agrícola de exportação; vem da 
Bahia, onde ele mesmo cultiva de ca-
misa amarrada com Roberto Augusto 
Dutra. 

São divagações de quem está por 
fora da engrenagem econômica da Pa-
raíba de hoje. 

O semiárido, que chega a quase no-
venta por cento do território, é um de-
serto ambiental e de presença humana. 
A cidade, com água e luz em casa, mes-
mo com saúde e educação no faz de con-
ta, atraiu inteira a população do campo. 
Ao lado das estradas nem jumento se 
avista, abertas na solidão local para o 
trânsito intensíssimo de homens e mer-
cadorias. O que fazem, de onde vêm, 
para onde vão? O celular que pouco me-
nos de quatro milhões têm à mão não 
diz, não foca. Nem interessa.

Mas terminei calçando as alpercatas 
e indo lá para ver e rever na memória o 
corte triunfante da fita inaugural. Agri-
pino deixara a cena para Ernani. Não 
passou de susto: o hotel está aberto, 
pleno, foi tudo uma acomodação. 
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Equilíbrio fiscal faz PB driblar 
a crise e manter investimentos
Sob recessão e queda na 
arrecadação, Governo do 
Estado segue investindo

INFOGRÁFICO: G1

Estados em crise, atra-
so nos pagamentos, déficit 
nas contas públicas e uma 
situação quase generalizada 
nas unidades federativas que 
beira o caos administrativo. 
Em alguns, como o Rio de Ja-
neiro, o caos já chegou. Falta 
dinheiro no caixa? Sim, mas 
um ‘raio-x’ publicado ontem 
pelo portal G1 revela que fal-
ta mesmo é boa gestão nas 
contas públicas. Para provar 
isso, a Paraíba se apresentou 
como um dos sete estados 
do País com previsão de su-
perávit para 2016, sendo, 
destes, somente cinco com 
faturamento líquido positivo. 
No Nordeste estão apenas a 
Paraíba (R$ 208 milhões) e o 
Ceará (R$ 983 milhões). 

O bom resultado nos nú-
meros da gestão pública da 
Paraíba em relação aos ou-
tros estados não surge da noi-
te para o dia. Houve corte nos 
gastos para que a máquina 
administrativa pudesse, hoje, 
em plena recessão financei-
ra, se manter funcionando de 
forma plena. Em setembro de 
2015, com a publicação do 
Decreto 36.199/2015, o go-
vernador Ricardo Coutinho 
determinou uma política de 
contenção de gastos e otimi-
zação de despesas. 

Ontem, após a divulga-
ção dos dados pela imprensa 
nacional, Ricardo falou, por 
telefone, com a reportagem 
de A União. “Isso é produto 
de muito esforço, de muito 
planejamento, desde 2011. 
E também produto de uma 
mudança de cultura onde 
nós tivemos que tomar medi-
das duras para tentar segu-
rar exatamente o equilíbrio 
do Estado”, disse o governa-
dor Ricardo Coutinho.

Com o corte nos gas-
tos a partir do Decreto 

36.199/2015, a Paraíba pôde 
economizar cerca de 30%, o 
que gerou resultado direto 
nos cofres públicos. No pri-
meiro semestre de 2016, o 
superávit primário - diferen-
ça entre receita e despesa 
- atingiu a marca de R$ 302 
milhões, valor 28,79% supe-
rior ao mesmo período do 
ano anterior, de acordo com 
dados divulgados pelo Sicon-
fi/Tesouro Nacional.

Apesar de ter apresen-
tado números bastante ani-
madores, a Paraíba tem pro-
blemas, conforme explica o 
governador Ricardo Coutinho. 
“Isso não quer dizer que o 
Estado não tenha problemas, 
tem muitos problemas. A crise 
brasileira é uma crise muito 
violenta, e está penalizando 
principalmente quem fez o 
dever de casa e tem poucas 
possibilidades de onde cortar. 
Nós já cortamos bastante, não 
dá pra cortar mais, assim, de 
uma forma aleatória”.

Na mesma reportagem 
publicada pelo G1, o portal 
de notícias apresenta, em um 
modelo de infográfico, um 
comparativo entre as ges-
tões estaduais com respos-
tas de “sim” e “não” para as 
seguintes perguntas: Cortou 
investimentos? Parou/atra-
sou obras? Atrasou salários? 
Tem problema de caixa para 
o 13º? Atrasou fornecedor? 
Decretou calamidade? Avalia 
decretar calamidade? Para as 
perguntas acima, a Paraíba 
responde “sim” à primeira e 
“não” a todas as outras. 

Queda na receita
Entre os maiores desa-

fios em manter o ritmo de in-
vestimentos, a folha dos ser-
vidores sendo paga dentro 
do mês trabalhado, os for-
necedores em dia e o calen-
dário de obras a pleno vapor 
está a queda na receita, quei-
xa que não é só da Paraíba. 
“Quando você leva em con-
sideração o poder aquisitivo 
medido, por exemplo, pela 
inflação do ano, nós estamos 
muito abaixo daquilo que de-

Nos últimos dias, a oposição paraibana 
tenta criar inutilmente o que os especialistas 
em sociologia da comunicação de massa cha-
mam de “ciclo sistemático de atenção a ques-
tões”. E qual o mecanismo preferencial da 
ação dos nossos oposicionistas? O grito. 

No grito, parlamentares, gestores 
partidários e de órgão públicos, bem como 
militantes que fazem oposição sistemática 
ao PSB e seus partidos aliados, tentam fixar 
a suposta realidade de que o Estado está 
quebrado. 

Certamente que não estamos no melhor 
dos mundos. A crise é real. As ameaças de 
colapso são persistentes para Estados e 
Municípios. 

Alguns processos que alimentam a crise 
em âmbito nacional: depressão fiscal, desem-
prego ainda em alta, retração da arrecadação, 
escândalos de corrupção, inflação e seus múl-
tiplos egos, inercial, psicológica, dos custos de 
produção, dos serviços, dos preços recebidos 
pelos produtores rurais (IIPR)...

A inflação ainda é uma ameaça concreta 
a qualquer reestruturação de demanda e 
preços que virá devido à recomposição dos 
estoques industriais que estão realmente no 
fim. Alguma energia será incutida no orga-
nismo debilitado.

Ao longo de 2017 será possível pen-
sar, de acordo com os relatórios do Banco 
Central, de projeções do sistema financeiro, 
e da indústria, em recuperação do binômio 
consumo e emprego.

Isso vai favorecer a arrecadação. E faci-
litará só um pouquinho a vida dos Estados. 
Que comprometem cada vez mais a agenda de 
desenvolvimento, agenda de característica da 
que hoje é tocada na Paraíba, devido à enor-
me retração dos recursos do FPE. 

Essa arquitetura fiscal aliada ao pacto 
federativo ainda cheio de assimetrias e con-
tradições, a incapacidade de investimentos do 
Governo Federal, o custo Brasil insustentável, 
o desemprego crescente e a necessidade de 
contingenciamento de recursos ampliam a 
crise nos Estados. 

O governo da Paraíba  foi um dos primei-
ros no país a programar redução de custeio 
da máquina como proteção da agenda das 
obras estruturantes, e manteve os gastos em 
estradas, segurança hídrica (adução, princi-
palmente), saúde, segurança pública, educa-
ção, cultura. Não atrasou salários. Inaugura 
obras quase que semanalmente. 

Além disso, estabeleceu parâmetros 
legais para redução do preço dos contra-
tos. A decisão sinalizou para um padrão de 

economicidade que blindou até agora seu 
equilíbrio contábil.   

É nesse contexto que a oposição acusa 
o Governo Estadual de tentar ocultar uma 
crise de proporções tão alarmantes quando 
indomáveis. Não há o que ocultar. A crise 
está na cara. Afirmam que o Executivo não 
estaria no controle de ações capazes de fazer 
um enfrentamento eficiente da crise. Ao con-
trário, estaria atuando de forma a agravar 
problemas que estariam infelicitando a vida 
dos cidadãos e cidadãs. Mas não apresentam 
os descritores da propalada quebradeira. 
A retórica é tosca, os argumentos falhos, o 
objetivo menor: eleitoreiro. 

A propósito dessa tentativa de criar um 
falso cenário social, os cientistas afirmam 
que a opinião pública funciona através de 
uma dinâmica de atenção a alguns temas 
que se relacionam diretamente com seus 
interesses. 

E isso nos parece uma obviedade da-
quelas ululantes. Se há excesso de calor; se 
há desabastecimento nos supermercados; se 
o governo não paga os salários em dia, ob-
viamente que opinião pública tem a atenção 
despertada devido às repercussões negativas 
de tais fatos na vida de todo mundo.

O importante, porém, e que vai além 

do muro das obviedades, é que tais ciclos de 
interesse contribuem para a formulação e 
gestão de políticas públicas. 

Nesse sentido, caberia à militância opo-
sicionista estabelecer em seu discurso a sime-
tria justa com a realidade dos fatos, em nome 
do respeito ao eleitorado e às forças que en-
carna. Mas vejam o que acontece: no período 
em que mais os parlamentares gritam sobre o 
colapso administrativo é que sai um relatório 
especial sobre a crise nos estados produzido 
pelo G1, o portal de notícias da Globo. E nele, 
a Paraíba figura entre os que estão superavi-
tários. “Superávit primário subiu 28,79% no 
primeiro semestre de 2016” na Paraíba, infor-
ma o portal a partir de avaliação dos dados do 
Tesouro Nacional.

Essa situação não quer dizer que a 
Paraíba esteja livre das piores turbulências 
da crise. Mas que não confere a realidade 
com o que apregoa a oposição. A saúde da 
democracia depende também do rigor críti-
co de uma oposição responsável. Mas forçar 
a barra com o intuito de desgastar a imagem 
do Governo semeando o medo entre servido-
res públicos e a desconfiança na segurança 
em ações das políticas públicas direcionadas 
ao bem-estar da população é um desserviço 
explícito. A Paraíba não merece.

Gritaria contra o interesse público

Opinião Walter Galvão   galvaopvw@gmail.com

veríamos ter, ou que tivemos 
em 2012, 2013, e um pou-
co em 2014. Então é preciso 
que todos no Estado tenham 
a convicção da gravidade da 
crise brasileira e de quanto 
isso afeta um Estado como o 
nosso”, alerta Ricardo.

O governador Ricardo 
Coutinho explica ainda a di-
ferença na arrecadação por 
conta da queda no repasse 
do Fundo de Participação dos 
Estados (FPE), de responsa-
bilidade do Governo Federal. 
“Para se ter uma ideia, todos 
os anos o FPE sempre foi 
maior que o ICMS [Imposto 

sobre Circulação de Merca-
dorias e Serviços]. Este ano, 
de janeiro a outubro, o ICMS, 
a receita própria, é maior do 
que o FPE em 32%, ou seja, 
é uma guinada absoluta, 
porque o FPE despencou, e 
o ICMS, se não cresceu, pelo 
menos se manteve”. 

De acordo com o levan-
tamento do G1, 16 estados 
mais o Distrito Federal cor-
taram investimentos nos úl-
timos dois anos, 14 informa-
ram estar com obras paradas 
ou atrasadas por falta de di-
nheiro; oito com atrasos de 
salários de servidores; e 16 

não pagaram em dia os for-
necedores. A situação mais 
grave é a de seis estados que 
não garantem que haverá cai-
xa para pagar o 13º dos fun-
cionários neste ano.

O governador Ricardo 
Coutinho ressaltou a impor-
tância de se manter o equi-
líbrio nas contas públicas. 
“Então é algo que realmente 
é preciso ter muito cuidado, 
muito zelo por aquilo que é 
público. É preciso que todos 
que dependem do Estado, to-
dos os Poderes [Executivo, Le-
gislativo e Judiciário], possam 
perceber que, ou se economi-

za, se racionaliza os custos, ou 
então todos nós pagaremos 
muito caro, porque não há 
nenhum sinal de que a crise 
vá acabar; ao contrário, a ten-
dência é de uma piora nos nú-
meros do próximo ano, esse é 
o alerta que faço”, e garantiu 
manter o ritmo de desenvolvi-
mento no Estado. 

“Agora, da nossa parte, 
nós estamos fazendo o máxi-
mo que a gente pode, o má-
ximo, para manter os inves-
timentos, os pagamentos em 
dia e continuar desenvolven-
do a Paraíba”, finalizou o go-
vernador Ricardo Coutinho.

Resultado primário

Felipe Gesteira
reporter@felipegesteira.com
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Políticas

Estudantes e trabalhadores fazem 
protesto em JP contra a PEC 55
Manifestantes querem a 
extinção do projeto, que 
limita os gastos públicos

A rejeição da popula-
ção à Proposta de Emenda à 
Constituição 55 (antiga PEC 
241) vem crescendo. Ontem, 
diversas manifestações foram 
realizadas em todo o País sob 
o comando das centrais sin-
dicais e movimentos sociais. 
Elas tinham como objetivo 
protestar contra a PEC, que li-
mita os investimento públicos 
pelos próximos 20 anos, e con-
tra o governo Michel Temer. 
Na Paraíba não foi diferente. 
Ao longo do dia, aconteceram 
dois grandes atos: um deles 
durante o período da manhã, 
próximo à UFPB, e o outro no 
Centro da capital. 

Neste segundo momen-
to, cuja concentração acon-
teceu no Colégio Liceu Pa-
raibano às 14h, era notável 
a participação de diversos 
segmentos sociais. Segundo 
Vera Level, dirigente sindical 
e integrante da Central Úni-
ca dos Trabalhadores (CUT), 
"A Frente Brasil Popular e a 
Frente Povo Sem Medo são 

duas frentes compostas por 
diversas entidades, como a 
CUT, o Movimento dos Atin-
gidos por Barragens (MAB) 
e o MST; várias representa-
ções sindicais, partidárias 
e da juventude. São os mo-
vimentos sociais como um 
todo", explica ao ser ques-
tionada sobre quem encabe-
ça a manifestação. 

Uma das principais or-
ganizadoras do protesto, a 
Povo Sem Medo é uma fren-
te de militância que articula 
a luta e a representação de 
certas entidades em busca 
de seus direitos. Tárcio Tei-
xeira, integrante da frente, 
explica que a conjuntura po-
lítica em que o País está in-
serido ameaça a população 
com a retirada de direitos. 
"Esse ato tem um foco espe-
cífico que é a não aprovação 
da PEC 241, que vem a reti-
rar direitos, desde direitos 
trabalhistas até ataques a 
aspectos de nossa saúde, 
previdência e educação, já 
que tem o congelamento do 
investimento das políticas 
públicas", enfatiza. 

Gleyson Melo, membro 
da coordenação da fren-
te Brasil Popular, reitera 
o pensamento de Tárcio. 

Lucas Campos
Especial para A União

Integrantes do movimento se reuniram em frente ao Liceu Paraibano e seguiram em caminhada pelo Centro

Além disso, ele aponta a im-
portância da manifestação 
unificada, uma vez que, so-
zinhos, os movimentos so-
ciais não teriam forças para 
derrubar o que ele define 
como as ameaças do contex-
to atual. "O processo de luta 
que a gente está se deparan-
do, não é chamado de cor-
rida de 100 metros: é uma 
maratona", esclarece ao afir-

mar que esses grupos ainda 
pretendem realizar diversos 
atos até o momento em que 
haverá nova votação da PEC 
pelo Senado, no dia 13 de 
dezembro. 

O integrante da frente 
Brasil Popular observa tam-
bém o papel ímpar que os 
estudantes tem desempe-
nhado no movimento. "Jo-
vens de 12 a 15 anos estão 

dando uma lição de cidada-
nia em todo o País", afirma. 
E como que para confirmar a 
fala de Gleyson, os estudan-
tes que ocupam atualmente 
a Universidade Federal da 
Paraíba (UFPB) e o Instituto 
Federal da Paraíba (IFPB) 
também estiveram no Li-
ceu Paraibano para prestar 
apoio à manifestação. 

A aluna de Serviço So-

Professores, estudantes e 
servidores técnico-administrati-
vos da UFPB fecharam os por-
tões da universidade no início 
da manhã de ontem e inter-
romperam parte do trânsito 
na Via Expressa Padre Zé, que 
dá acesso à instituição, em pro-
testo contra a PEC 55 (antiga 
PEC 241), a Medida Provisória 
746/2016 (MP do Ensino Mé-
dio), as reformas Previdenciária 
e Trabalhista e demais ataques 
aos direitos sociais.

A manifestação integra as 
atividades do Dia Nacional de 
Greve Geral, convocado pelas 
centrais sindicais em todo o País, 
e do Ocupa UFPB, movimento 
de ocupação da universidade 
para pressionar o governo con-
tra a PEC 241 e a reforma do En-
sino Médio.

Depois do protesto, alunos, 
professores e técnico-adminis-
trativos participaram de uma 
roda de conversa com o deputa-
do federal paraibano Luiz Cou-
to, que visitou a ocupação dos 
estudantes no Centro de Vivên-
cia do Campus I. Também parti-
ciparam das discussões a depu-
tada estadual Estela Bezerra e o 
vereador eleito de João Pessoa, 
Marcos Henriques.

O protesto desta sexta-fei-

ra começou por volta das 6h30, 
com panfletagem nos portões 
da UFPB. Em seguida, os mani-
festantes interromperam par-
cialmente o trânsito no girador 
da Avenida Pedro II (em frente 
ao Centro de Comunicação, Tu-
rismo e Artes) e no girador do 
lado do Centro de Tecnologia. A 
passagem foi limitada a um ou 
dois carros por vez, o que per-
mitiu ao movimento panfletar e 
dialogar com os motoristas.

“Acho que foi positiva essa 
estratégia, porque a gente via 
muitas pessoas demonstrando 
apoio ao movimento”, descre-
veu a estudante de psicopeda-
gogia Letícia Silva, uma das inte-
grantes da ocupação da UFPB. O 
trânsito foi liberado às 9h30.

Às 14h, os estudantes, além 
de professores, técnico-adminis-
trativos e outras categorias de 
trabalhadores, se juntaram a um 
ato público no Centro de João 
Pessoa, com concentração em 
frente ao colégio Liceu Paraiba-
no. Já à noite, segundo Letícia 
Silva, foram realizadas ativida-
des culturais no Centro de Vi-
vência. No sábado, os estudan-
tes farão reunião para avaliação 
interna do movimento.

Letícia Silva afirma que os 
estudantes são contra a PEC 55 

Mobilização fecha portões da UFPB e interrompe trânsito

cial da UFPB, Priscylla Al-
ves, explica que o estudante 
precisa ter o entendimento 
de que a universidade per-
cente aos alunos. Para ela, 
a instituição de ensino é um 
ambiente democrático e que 
traz um histórico de fortale-
cimento nas causas sociais. 
"Por entender que a univer-
sidade deve ser uma ferra-
menta da democracia, nós a 
escolhemos. Assim como os 
estudantes do Ensino Médio 
escolheram suas escolas", 
pontua a aluna, que também 
é integrante do Coletivo da 
Saúde e do Coletivo Rua. 

A manifestação também 
contou com a presença e 
apoio dos vereadores Sandra 
Marrocos, do Partido Socialis-
ta Brasileiro (PSB), e Marcos 
Henriques, do Partido Traba-
lhista (PT). A primeira, politi-
camente popular por abraçar 
a luta de minorias como os 
LGBT+, os negros e as mulhe-
res, relembra que é impor-
tante mostrar a quem estar 
no poder que o povo pode 
opor uma frente de oposição. 
"Nesse País há reação sim, e 
na Paraíba tem resistência a 
esse desmonte dos direitos 
dos trabalhadores duramente 
conquistados".

porque ela vai cortar direitos 
básicos de toda a população e 
vai interferir negativamente 
no funcionamento das univer-
sidades federais. Eles também 
lutam contra a reforma do En-
sino Médio, que, entre outros 
pontos, derruba a exigência da 
licenciatura para a contratação 
de professores. “Muitos dos 
que integram a ocupação são 
alunos de licenciatura, profis-
sionais que podem perder va-
gas de emprego com essa medi-
da”, afirma.

Adufpb
O professor Marcelo Sit-

covsky, presidente do Sindicato 
dos Professores da UFPB (Adu-

fpb), destacou a importância do 
movimento e os perigos do Pro-
jeto de Emenda Constitucional 
55/2016, que tramita no Senado 
e pode congelar os investimen-
tos públicos pelos próximos 20 
anos.

“Hoje é um dia nacional de 
paralisações, mobilizações e pi-
quetes em todo o País, contra 
a PEC 55, que coloca em risco 
o funcionamento das políticas 
sociais necessárias para atender 
a população. Os trabalhadores 
foram às ruas, defender a demo-
cracia e os direitos trabalhistas e 
denunciar a imposição de medi-
das que afetam apenas o povo. 
A atividade de hoje também foi 
um chamamento para a parali-

sação do próximo dia 25, quan-
do também realizaremos pro-
testos e ações de mobilização”, 
afirmou.

Ele lembra que, somente no 
ano passado, o Governo Federal 
gastou R$ 1 trilhão com o paga-
mento da dívida pública, um di-
nheiro que poderia ser utilizado 
na economia e em investimen-
tos em políticas sociais, ajudan-
do o Brasil a sair da crise.

Sitcovsky alertou para o 
fato de que a PEC 55 coloca 
em risco as universidades fede-
rais. “As atividades de ensino, 
pesquisa e extensão irão sofrer 
com a ampliação do processo 
de precarização das universida-
des, com o corte de bolsas, de 
verba para pesquisa, extensão 
e assistência estudantil, com a 
limitação das despesas de ma-
nutenção e de expansão das 
instituições”.

Haverá impactos também 
sobre a carreira docente, com 
o congelamento das progres-
sões funcionais e a enorme de-
fasagem dos salários, que vão 
ficar 20 anos sem reajustes reais. 
“Além disso, há a previsão de 
que os cargos vagos com a apo-
sentadoria dos funcionários não 
possam ser substituídos”, decla-
rou Marcelo Sitcovsky.

Estudantes da ocupação da UFPB pararam o trânsito no girador da Pedro II

O presidente da Assem-
bleia Legislativa da Paraíba 
(ALPB), Adriano Galdino, 
prestigiou na manhã dessa 
sexta-feira (11) a entrega do 
Título de Cidadania Campi-
nense aos desembargadores 
José Aurélio, Fátima Bezerra 
e Marcos Cavalcanti, presi-
dente do Tribunal de Justi-
ça da Paraíba. A solenidade 
aconteceu na Câmara Mu-
nicipal de Campina Grande 
e contou com a presença de 
vereadores, autoridades e 

representantes da sociedade 
civil organizada.

Na ocasião, o presiden-
te Adriano Galdino regis-
trou a importância dos três 
magistrados para a cidade 
de Campina e esta homena-
gem é também corroborada 
pelo Poder Legislativo Es-
tadual. “Para mim, o senti-
mento é de que a cidade de 
Campina Grande acordou 
mais completa, porque es-
tes três grandes desembar-
gadores hoje vão se tornar 

cidadãos da nossa cidade”, 
ressaltou.

Galdino afirmou ainda 
que os três homenageados 
representam muito bem a 
magistratura paraibana e 
elevam o nome do nosso 
povo por onde passam. “Uma 
justa honraria aos desem-
bargadores, ratificando a 
vida profissional de cada um 
deles, que tem sido dedicada 
ao Judiciário e a todos os pa-
raibanos”, comentou o presi-
dente da ALPB.

“As providências no 
sentido da homologação 
do aeroporto de Cajazeiras 
estão na fase final”. A decla-
ração foi dada pelo senador 
Raimundo Lira (PMDB), que 
recebeu, em seu gabinete, a 
visita da diretoria da Agên-
cia Nacional de Aviação Ci-
vil (ANAC).

Estiveram no gabinete 
do senador o presidente da 
ANAC, José Ricardo Pataro 

Botelho de Queiroz e o di-
retor da agência, Ricardo 
Fenelon Júnior. Pelas infor-
mações recebidas dos dire-
tores da ANAC, a previsão é 
de que ainda este mês o ae-
roporto de Cajazeiras será 
homologado. 

“As demandas que fo-
ram solicitadas pelo Gover-
no do Estado estão sendo 
atendidas e acredito que, 
este mês ainda, o aeroporto 

de Cajazeiras será homo-
logado, para satisfação de 
Cajazeiras, dos sertanejos e 
dos paraibanos”, afirmou o 
senador Raimundo Lira.

Além de tratar da ho-
mologação do aeroporto de 
Cajazeiras, o senador Rai-
mundo Lira e os diretores 
da ANAC também falaram 
do processo de moderniza-
ção do sistema aéreo brasi-
leiro. 

Desembargadores do TJ-PB 
são agora cidadãos campinenes Homologação da pista de pouso 

está na fase final de aprovação

AEROPORTO DE CAJAZEIRAS

FOTO: Evandro Pereira

FOTO: Ricardo Araújo
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estados com municípios 
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Nomes e fotos dos dois 
foragidos foram divulgados  
durante entrevista coletiva

Polícia apresenta primeiro suspeito
DESAPARECIMENTO DE VIVIANNY

A Polícia Civil da Paraíba 
prendeu um dos suspeitos de 
envolvimento no desapareci-
mento da vendedora Vivianny 
Crisley, 29 anos, ocorrido na 
madrugada do dia 21 de ou-
tubro, depois que ela saiu de 
uma casa de show, na zona sul 
de João Pessoa. Alex Aurélio 
Tomas dos santos, 22 anos, 
foi apresentado pela Delega-
cia de Crimes contra a Pessoa 
(Homicídios) da capital, na 
manhã de ontem, na Central 
de Polícia Civil.

Jobson Barbosa da silva 
Junior (Juninho) e Fagner 
das Chagas silva (Bebé), que 
foram filmados na compa-
nhia da jovem às 3h, também 
acusados do desaparecimen-
to, estão foragidos. Os dois 
tiveram as fotos divulgadas 
ontem durante a coletiva e a 
polícia espera prendê-los o 
mais rápido possível, com a 
ajuda da sociedade através 
do Disque Denúncia (197).

“só com a prisão dos 
outros dois suspeitos é que 
vamos saber os reais moti-
vos desse assassinato bár-
baro, cruel e covarde”, disse 
o delegado da Homicídios, 
Reinaldo Nóbrega. Ele in-
formou também na coletiva 
que a jovem estava se rela-
cionando com Juninho e que 
os dois trocavam mensagens 
por celular.

De acordo com o delega-
do, as investigações foram ini-
ciadas quando a tia de Vivianny 
compareceu à Delegacia de 
Homicídios e registrou o Bo-
letim de Ocorrência acerca do 
desaparecimento, ainda no 
dia 21 de outubro. “No sába-
do, dia 22, já estávamos com 
as imagens da casa de show. 
A partir de então, por meio 
de aplicativos, rastreamos o 

José Alves
zavieira2@gmail.com

FOTOS: Edson Matos

celular da vítima, que foi en-
contrado com uma pessoa na 
cidade de Bayeux. Esse cida-
dão, autuado por receptação, 
afirmou que o aparelho teria 
sido adquirido em uma feira 
de troca e deu as caracterís-
ticas do vendedor: Alex. Com 
o aparelho de Vivianny em 
mãos, encontramos arqui-
vos excluídos, entre eles as 
fotos da jovem e verificamos 
que uma das redes sociais 
tinha sido ‘logada’ por Alex, 
que foi preso em Campina 
Grande em cumprimento de 
mandado de prisão tempo-
rária, no dia 4 de novembro”, 
detalhou.

Clima tenso
Ao chegar na Central de 

Polícia, algemado e escoltado 
por policiais para ser apre-
sentado à imprensa, Alex 
foi chamado aos gritos de 
“monstro” pelos familiares e 

pelo ex-marido de Vivianny. O 
clima ficou tenso, o delegado 
pediu que os familiares saís-
sem do auditório onde acon-
teceu a entrevista, mas como 
os ânimos foram acalmados, 
a coletiva prosseguiu.

Na coletiva, Alex disse 
que quando saiu da casa de 
shows na companhia de Ju-
ninho, Bebé e de Vivianny, 
pediu para que o deixassem 
em casa. Depois disso, seus 
amigos seguiram no carro 
com a jovem, mas voltaram 
pela manhã e disseram que 
haviam matado Vivianny por-
que ela gritava muito, pedin-
do para voltar para casa. 

Ele disse também que as 
roupas dos dois estavam com 
manchas de sangue e que 
foram lavadas. Alex contou 
que ainda pela manhã seus 
amigos saíram para comprar 
bebidas, convidaram outras 
duas garotas e ficaram be-

bendo o dia todo na casa dele.
Todos os envolvidos 

no desaparecimento de Vi-
vianny já tinham passagem 
pela polícia por roubo, e Alex 
também respondia processo 
por estupro. Jobson Barbo-
sa e Fagner das Chagas es-
tão com mandado de prisão 
preventiva decretado e são 
considerados foragidos. Eles 
foram autuados por homicí-
dio qualificado e ocultação 
de cadáver.

Corpo carbonizado
segundo a polícia, o caso 

não está concluído e somen-
te após os exames realizados 
pelo Instituto de Polícia Cien-
tífica (IPC) será possível ter 
certeza de que o corpo que 
foi encontrado em santa Rita, 
na segunda-feira (7), é real-
mente de Vivianny e assim 
será confirmado o homicídio. 
“Faltam quatro diligências, 

que darão robustez ao in-
quérito: o laudo cadavérico, 
toxicológico, o sexológico e 
o exame de DNA, tanto no 
corpo quanto na roupa que 
foi usada por Alex no dia do 
desaparecimento”, afirmou 
Reinaldo Nóbrega.

O corpo que pode ser de 
Vivianny foi encontrado na 
mata do Xenxém, ao lado do 
Aeroporto Castro Pinto.  O 
cadáver estava carbonizado, 
em estado de decomposição 
(esqueletização) e com a ca-
beça separada dos demais 
membros. 

“Por enquanto ainda não 
podemos afirmar 100% que 
o corpo encontrado seja dela. 
só os exames dirão, mas a 
sandália e o cartão de crédi-
to da jovem estavam ao lado 
do corpo”, disse Reinaldo Nó-
brega, complementando que 
a polícia chegou até o corpo 
por causa de uma denúncia 

anônima. O corpo está na Ge-
rência Executiva de Medicina 
e Odontologia Legal (Gemol) 
de João Pessoa. O resultado 
dos exames deve ser encami-
nhado à Delegacia de Homi-
cídios até o fim da próxima 
semana.

Prima
Uma das primas de Vi-

vianny que estava na Central 
de Polícia acompanhando a 
coletiva, Welitânia Freitas, 
disse que enfim a maldade 
mostrou sua face. “A gente 
espera que através da prisão 
do primeiro suspeito a po-
lícia consiga chegar aos ou-
tros dois que participaram 
do crime. Estamos aqui com 
representantes dos Direitos 
Humanos e representantes 
de diversas ONGs que defen-
dem as mulheres, para que 
esse crime não fique impu-
ne”, finalizou.

Alex Aurélio, primeiro suspeito preso pelo desaparecimento de Viviany Crisley, foi apresentado durante coletiva à imprensa, ontem, na Central de Polícia Civil

A Polícia Civil, por meio do Nú-
cleo Especializado em Repressão a 
Tentativas de Homicídios (Nertho) 
de Campina Grande, prendeu, na 
manhã de ontem, Flávio Gomes 
Sampaio, 35 anos. Ele é considera-
do um dos criminosos mais procu-
rados do Estado. A foto de Flávio 
aparece na página do Sistema de 
Acompanhamento de Mandados 
de Custódia da Polícia Civil.

O histórico criminal do inves-
tigado mostra que ele é um dos 
maiores traficantes de drogas da 
microrregião de Campina Grande, 
responsável pelo comércio de ar-
mas de fogo, munições e planeja-
mento de assaltos a empresários 
da cidade. Contra Flávio também 
tem dois mandados de prisão ex-
pedidos pelo Juízo da Vara de En-
torpecentes e um da Vara Criminal 
de Campina. Considerado um ho-
mem perigoso, o suspeito sempre 
consegue fugir das abordagens 
policiais, contando com a ajuda de 
informantes e olheiros do tráfico.

Há três meses, uma investiga-
ção da Polícia Civil do Rio Grande 
do Norte ligou o nome de Flávio 
ao grupo criminoso conhecido 
como ‘Sindicato’, na época foi rea-
lizada uma operação com o apoio 

das Delegacias de Roubos e Fur-
tos e Repressão a Entorpecentes 
de Campina Grande para tentar 
prender um criminoso conhecido 
como ‘Curau’, que estaria escon-
dido na casa de Flávio no Jardim 
Continental em Campina. Várias 
buscas foram realizadas na área, 
mas nem um dos investigados foi 
encontrado. 

Nos últimos dias, a polícia in-
tensificou as buscas no bairro por-
que recebeu uma informação anô-
nima por meio do telefone 197 
- Disque Denúncia da Secretaria 
da Segurança e da Defesa Social, 
dando conta que Flávio tinha vol-
tado para a residência. “Na manhã 
dessa sexta-feira, os agentes de 
investigação estavam realizando 
uma diligência na área e identifi-
caram o suspeito em uma esquina 
próximo a uma moto. Os policiais 
se aproximaram e prenderam Flá-
vio. Ele estava com uma pistola ca-
libre 380 e três carregadores. Esta 
foi uma prisão importante porque 
o investigado é suspeito de prati-
car vários crimes, entre eles arre-
gimentar criminosos para seques-
trar empresários na cidade”, disse 
o delegado Iasley Almeida.            

Em 2014, durante uma ação 

da Delegacia de Roubos e Fur-
tos (DRF), a polícia encontrou na 
residência de Flávio uma grande 
quantidade de maconha embala-
da em várias sacolas plásticas es-
condidas dentro do fogão e em 
outros cômodos da casa. A prisão 
de Flávio hoje é considerada uma 
das mais importantes para a Polí-
cia Civil por causa da atuação dele 
em diversas modalidades crimino-
sas. Flávio foi ouvido e está reco-
lhido na carceragem da Central de 
Polícia de Campina Grande aguar-
dando a audiência de custódia.

Acusado de tráfico é preso em CG
UM DOS MAIS PROCURADOS

Flávio Gomes seria 
responsável pelo 
comércio de armas 
de fogo, munições 
e planejamento 
de assaltos a 
empresários de 
Campina Grande

Uma ação integrada das 
Polícias Civil e Militar da 3ª 
Área Integrada de seguran-
ça Pública (Aisp), com sede 
em Cabedelo, prendeu na 
manhã de ontem quatro ho-
mens suspeitos de roubar 
um supermercado no Centro 
da cidade. A ação aconteceu 
em cumprimento a man-
dados de prisão expedidos 
pela Justiça local pela equi-
pe da Delegacia Distrital e 
Núcleo de Homicídios de 
Cabedelo e da 6ª Companhia 
Independente de Polícia Mi-
litar e Força Tática. 

Foram presos Natan 
Luiz sousa e silva, 22 anos; 
Edvaldo Nascimento Tri-
gueiro Júnior, 19 anos; Car-
los Henrique Nascimento 
Costa, 19 anos; e William 
Custódia da silva, 27 anos.

 “O assalto aconteceu 
no dia 31 de outubro, no 
fim do expediente do super-
mercado, quando os quatro, 
armados, levaram R$ 28 mil 
que seriam utilizados para 
pagamento de funcionários. 
Eles agiram com bastante 
violência e logo após as pri-
meiras informações sobre a 

identificação do grupo cri-
minoso. A partir dos levan-
tamentos, solicitamos à Jus-
tiça a prisão temporária de 
todos, o que foi concedido”, 
explicou o delegado da 3ª 
seccional, Ademir Fernan-
des. O delegado ainda afir-
mou que na mesma noite do 
crime os suspeitos fizeram 
compras com os cartões de 
crédito das vítimas. 

Tentativa de fuga
O major Carlos Magno, 

comandante da área, frisou 
que durante as abordagens 
um dos presos ainda tentou 
fugir. “No momento em que 
chegamos para cumprir um 
mandado, um dos suspeitos 
pulou o muro de trás da casa, 
mas não teve êxito”, afirmou, 
destacando a integração das 
forças de segurança na reali-
zação de operações na cidade 
de Cabedelo. 

Os presos foram condu-
zidos à delegacia, ouvidos e 
serão encaminhados à Cen-
tral de Polícia, no bairro do 
Geisel, onde permanecem 
até a realização da audiên-
cia de custódia.

Quatro são detidos por 
roubo a supermercado

EM CABEDELO
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Seca e estiagem deixam 272 cidades
em emergência em sete estados 
Até o Mato Grosso está 
na lista relacionada pelo 
Ministério da Integração

O Ministério da Integração 
Nacional reconheceu ontem 
a situação de emergência em 
272 municípios nos estados 
de Pernambuco, Paraíba, Piauí, 
Bahia, Sergipe, Minas Gerais e 
Mato Grosso. Com a medida, 
adotada em decorrência do 
longo período de seca e estia-
gem que atinge as regiões, os 
gestores municipais poderão 
contar com benefícios ofere-
cidos pelo Governo Federal. A 
Portaria foi publicada no Diário 
Oficial da União (DOU).

Além de viabilizar o for-
necimento de água tratada à 
população, por meio da Ope-
ração Carro-Pipa Federal - da 
Secretaria Nacional de Prote-
ção e Defesa Civil (Sedec) -, o 
reconhecimento permite que 
os municípios tenham direito 
a outros benefícios, como a re-
negociação de dívidas no setor 

de agricultura junto ao Banco 
do Brasil. Também é possível 
obter a aquisição de cestas bá-
sicas no Ministério do Desen-
volvimento Social e Agrário e 
apoio do Banco Nacional de 
Desenvolvimento Econômico e 
Social (BNDES) para a retoma-
da da atividade econômica nas 
regiões afetadas.

A relação de municípios 
com reconhecimento federal 
por seca e estiagem pode ser 
consultada nas portarias pu-
blicadas no Diário Oficial da 
União.

Outras situações
Mais dois municípios ti-

veram situação de emergência 
reconhecida pelo Governo Fe-
deral, nessa sexta-feira: Pedras 
Grandes, em Santa Catarina, 
atingida por vendavais no mês 
de outubro; e Barão de Mel-
gaço, no Mato Grosso, devido 
à contaminação de água que 
abastece a cidade, localizada na 
região do Pantanal.

A Secretaria de Estado da Saú-
de (SES-PB), por meio do Núcleo de 
Saúde do Homem, promoveu, na 
manhã de ontem, no auditório da 
Fundação de Apoio ao Deficiente 
(Funad), uma palestra de caráter 
preventivo e educativo sobre a saú-
de do homem, em especial sobre o 
câncer de próstata, aos servidores do 
Batalhão de Atendimento Pré-hos-
pitalar do Corpo de Bombeiros. O 
evento integra as atividades pro-
gramadas para o Novembro Azul.

“Nossa equipe planejou uma 
série de atividades para este mês, 
enfatizando a todos os homens a 
importância de cuidar da saúde de 
maneira integral. Fizemos contato 
com várias instituições, entre elas, 
o Corpo de Bombeiros, que nos si-
nalizou o interesse pela palestra”, 
informou o coordenador da Área 
Técnica da Saúde do Homem na 
SES, Hélio Soares.

Ele comentou, também, que 
o público é predominantemente 
masculino e trabalha diretamente 
com a saúde, pois fazem resgate de 
atendimento pré-hospitalar. “Apro-
veitamos para ressaltar que os pro-

fissionais que lidam com a saúde 
também precisam estar atentos 
aos cuidados com o próprio corpo 
e, consequentemente, com suas vi-
das”, alertou.

Ainda de acordo com Hélio, é 
comum existir resistência entre os 
homens quando o assunto é saúde. 
“Os homens, geralmente, são mais 
fechados e têm dificuldade de ex-
por os problemas. Algumas vezes 
têm medo ou preconceito de fazer 
exames, principalmente se, aparen-
temente, a saúde está bem. Precisa-
mos quebrar estas barreiras e mos-
trar que é preciso se cuidar o tempo 
todo. Um evento pontual como este 
é muito importante porque facilita 
o diálogo, dissemina informações, 
promove a discussão e estimula a 
conscientização”, comentou.

Ao todo, 17 profissionais do 
Corpo de Bombeiros participaram 
da palestra. “Por causa da nossa 
rotina atribulada, muitas vezes aca-
bamos esquecendo de cuidar de 
nós mesmos. Neste mês de novem-
bro, em que os olhares se voltam 
à saúde do homem, aproveitamos 
para estabelecer esta parceria com 

a SES e estimular nossos servidores 
a procurarem os serviços de saúde 
e adotarem hábitos melhores para 
a vida”, disse o tenente Eliúde San-
tiago.

O militar Joab Fernando Vas-
concelos tem 49 anos e, até então, 
nunca havia feito um check-up mé-
dico. “Estou sempre bem e nunca 
tive problemas de saúde. Por isso, 
nunca senti a necessidade de ir ao 
médico fazer exames. A palestra 
me trouxe a vontade de cuidar mais 
de mim e, com a idade avançando, 
preciso ficar atento para viver mais 
e melhor”, disse.

Novembro Azul
O movimento surgiu na Austrá-

lia, em 2003, chamado Movember, 
aproveitando as comemorações do 
Dia Mundial de Combate ao Cân-
cer de Próstata, realizado a 17 de 
novembro. No Brasil, o Novembro 
Azul foi criado pelo Instituto Lado 
a Lado pela Vida, com o objetivo de 
quebrar o preconceito masculino 
de ir ao médico e, quando necessá-
rio, fazer o exame de toque, e obte-
ve ampla divulgação. 

SES-PB faz palestra sobre saúde 
pArA profissioNAis do corpo de bombeiros

FOTO: Secom-PB

O foco principal da palestra para a corporação é voltado para os cuidados com o câncer de próstata, dentro do evento Novembro Azul

A saúde pública, o com-
bate à improbidade adminis-
trativa e a violência doméstica 
e familiar contra a mulher são 
as principais preocupações 
da população paraibana que 
reside na região do Vale do 
Mamanguape. Esses e ou-
tros mais sete temas foram 
apontados como prioritários 
na atuação do Ministério Pú-
blico da Paraíba em 2017 na 
consulta popular realizada na 
quinta-feira (10), na Promoto-
ria de Justiça de Mamanguape.

O resultado da consulta 
pública à sociedade realizada 
em Mamanguape foi divulga-
do ontem pela Secretaria de 
Planejamento e Gestão (Se-
plag) do MPPB. Além da saúde, 
da improbidade e da violência 
contra a mulher, outros sete 
temas foram os mais votados 
pelos participantes: proteção 
de crianças e adolescentes, 
defesa da educação pública, 
saneamento básico, educação 
inclusiva, resíduos sólidos, 
combate aos crimes contra a 
administração pública – licita-
tórios e sistema prisional.

Na primeira etapa do 
processo de elaboração do 
"Planejamento Estratégico do 
Ministério Público da Paraíba 
(MPPB) – 2017-2021" foram 
apresentados 77 temas pelos 
membros da instituição (pro-

curadores e promotores de 
Justiça) como propostas prio-
ritárias para o Plano Geral de 
Atuação do MPPB em 2017. 
Desses 77, os 15 mais vota-
dos estão sendo levados para 
as consultas públicas, onde os 
representantes da sociedade 
votam em até dez desses 15 
temas. O questionário para a 
coleta de temas prioritários 
distribuído aos participantes 
das consultas públicas per-
gunta: “No seu entendimento, 
quais temas devem ser priori-
tários para a atuação do MPPB 
no ano de 2017 em prol da so-
ciedade?”.

Temas escolhidos em 
Mamanguape (em ordem de 
votação)

1º) Saúde pública
2º) Combate à improbi-

dade administrativa
3º) Violência doméstica e 

familiar contra a mulher
4º) Proteção de crianças 

e adolescentes
5º) Defesa da educação 

pública
6º) Saneamento básico
7º) Educação inclusiva
8º) Resíduos sólidos
9º) Combate aos crimes 

contra a administração públi-
ca – licitatórios

10º) Sistema prisional

MPPB prioriza o combate 
no Vale do Mamanguape

coNTrA A VioLÊNciA domÉsTicA

Uma programação espe-
cial foi preparada para hoje, 
no encerramento do Ano San-
to da Misericórdia na Arqui-
diocese da Paraíba. Pela ma-
nhã, várias atividades vão ser 
realizadas no Parque Solon 
de Lucena, a Lagoa, no Cen-
tro de João Pessoa, na área 
em frente às plataformas de 
embarque e desembarque de 
passageiros de ônibus. 

Das 9h às 12h, bispos 
e padres, entre eles o admi-
nistrador apostólico da Ar-
quidiocese da Paraíba, dom 
Genival Saraiva de França, 
vão confessar fiéis em espa-
ços específicos montados no 

local. Também haverá acon-
selhamentos, evangelização 
infantil, pregações, orações e 
apresentações musicais. 

A Imagem Peregrina de 
Nossa Senhora Aparecida, 
que está visitando as Paró-
quias da Arquidiocese da 
Paraíba, vai estar na Lagoa. 
Essa parte da programação 
tem o apoio especial na or-
ganização das Novas Comu-
nidades da Arquidiocese da 
Paraíba. À tarde, às 16h, dom 
Genival preside a celebração 
de encerramento do Ano 
Santo da Misericórdia no 
adro do Centro Cultural São 
Francisco.

Bispos e padres vão 
confessar hoje na Lagoa

Revitalização de móveis 
e de fachadas de casas, res-
tauração de centros socio- 
educativos de adolescentes e 
jovens, e de casa de acolhida 
feminino, reforma de farmá-
cia de presídio, além de visi-
tas aos hospitais de João Pes-
soa, serão algumas das ações 
sociais da terceira semana 
do movimento Godstock, que 
promove o amor prático em 
favor da dignidade da vida 
combinando ações de arte, 
cultura, cidadania e evange-
lismo a serviço da população.

 Com ajuda de centenas de 
voluntários, o movimento Go-
dstock será intensificado hoje, 
com ações de cidadania e de 
dignidade humana em comu-
nidades e entidades carentes 
da capital. De forma simultâ-
nea, equipes de voluntários vão 
se espalhar e propagar ‘a onda 
de amor’, que chegará à casa 
de acolhimento feminino, que 
serve de abrigo para crianças 
e adolescentes, em Jaguaribe. 

A revitalização do imóvel e de 
alguns móveis, iniciado no dia 
29 de outubro, será concluída. 

 Outra equipe de voluntá-
rios do Godstock será respon-
sável por restaurar e fazer a 
limpeza dos centros de reabili-
tação de adolescentes e jovens. 
No Centro Socioeducativo Ed-
son Mota, em Mangabeira, vão 
realizar a pintura, recuperação 
das instalações elétricas, refor-
ma de portas e promover um 
momento de evangelização, 
enquanto no Centro Educacio-
nal do Jovem (CEJ), no Jardim 
Cidade Universitária, será ins-
talado um bebedouro e os ser-
viços de restauração de sala de 
odontologia, além de pintura e 
limpeza do local.

A onda de amor será ainda 
propagada na Penitenciária de 
Segurança Máxima Criminalis-
ta Geraldo Beltrão, em Manga-
beira. A farmácia do presídio 
será totalmente reformada. 

A ação também chegará 
às famílias da Comunidade Frei 

Damião, no Valentina Figueire-
do. As fachadas, muros, portas 
e janelas de dezenas de casas 
dos moradores da comunidade 
vão receber serviços de pin-
tura, limpeza da área urbana 
(lixo e de mato), conserto de 
cercas e a restauração de mó-
veis quebrados e desgastados.

 
Prestação de serviço
À tarde, no City Park, nú-

cleo da Igreja Cidade Viva, na 
Zona Sul, o foco dos voluntá-
rios será promover, de forma 
gratuita, uma série de presta-
ção de serviços à população ca-
rente do Valentina Figueiredo. 
A partir das 14h, serão ofereci-
dos serviços médicos, odonto-
lógicos e fisioterapeutas, além 
de sessões com profissionais 
de psicologia e advocacia, en-
quanto enfermeiros vão reali-
zar a verificação de pressão ar-
terial e glicemia. Ainda haverá 
palestras com nutricionistas. 

 O movimento do Gods-
tock encerra o dia de sábado, 

em favor da dignidade da vida, 
com visitas de solidariedade 
aos enfermos dos hospitais 
de João Pessoa. O Ministério 
Restaurando Vidas da Cidade 
Viva vai levar a alegria e aben-
çoar as vidas dos pacientes do 
Trauminha de Mangabeira, 
enquanto o Ministério Sorriso 
Aberto vai contagiar as crian-
ças do Hospital Arlinda Mar-
ques, na capital, com muito 
bom humor e apresentações 
artísticas.

 
Caminhada
O movimento Godstock 

segue na próxima terça-feira 
(15), feriado do Dia da Repú-
blica, com foco nas famílias. 
A programação deste ano vai 
resgatar a ‘Caminhada pela 
Família e Contra a Corrupção’. 
Milhares de famílias irão se 
reunir na Avenida Epitácio 
Pessoa e caminhar até o Busto 
de Tamandaré com momento 
de paradas de oração pelas fa-
mílias da cidade e do país. 

Movimento do Godstock intensifica ações sociais 
fiNAL de semANA em joão pessoA
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Duas escolas da rede estadual se 
destacam em premiação do MEC
Elas participaram do 
concurso “Desafio da 
Educação ZikaZero”

Duas escolas e um pro-
fessor da Rede Estadual de 
Ensino foram premiados no 
concurso “Desafio da Edu-
cação ZikaZero”, promovido 
pelo Ministério da Educação 
(MEC). As escolas da Paraíba 
ficaram entre as três vence-
doras da categoria Nordeste. 
O objetivo da premiação foi 
destacar as melhores expe-
riências de inovação na edu-
cação, com soluções para o 
combate ao Aedes aegypti e 
a microcefalia. O resultado 
do MEC reforça uma série 
de atividades promovidas 
pelo Governo do Estado, por 
meio da Secretaria de Esta-
do da Educação (SEE), ao 
longo deste ano, com foco 
na prevenção de doenças li-
gadas ao mosquito. 

O primeiro lugar da pre-
miação foi da Escola Macha-
do de Assis, de Santa Rita, 
que vai receber R$ 25 mil. A 
Escola Dr. Thomaz Pires, que 
fica em Sousa, no Sertão, foi 
a outra vencedora do Estado, 
ficou em terceiro lugar e vai 
receber R$ 10 mil. As duas 
realizaram várias atividades 
neste ano, seguindo o objeti-
vo da proposta, a exemplo de 
produção de textos, seminá-
rios, debates e reuniões com 
pais de alunos. Depois, fize-
ram um relatório e participa-
ram da disputa. 

Além das escolas ven-
cedoras, o professor Jeimes 
Campos, da Escola Cidadã 
Integral Técnica (ECIT) Es-
tadual Erenice Cavalcante Fi-
delis, localizada em Bayeux, 
foi premiado com R$ 1 mil, 
graças a um projeto de ela-
boração de um repelente na-
tural contra o Aedes aegypti. 
A cerimônia de premiação do 
Desafio da Educação ZikaZe-
ro será em Brasília, em data 
ainda não definida.

De acordo com a geren-

te executiva de Educação In-
fantil e Ensino Fundamental 
da SEE, Marta Medeiros, a 
premiação do MEC ressal-
ta o trabalho do programa 
“Saúde na Escola”, desenvol-
vido na Paraíba. “Ao longo de 
2016, fizemos várias ações, 
a exemplo de palestras, gin-
canas, exposições, entrevis-
tas, visitas a comunidades. 
Tudo com objetivo de cons-
cientizar a população sobre 
a prevenção de doenças re-
lacionadas ao Aedes aegyp-
ti”, disse. “Nossa intenção é 
continuar esse trabalho no 
próximo ano e pensar, cada 
vez mais, na saúde de forma 
integral, envolvendo todos os 
setores da sociedade”, com-
plementou a gerente. 

Para o Desafio da Edu-
cação ZikaZero, os compe-
tidores foram estimulados 
a apresentar propostas que 
pudessem contribuir com 
estratégias ou ferramentas 
para o combate ao mosquito 
Aedes aegypti. As sugestões 
cadastradas receberam ava-
liação popular e foram clas-
sificadas por critérios como 
o somatório de pontos e o 
engajamento com o tema.

Outro concurso – A Pa-
raíba também se destacou 
em outro prêmio do MEC: 
“Pesquisar e Conhecer Para 
Combater o Aedes aegyp-
ti”, voltado a todo o sistema 
educacional brasileiro. O 
concurso escolheu vídeos de 
até 90 segundos que apre-
sentassem, de forma criativa, 
o trabalho desenvolvido nas 
escolas, no combate ao Ae-
des aegypti. 

Dos 247 vídeos selecio-
nados nas regionais de todo 
o País, quatro foram da Rede 
Estadual de Ensino. Ajuda-
ram a representar o Nor-
deste na etapa nacional, as 
escolas: Coelho Lisboa (San-
ta Luzia), Miguel Santa Cruz 
(Monteiro), Emídio Viana 
Correia (Campina Grande) e 
Padre Hildon Bandeira (João 
Pessoa). 

A orla de João Pessoa 
vai ganhar, a partir de se-
gunda-feira (14), um novo 
equipamento de entreteni-
mento e lazer: o ACQUA 4D 
-  um espetáculo de águas 
dançantes sincronizadas 
com luz, som e imagens. O 
novo espaço está instalado 
no pátio externo do Cen-
tro Turístico de Tambaú. O 
espetáculo será exibido de 
terça a domingo, das 16h 
até as 22h, com shows a 
cada meia hora.  

De acordo com o en-
genheiro responsável, Lu-
ciano Piquet, o local tem 
capacidade para 50 pesso-
as por sessão.  Ele explica 
que cada show será inicia-
do com a exibição de um 
vídeo institucional sobre o 
potencial turístico da Para-
íba. Em seguida, começam 
os espetáculos temáticos 
das águas dançantes: Ac-
qua Músicas Clássicas, Ac-
qua Filmes Famosos e Ac-
qua Músicas Famosas. “O 
sistema conjuga fachos de 
luzes coloridas à dança das 
águas, com sonorização e 
iluminação sincronizadas”, 

explicou Piquet. 
No mês de dezembro 

está prevista a exibição do 
Acqua Músicas e Acqua Fil-
mes Natalinos, que serão 
exibidos em um telão de 5 
metros de comprimento, 
onde serão projetadas ima-
gens de clipes e filmes que 
interagem com água, luz e 
som, produzindo um mo-
mento único para o público.

De acordo com Piquet, 
o espaço foi projetado em 
um ambiente paisagístico 
tropical que destaca a inte-
gração do jardim da PBTur 
com a arena do espetáculo 
dentro das exigências de 
segurança. O ambiente con-
ta com uma estrutura para 
a exibição de um dos mais 
belos shows, além de um 
miniparque em sua área ex-
terna para agregar valor às 
atrações do ACQUA 4D.

Os ingressos serão ven-
didos no local, em agências 
de turismo e hotéis, ao pre-
ço de R$ 20,00 (inteira) e 
R$ 10,00 (estudante) e para 
pessoas acima de 60 anos. 
Crianças até dois anos não 
pagam.

JP ganha equipamento de 
lazer e entretenimento

O projeto realizou na Praia de Tambaú a IV Feira de Mulheres Artesãs, que contou com 195 expositoras de 35 municípios paraibanos

Visando beneficiar pes-
soas carentes e em situação 
de vulnerabilidade social, o 
Centro de Apoio à Criança 
e ao Adolescente (Cendac) 
criou o projeto “Tecendo o 
amanhã - Qualificação Pro-
fissional e inclusão Social 
na Paraíba”. A iniciativa con-
tou com o apoio do Fundo 
de Combate a Erradicação 
da Pobreza da Paraíba (Fun-
cep), da Secretaria de Plane-
jamento e Gestão do Governo  
do Estado, e promoveu 160 
cursos de capacitação gratui-
tos para 4 mil pessoas, espe-
cificamente jovens e mulhe-
res, em mais de 40 regiões e 
municípios do Estado.  

Juntamente com os cur-
sos de capacitação, foram 
realizadas atividades de ex-
posição, comercialização e 
venda de peças produzidas 
nos próprios cursos de qua-
lificação profissional, habi-
litando os participantes do 
projeto para o mercado de 
trabalho. Foram entregues 
certificados para cada um 
deles, de acordo com a carti-

lha do projeto. 
Houve discussões e re-

flexões sobre empreendedo-
rismo e a realidade produtiva 
na Paraíba e a Feira de Mu-
lheres Artesãs, tendo como 
foco a cidadania e inclusão 
social, a partir da identidade 
e cultura local correlaciona-
das ao empreendedorismo. 
No projeto, foi estimulada a 
promoção do protagonismo 
juvenil e a autonomia econô-
mica das mulheres. 

De acordo com a presi-
dente do Cendac, Valquíria 
Alencar de Sousa, os cursos 
da área artesanal se sobres-
saíram, pelo fato de utilizar 
matéria-prima natural da 
Paraíba, como uma forma de 
buscar a identidade regional. 
Os beneficiados fizeram ob-
jetos de decoração, pintura 
em vidro, bonecas, bolsas ar-
tesanais, caixas decorativas, 
toalhas e lençóis bordados 
ou pintados, produtos com 
madeira, a fim de estimular 
o empreendedorismo e en-
tusiasmar as artesãs para se 
fixarem em seu local de ori-
gem, visando também o de-
senvolvimento do Estado.  

“Os produtos trazem a di-

versidade das tipologias e as 
habilidades das técnicas e ma-
teriais utilizados pelas artesãs 
e artesãos, feitos ora pelos alu-
nos dos cursos, ora pelos par-
ticipantes da Feira de Mulhe-
res Artesãs, parte do mesmo 
projeto”, disse a presidente.

A programação dos cur-
sos se formou a partir de 
aulas práticas e teóricas de 
Gestão e Comportamento 
Pessoal. Foram realizadas 
palestras e oficinas temá-
ticas com recursos audio-
visuais, visita a exposições 
e troca de experiência com 
setores específicos e afins, 
como restaurantes, lancho-
netes, hotéis, fábricas e sa-
lões de beleza. Os cursos ti-
veram carga horária de 60 a 
180 horas, enquanto que as 
oficinas tiveram de 30 a 40 
horas, disponibilizadas atra-
vés de parcerias.

Dentre os municípios que 
tiveram parceria com o proje-
to estão: Água Branca, Algo-
dão de Jandaíra, Areial, Baía 
da Traição, Bayeux, Barra de 
Santana, Barra de Santa Rosa, 
Barra de São Miguel, Bernar-
dino Batista, Boa Ventura, Bo-
queirão, Cachoeira dos Índios, 

Cajazeiras, Camalaú, Capim, 
Caturité, Cuité, Cuitegi, Curral 
de Cima, Frei Martinho, Gu-
rinhém, Itaporanga, Jacaraú, 
João Pessoa, Lagoa Seca, Lo-
gradouro, Lucena, Mataraca, 
Montadas, Monte Horebe, 
Picuí, Pocinhos, Pombal, Pra-
ta, Princesa Isabel, Puxinanã, 
Rio Tinto, Santa Cecília, Santa 
Inês, Santa Rita, São Miguel 
de Taipu, Serra Branca, So-
brado e Sumé.

Feira de artesãs
O projeto realizou na 

Praia de Tambaú a IV Feira 
de Mulheres Artesãs, que 
contou com 195 expositoras 
de 35 municípios, trazen-
do produtos diversos e com 
mais de 5 mil visitantes. No 
evento foram disponibiliza-
dos stands de atendimen-
to da Delegacia da Mulher, 
do Idoso. Saúde da Mulher, 
Lotep e Empreender, com a 
participação das detentas 
do Presídio Júlia Maranhão, 
que produzem bonecas. Fo-
ram oferecidas às mulheres 
sessões de massagem facial e 
corporal e manicure, além de 
palestras e oficinas de habili-
dades manuais.

Cendac cria projeto de inclusão 
social e beneficia 4 mil pessoas

Governo realiza final neste sábado

CURSOS DE CAPACITAÇÃO

COPA DE BANDAS MARCIAIS 

Rachel Almeida
Especial para A União

FOTOS: Divulgação

O Governo do Estado, 
por meio da Secretaria de Es-
tado da Educação (SEE), pro-
move hoje a final da Copa de 
Bandas Marciais da Rede Es-
tadual de Ensino. O evento vai 
ser realizado na Vila Olímpica 
Parahyba, em João Pessoa, a 
partir das 14h, e deve se es-
tender até a meia-noite. Cerca 
de 30 bandas representantes 
das 14 Gerências Regionais 
de Educação (GREs) estão 
aptas a participar da dispu-
ta. Elas foram selecionadas 
em cinco etapas, ocorridas ao 
longo deste ano.       

De acordo com o gerente 
de Bandas Marciais da SEE, 

Júlio Ruffo, o primeiro grupo 
a se apresentar na final do 
torneio será a Banda Marcial 
Demonstração, de Alagoa 
Grande. A última será a Banda 
Marcial do Liceu Paraibano. 
Os grupos serão premiados 
em três categorias: bandas 
de Escolas Estaduais de En-
sino Fundamental, bandas de 
Escolas Estaduais de Ensino 
Fundamental e Médio e ban-
das de Escolas Estaduais de 
Ensino Médio. As três primei-
ras colocadas de cada catego-
ria vão receber troféus, meda-
lhas e certificados. 

As cinco etapas que de-
finiram as finalistas da Copa 

de Bandas Marciais da Rede 
Estadual de Ensino foram 
realizadas em Campina Gran-
de, Congo, Pombal, Itaporan-
ga e João Pessoa. Agora, elas 
participam da final e a cam-
peã vai representar a Paraí-
ba na Copa Norte-Nordeste 
de Bandas Marciais, que será 
realizada pela Associação 
Norte Nordeste de Bandas e 
Fanfarras (Annebaf), em de-
zembro deste ano, em Recife. 

Bandas marciais 
Atualmente, a Paraíba 

possui 100 bandas marciais, 
que mobilizam 6.850 estu-
dantes. Para participar das 

Bandas Marciais Escolares 
da Rede Estadual de Ensi-
no, o aluno deve estar ma-
triculado em alguma escola 
da Rede no Ensino Funda-
mental II ou Ensino Médio e 
procurar a banda marcial da 
escola. Caso a unidade de en-
sino não possua banda mar-
cial, o aluno pode procurar 
a escola mais próxima que 
possua banda e se inscrever. 
Não é necessário nenhum 
conhecimento musical pré-
vio, pois, ao ingressar na 
banda, o aluno passará por 
uma iniciação musical e, em 
seguida, definirá que tipo de 
instrumento irá tocar.
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Detran desmente interrupção no 
financiamento de veículos na PB
Agamenon Vieira esclarece 
mudança no sistema de 
registro de gravames

O superintendente do 
Departamento Estadual de 
Trânsito (Detran-PB), Aga-
menon Vieira, concedeu en-
trevista coletiva, ontem,  para 
esclarecer sobre a mudança 
no sistema de registro de gra-
vames, que agora será reali-
zado pela empresa Bunkerte-
ch. Esse acordo acaba com o 
monopólio da Federação Na-
cional das Seguradoras, a Fe-
naseg, e a Central de Custódia 
e de Liquidação Financeira de 
Títulos, o Cetip, responsáveis 
pelo sistema em todo o País.

De acordo com o supe-
rintendente, a Lei Estadual 
10.517, que passou a vigorar 
em setembro de 2015, trou-
xe uma alteração em taxas 
que deveriam ser pagas pela 
Fenaseg/Cetip. Ele adiantou 
que, no entanto, por falta de 
suporte contratual de coope-
ração técnica e dificuldade de 
diálogo com a empresa, o con-
trato não foi renovado. Dessa 
forma, a empresa Bunkertech, 
que também realiza inclusão 
e baixa de gravames, foi con-
siderada a melhor opção para 
assumir o serviço no Estado 
da Paraíba. Desde então, téc-
nicos da Bunkertech e do De-
tran-PB estão reunidos para 
melhorias no sistema, que já 
está em pleno funcionamento. 

Vieira negou que as ope-
rações de registro de grava-
me estejam prejudicando o 
financiamento de veículos na 
Paraíba. “Não é verdade que 
não está havendo condições 
de fazerem transação em fi-
nanciamento de veículos”, 
afirmou o superintendente. 
Mesmo após a mudança, o 
registro de gravames e con-
sultas continua sendo reali-
zado no sistema. Financeiras 
e bancos devem procurar a 
Bunkertech para começar a 
realizar as operações. 

Agamenon Vieira finali-
zou a coletiva reforçando que 
o novo sistema, agora assumi-
do pela Bunkertech, oferece 
mais segurança, credibilida-
de, autenticidade e transpa-
rência, e que a Paraíba avan-
çou no sistema tecnológico. 
“Sociedade e revendedores 
de automóveis podem ficar 
tranquilos”, enfatizou o supe-
rintendente.

Sem atendimento
Com o objetivo de rea-

lizar um treinamento que 
visa melhorias no sistema de 
atendimento ao usuário, o 
Detran-PB informa que não 
haverá atividades no setor de 
atendimento na Ciretran de 
Campina Grande e em João 
Pessoa. A capacitação dos 
servidores vai ocorrer hoje, e 
também em 26 de novembro.

Acordo acaba com 
o monopólio da 
Federação Nacional 
das Seguradoras, 
a Fenaseg, e 
a Central de 
Custódia e 
de Liquidação 
Financeira de 
Títulos, o Cetip

O Centro Formador de Re-
cursos Humanos (Cefor-PB), em 
parceria com o Centro Odonto-
lógico de Cruz das Armas (Coca) 
– órgãos vinculados à Secretaria 
de Estado da Saúde (SES) – lan-
çou, ontem, o Curso Técnico em 
Prótese Dentária. O curso é des-
tinado para profissionais que 
trabalham em laboratórios de 
próteses pelo SUS ou hospitais 
conveniados e profissionais de 
saúde bucal, de maneira geral. 

É a primeira vez que o Esta-
do oferece, pelo Cefor, um cur-
so técnico em prótese dentária. 
“O objetivo é formar técnicos 
em próteses dentárias, em con-
sonância com as diretrizes da 
política nacional de saúde bu-
cal, conhecida por ‘Brasil Sorri-
dente’. O curso é uma iniciativa 
do Cefor e contamos com apoio 
de recursos federais”, disse o 
diretor-geral da unidade, Fer-
nando Lopes.

Ele ressaltou ainda que o 
curso é uma oportunidade de 
qualificar os profissionais que 
já atuam em laboratórios do 
SUS. “Nossa missão é garantir 
serviços e produtos cada vez 
melhores para a população. O 
SUS é um direito garantido à 
população na Constituição e, 
enquanto profissionais de saú-
de, queremos sempre melhorar 
o acesso e garantir qualidade e 
eficiência para quem prestamos 
serviço”, comentou o diretor.

O diretor administrativo do 
Cefor, Jonathan Lucena, pon-
tuou que a equipe da unidade 
está preparada para receber os 
alunos para o curso. “Cuidar 
da saúde bucal é essencial para 
manter todo o organismo fun-
cionando bem. Qualificando os 
profissionais que trabalham di-

Lançado Curso Técnico de Prótese Dentária
para profissionais de saÚde bucal

O Curso Técnico de Prótese Dentária é uma oportunidade de qualificar os profissionais que já atuam em laboratórios do SUS

retamente na área, melhoramos 
o serviço prestado e mudamos, 
inclusive, a perspectiva de vida 
da população”, falou.

A carga horária do curso é 
de 1614 horas/aula e tem dura-
ção de dois anos. As aulas serão 
ministradas todas as sextas-fei-
ras e sábados, das 7h30 às 18h, 
sendo as teóricas no Cefor e 
algumas práticas no Coca. “É 
uma honra poder estar nesta 
parceria! Quanto mais profis-
sionais qualificados no mer-
cado de trabalho, melhor. Em 
algumas oportunidades, alunos 
do curso vão ao Coca para pra-
ticar os conhecimentos vistos 
em sala de aula”, afirmou o di-

retor do Coca, Fernando Torres.
De acordo com o coordena-

dor do Curso Técnico em Prótese 
Dentária, Pedro Jader Macedo, 
são 35 alunos e as aulas serão 
ministradas por três facilitado-
ras – a odontóloga Ingrid Soa-
res, a protética dentária Jaque-
line Verçosa e a especialista em 
próteses dentárias Aline Soares 
Dias. “É muito bom fazer parte 
deste processo. Algumas pes-
soas não dão valor aos cursos 
públicos e aqui vemos profissio-
nais com sede de conhecimento. 
Estamos ansiosos para começar 
as atividades, passar todas as 
informações necessárias para a 
qualificação e aprender com a 

troca de experiências”, mencio-
nou.

Rejane Medeiros é auxiliar 
de saúde bucal há vinte anos. 
Atualmente trabalha na USF de 
Mangabeira VII e está anima-
da para fazer o curso. “Concluí 
o curso técnico de saúde bucal 
aqui no Cefor em 2014 e há mui-
to tempo eu queria fazer o cur-
so de prótese dentária. Minha 
condição financeira não per-
mitia que eu pagasse um curso 
particular e hoje estou muito 
feliz em ter essa qualificação de 
maneira gratuita. A expectativa 
é a melhor possível e estou an-
siosa para aprender bastante”, 
comemorou.

O estudante Marvin Henriques 
Correia, de 18 anos, foi indiciado 
pela Polícia Civil da Paraíba como 
participante na morte de Marcos 
Campos Nogueira, a última vítima 
da chacina ocorrida na Espanha no 
dia 17 de agosto. A informação foi 
dada pelo delegado Reinaldo Nó-
brega. O entendimento da Polícia é 
de que Marvin “incentivou” o crime, 
através das mensagens que trocou 
com Patrick Nogueira, assassino da 
família paraibana que morava em 
Pioz. Marvin foi preso pela Polícia Ci-
vil no dia 28 de outubro.

A Guarda Civil Espanhola man-
dou à Paraíba uma vasta documen-
tação sobre a conversa mantida 
entre Marvin e Patrick. De acordo 
com o delegado Reinaldo Nóbrega 
a conexão de dados dos aparelhos 
celulares foi monitorada a partir do 
momento em que o estudante na Pa-
raíba começou a trocar mensagens 
com Patrick. A conversa só começou 
depois que Patrick tinha assassinado 
Janaína e os dois filhos dela e, por 
isso,  Marvin não poderia ser indicia-
do pelas três primeiras mortes.

O juiz José Guedes decidiu man-
ter a prisão do jovem estudante por-
que concluiu haver indícios da parti-
cipação dele no crime: “Percebe-se 
que o Paciente [Marvin] reage ao 
início de diálogo como se estivesse 
continuando uma conversa, dando 
a entender que já sabia de toda a 
empreitada criminosa como ocor-
reu”. O magistrado ainda acrescen-
tou que Marvin enviou um arquivo 
a fim de auxiliar Patrick na oculta-
ção dos cadáveres. Segundo o docu-
mento judicial, “há indícios fortes de 
que o Paciente sabia do intento de 
François Patrick de assassinar toda a 
família, já que não esboçou reação 
de surpresa quando o amigo lhe in-
forma o ocorrido, fazendo-nos crer 
da possibilidade de ter, em alguma 
medida, participado da empreitada 
criminosa”.

 Os corpos de Marcos Nogueira, 
Janaína Américo e os dois filhos fo-
ram achados esquartejados em uma 
casa na cidade espanhola de Pioz em 
setembro, depois que um vizinho 
alertou sobre o mal cheiro perto da 
casa da família. Patrick Nogueira, so-
brinho de Marcos, confessou ter sido 
o assassino dos parentes.

Marvin é indiciado pela morte 
de tio de Patrick na Espanha

instruções pelo celular pM é morto a tiros 
no colinas do sul

Um policial militar foi morto a 
tiros na tarde desta sexta-feira (11), 
no bairro Colinas do Sul, em João Pes-
soa. O cabo Valdemar Neto, conhecido 
como Bob Esponja, estaria saindo de 
um bar, quando foi abordado e alveja-
do por tiros de pistolas calibre ponto 
40 e 380. O policial morreu na hora. 

De acordo com a polícia, foram 
encontradas pelo menos 28 cápsulas 
de balas deflagradas no local. Ainda 
não há informações sobre os suspei-
tos do crime. O militar foi surpreendi-
do e executado dentro do próprio car-
ro, um Gol branco. Segundo a polícia, 
o policial estava de folga.  O cabo era 
lotado no 1º Batalhão de Polícia Mili-
tar, e estava destacado na Unidade 
de Polícia Solidária do bairro do Róger.

fuga dos suspeitos 
de assalto abortada

Dois homens foram presos em 
flagrante, ontem, após assaltar uma 
panificadora em Bayeux. Jorge Melo 
de Medeiros, 31, e Josué Soares Ven-
tura, 19, estavam em uma moto que 
foi roubada na quinta-feira (10). Eles 
foram interceptados por uma viatura 
do 7º Batalhão durante a fuga do as-
salto ao estabelecimento comercial, 
sendo presos já em Santa Rita. Na ação, 
foi apreendido um revólver calibre 38 
com Josué Soares, garupa da moto, e 
recuperados mais de R$ 500 levados 
da panificadora.

FoTo: Ricardo Puppe

Do ClickPB

A Secretaria de Estado 
da Saúde divulgou, ontem, 
boletim da dengue, zika e 
chikungunya. De 1º janeiro 
até o ultimo dia 5 (44ª sema-
na epidemiológica de início 
de sintomas) foram notifica-
dos 35.938 casos prováveis 
de dengue. Em 2015, no mes-
mo período (até 44ª SE), re-
gistrou-se 19.380 casos, um 
aumento de 80,25%. 

“O pico do aumento dos 
casos ocorreu em março, 
entretanto, a partir de maio 
começou a redução dos nú-
meros. Dos 223 municípios 
do Estado, apenas 4 estão 
silenciosos durante o ano de 
2016. É importante eviden-
ciar que sinalizar a possibi-
lidade de casos suspeitos é 
uma forma de manter todas 
as equipes de vigilância e as-
sistência atentas para o agra-
vo, o que contribui para o de-
sencadear das demais ações 
de vigilância epidemiológica 
e ambiental necessárias para 
o controle da doença em seu 
território”, alertou a geren-
te operacional de Vigilância 
Epidemiológica da SES-PB, 
Izabel Sarmento.

Estado divulga 
novo boletim
da dengue, zika 
e chikungunya
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Cantor cearense João 
Barbosa se apresenta 
hoje na capital
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O projeto LiterArte Musical 
está de volta à cena cultu-
ral de João pessoa. Hoje, 
a partir das 14h, o Centro 
de Artes, Moda e Cultura 
do Centro Histórico será 
palco da retomada do 
projeto. As atrações desta 

vez serão sarau e recital poético coman-
dado por petra Ramalho, lançamento do 
livro “Zarabatana”, de Anna Apolinário, e 
show com a cantora Juliana Lima. O Lite-
rArte foi criado em 2005 e durou pouco 
mais de um ano, reunindo música, teatro 
e literatura em um mesmo espaço. Além 
do LiterArte Musical, o Centro de Artes, 
que fica localizada na praça Antenor 
Navarro, 39, promete outras atrações. A 
entrada é franca.

O LiterArte Musical surgiu em 2005, 
após convite da proprietária do Mister 
Caipira, localizado em Manaíra, Lenira, 
para apresentar um projeto cultural e 
movimentar as noites de terça-feira, ge-
ralmente vazias no estabelecimento. Na 
época, foi sugerido algo que unisse mú-
sica e poesia, que foi acatado imediata-
mente. Ainda não havia uma formatação 
clara de como seria essa união, até que 
após uma conversa com petra Ramalho 
foi definido o projeto, com sarau, perfor-
mances poéticas e shows com músicos e 
compositores da terra.

Em pouco tempo, o LiterArte Musical 
caiu nas graças do público pessoense. As 
noites de terça-feira já não seriam mais as 
mesmas. Cantores como Adeildo Vieira, 
Kennedy Costa, Júnior Targino, Cabruera, 
Gracinha Teles, Natalie de Lima e outros 

se apresentaram no evento. Jessier Quiri-
no deu uma palhinha. Na poesia, diversos 
autores paraibanos foram homenageados, 
como Antônio Mariano, Sérgio de Castro 
pinto, André Ricardo Aguiar, Astier Basí-
lio, Saulo Mendonça, Vanildo Brito, Ama-
dor Riberto Neto, afora os clássicos como 
Augusto dos Anjos, Fernando pessoa, 
Vinicius de Morais, Carlos Drummond de 
Andrade, entre outros. No teatro, além 
de petra Ramalho, destaque para nomes 
como Suzy Lopes, Itamira Barbosa e 
David Muniz. Não faltaram lançamentos 
e sorteios de livros e até o ensaio de um 
casamento que realmente se realizou na 
vida real foi encenado no LiterArte Musi-
cal, tudo regado à muita música, poesia, 
teatro, irreverência e cumplicidade entre 
os organizadores do evento, os artistas 
convidados e o público em geral. O projeto 
chegou a ganhar comenda da Fundação 
Casa de José Américo “pelos relevantes 
serviços prestados” à cultura paraibana. 
pouco mais de um ano depois de sua cria-
ção, o LiterArte foi suspenso e alguns anos 
depois o Mister Caipira fechou.

Dez anos depois de sua última apre-
sentação, o projeto está de volta. Agora, no  
Centro de Artes, Moda e Cultura do Centro 
Histórico. petra Ramalho volta a coman-
dar o sarau literário do LiterArte Musical, 
com show de Juliana Lima e a participação 
de Anna Apolinário lançando seu novo 
livro de poemas.

A parte musical do LiterArte terá 
como tema “Juliana Lima ousa MpB”. A 
cantora paraibana promete encantar o 
público interpretando grandes sucessos 
da Música popular Brasileira e também de 
autores paraibanos. Juliana Lima antecipa 
para o público que for para o Casarão 39 
o show que será realizada no próximo dia 

Linaldo Guedes
linaldo.guedes@gmail.com

Em sequência, a atriz Petra 
Ramalho (apresentadora do 

evento), a cantora Juliana Lima e a 
escritora Anna Apolinário, autora 

do livro Zarabatana

9 FOTOs: Divulgação

n Evento: LiterArte Musical, com participações de 
petra Ramalho, Juliana Lima e Anna Apolinário
n Local: Centro de Artes, Moda e Cultura do Centro 
Histórico (praça Antenor Navarro, Centro, 39)
n Horário: 14 horas
n Dia: Sábado, 12

serviço

24 n’A Budega Arte e Café, localizada no 
Bancários. Juliana já fez abertura para 
show de Jorge Vercillo em João pessoa.

“Zarabatana” é o terceiro livro de 
poemas de Anna Apolinário, que partici-
pa, também, da coletânea “Ventre Urba-
no”, que será lançada este mês com texto 
apenas de mulheres. Anna Apolinário 
nasceu em João pessoa, em 1986, gra-
duada em pedagogia pela Universidade 
Federal da paraíba, com especialização 
em Língua e Literatura. publicou os livros 
de poemas Solfejo de Eros (Câmara Bra-
sileira de Escritores, 2010, Rio de Janeiro 
– RJ) e Mistrais (prêmio Literário Augusto 
dos Anjos Funesc pB, 2014). O livro foi 
lançado pela Editora patuá, de São paulo.

Já petra Ramalho é atriz e professora. 

É uma das coordenadoras do LiterArte 
Musical, ao lado de Linaldo Guedes. Na 
tarde deste sábado, petra fará recital com 
poemas de autores como Carlos Drum-
mond de Andrade, Fernando pessoa e de 
poetas paraibanos. Haverá também um 
sarau aberto a participação de todos os 
que estiverem presentes ao evento.

LiterArte volta com petra Ramalho, 
Juliana Lima e Anna Apolinário

Teatro, poesia 
& música 
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Lembrando
Lourival Caetano

Ramalho
LeiteO dia dos meus anos

Carlos Pereira Engenheiro - cpcsilva1@globo.comCrônica

Ex-deputado e jornalista - ramalholeite84@gmail.com
Nasci num  onze de novembro de mil  novecentos 

e antigamente, mas somente no dia 15 – porque era 
feriado nacional – é que meu pai me registrou.  Na 
casa de  número 508, da Rua da Concórdia, hoje Sena-
dor João Lyra, em Jaguaribe, pelas mãos competentes 
de uma parteira, cujo nome não lembro direito (pare-
ce que era Dona Delfina),   Dona Amália me entregou 
à luz do mundo. Como era dia de São Martinho, de 
início pensaram em dar-
me o nome do santo, mas, 
também não sei o porquê, 
resolveram me chamar de 
Carlos. Não fui ser “gauche” 
na vida - como o xará Drum-
mond de Andrade, o maior de 
todos - porém o nome caiu-me 
bem e dele não tenho de que 
reclamar.  

Quando quis escrever 
sobre o meu aniversário não  
soube fazê-lo. Como continuo 
sem saber,  resolvo tomar em-
prestado um pedaço de poema 
de Álvaro de Campos, heterôni-
mo do grande poeta português 
Fernando Pessoa que,  muito 
melhor do que eu, descreve o 
tempo em que festejavam o dia dos meus anos.

Vale a pena conferir: 
“No tempo em que festejavam o dia dos meus anos, eu 

era feliz e ninguém estava morto. Na casa antiga, até eu fa-
zer anos era uma tradição de há séculos, e a alegria de todos, 
e a minha, estava certa como uma religião qualquer.

No tempo em que festejavam o dia dos meus anos, 
eu tinha a grande saúde de não perceber coisa nenhu-
ma, de ser inteligente para entre a família, e de não ter 
esperança que os outros tinham por mim. Quando vim a 
ter esperanças, já não sabia ter esperanças. Quando vim 
a olhar para a vida, perdera o sentido da vida.

O que eu sou hoje é como a umidade no corredor do 
fim da casa, pondo grelado nas paredes... O que eu sou 
hoje (e a casa dos que me amaram treme através das 
minhas lágrimas), o que eu sou hoje é terem vendido a 
casa, é terem morrido todos, é estar eu sobrevivente a 
mim mesmo como um fósforo frio...

No tempo em que festejavam o dia dos meus anos... 
Que meu amor, como uma pessoa, esse tempo! Desejo 

físico da alma de se encontrar 
ali outra vez, por uma viagem 
metafísica e carnal, com uma 

dualidade de eu para mim... 
Comer o passado como pão de 
fome, sem tempo de manteiga 
nos dentes!

Vejo tudo outra vez com uma 
nitidez que me cega para o que há 
aqui... A mesa posta com mais lu-
gares, com melhores desenhos na 
louça, com mais copos, o aparador 
com muitas coisas – doces, frutas, 
o resto na sombra debaixo do 
alçado - , as tias velhas, os primos 
diferentes, e tudo era por minha 
causa, no tempo em que festeja-
vam o dia dos meus anos...”

E haja a lembrar o grupo 
escolar Santo Antônio, as aulas de Dona Durvalina, a 
primeira professora, das missas dos domingos na Igreja 
do Rosário, das peladas no campinho da Cruzada, de Frei 
Albino, de Caju e João Heráclito, da árvore que plantei no 
jardim do grupo Isabel Maria das Neves, do Liceu, de 
Dona Daura e por aí afora.

Ontem, dia 11,  já não fiz anos. Estou durando. A mim  
somam-se dias. Serei velho quando o for. Mais nada.

Mas,  confesso que há ainda muito a relembrar -  es-
pero poder fazê-lo por mais algum tempo -  e tudo   tem  
a ver com  a época em que festejavam o dia dos meus 
anos...  

Sob os auspícios do Instituto Histórico de Ba-
yeux, Vanildo de Brito Caetano resolveu perenizar 
em livro, a vida e obra de seu pai, Lourival Caeta-
no de Lima, a maior liderança política que aquela 
cidade conheceu. Fui seu admirador e ele, um dia, 
me honrou como  meu eleitor. Conheci Lourival 
como companheiro de bancada na Assembleia 
Legislativa da Paraíba. Eu na Arena e ele no MDB. 
Naquelas eleições de 1978 ele conquistara sua 
cadeira parlamentar com 10.224 votos.Obtive tre-
zentos votos a mais, todavia, fui traído pela legen-
da altíssima que me deixou na primeira suplência. 
Assumi no início do  Governo Burity e, a partir de 
então, pude desfrutar a salutar convivência  desse 
idolatrado líder bayeuxense.

Lourival Caetano não nasceu político, mas 
nasceu para a política. Iniciado no comércio de 
pães, bolachas e biscoitos, curtido nas madrugadas 
do forno à lenha da Padaria São Francisco, de lá foi 
requisitado pelo deputado Heraldo Gadelha para a 
política partidária. De vereador em Santa Rita, então 
sede do município onde se inseria o reduto eleitoral 
de Bayeux, chegou à vice-prefeito e assumiu o cargo 
por um bom período, substituindo o titular Antônio 
Teixeira, afastado para ser candidato a deputado 
estadual. Essa vinculação o impediu de ser o pri-
meiro prefeito da nascente cidade de Bayeux. Seu 
candidato perdeu por poucos votos. Era o ano de 
1960 e nessa eleição a Paraíba elegeu Pedro Gondim 
governador e Jânio Quadros, presidente da Repúbli-
ca. Na eleição seguinte, não houve quem segurasse 
o Louro. Tomou posse como prefeito em janeiro de 
1965. Estava implantada a sua hegemonia política na 
antiga Barreiras, nome arquivado pelo interventor 
Rui Carneiro quando resolveu homenagear Bayeux, 
a primeira cidade francesa da Normandia libertada 
pelas tropas aliadas na Segunda  Guerra.

A partir das raízes fincadas em obras  e em um 
tratamento humanitário dedicado dia e noite ao seu 
eleitorado, Lourival colheria sucessivas vitórias. 
Elegeu seu sucessor em 1968, voltou em 1972 à pre-
feitura e obteve um feito inédito: elegeu sua esposa, 
Severina Freire de Melo, a popular Dona Niná sua su-
cessora, na eleição de 1976. A inexistência de vínculo 
civil entre ambos tornou isso possível. Quando quis 
repetir a dose e voltar em  1982, a jurisprudência 
mudara de entendimento e sua candidatura foi im-
pugnada. Era então, deputado estadual, desde 1979. 
Nem por isso, Lourival deixou de festejar mais uma 
vitória eleitoral. Elegeu prefeito a Pedro Juvêncio, 
um bombeiro aposentado que era modesto auxiliar 
da gestão de Dona Diná. Mas o Louro voltaria mais 
uma vez a dirigir os destinos de Bayeux, desta feita, 
em 1988, quando o povo da sua querida cidade lhe 
conferiu o último mandato.

Na eleição de 1986, com muita honra eu havia 
recebido o apoio de Lourival Caetano e do prefeito 
Pedro Juvêncio à minha candidatura a deputado 
estadual. Caminhando pela cidade, entrando nas 
casas humildes, subindo em palanques com Lou-
rival, Vanildo, Delson, Dona Niná e tantos amigos 
seus, pude avaliar melhor o amor que aquela cida-
de dedicava ao meu antigo colega de Assembleia. 
Encontrei na sua liderança, traços do meu pai, 
também um homem do povo, da casa dos seus ami-
gos e compadres e, retribuindo sempre, com amor, 
os votos que recebia. A cena que Vanildo descre-
ve, com o pai cercado de amigos impedindo uma 
refeição tranquila, parece que ocorrera na cozinha 
da minha casa, com o prefeito Arlindo Ramalho, de 
Borborema, mandando que  puxassem uma ca-
deira, um tamborete,  pois na mesa que come um, 
comem todos!

Faltou a Vanildo descrever, por que não viu, 
seu pai cercado de populares, atendendo a todos na 
garagem da Assembleia. Quando eu entrava e via 
aquela pequena multidão, não precisava ninguém 
me dizer que Lourival estava no Plenário. Termi-
nada a sessão, ouvia os pleitos, pacientemente e, 
quando não tinha solução, mandava que entrassem 
no seu carro e os  levava de volta para além da Pon-
te Sanhauá. Foi esse o Lourival que conheci e ainda 
hoje guardo na memória. Cabe ao IHB preservar 
essa história para que sirva de exemplo às futuras 
gerações.

As cidades norte-americanas 
amanheceram embandeiradas com 
faixas alusivas à eleição de Donald 
Trump. Faixas e bandeiras com 
dizeres que “Trump não é meu pre-
sidente”. Se Trump não é presidente 
dos Estados Unidos, nem dos nor-
te-americanos, também não é meu. 
E também seu preposto Donald 
Temer. Eles podem ser presidentes 
da baixa da égua, nunca 
do Brasil de Frei Caneca, 
de Tiradentes.

Penso que Trump 
não esperava ser eleito. 
Veja a cara de surpresa 
que ele fez quando viu 
na TV o resultado da 
apuração que lhe dava 
vitória matemática. “Eu 
não sabia que tínhamos 
comprado o noticiário”, 
teria dito Trump a seu 
secretário – aquele sujei-
to com chapéu de caubói 
que aparece por trás 
dele. “Eu já gastei muito 
dinheiro na campanha, 
não deviam ter feito mais 
essa despesa. Quanto foi? 
Assim, eu vou quebrar. 
Lembrem-se que muitos 
patrocinadores desistiram e pedi-
ram o dinheiro de volta.”. Teria dito 
Trump a sua tesoureira.

Será que houve propina? A 

Lava Jato irá até lá? É possível que a 
Petrobras tenha caído com algum. 
Afinal, os interesses da empresa 
ainda brasileira coincidem com os 
projetos das grandes companhias 
norte-americanas. O petróleo é 
osso (sic). Você sabe quantas ações 
da Petrobras Trump tem no seu 
bisaco? Ouve tempo em que até 
eu tinha ações da Petro. Tempo de 

vacas gordas, muito 
gordas. Eram guzerás e 
síndis nédias de gordas, 
ruminando a gordura. 
Comprei lá em Mane-
lito.

Você não sabe 
quem é? Ele é o cara 
que introduziu capim 
buffel no Brasil, e tam-
bém o capim urocloa. 
E que inventou a hi-
drolização do bagaço 
de cana, para torná-lo 
comestível pelos ru-
minantes. Não dê aos 
monogástricos, que vai 
matar seus cavalos. 
Essas coisas Mané fez 
com a participação de 
seu cunhado, o cientista 
Simões, e seu primo e 

sócio Ariano Suassuna (o homem 
que faz os bodes rirem). Ariano 
investiu em bodes o dinheiro que 
ganhou com o prêmio do livro “A 

Pedra do Reino”. As-
sim surgiram as ver-
sões nordestinas das 
raças pardas alpinas 
(gurgueias, ou pardas 
sertanejas) e brancas 
alpinas (brancas ser-
tanejas). As gurgueias 
têm vocação para 
carne, e as brancas 
alpinas têm vocação 
leiteira.

Você sabe que enquanto isso o 
Nordeste Brasileiro tem condições 
de fornecer petróleo aos árabes, de 
fontes renováveis? E aos venezue-
lanos, e aos russos. E à Petrobras. O 
marmeleiro é uma oleaginosa que 
pode substituir os poços profundos 
do deserto, para fornecimento de 
óleo. Assim também é a mamona, 
ou carrapateira. E a palmeira co-
nhecida por palma. E o soja perene 
(assim, no masculino). E de benefi-
ciar a energia solar e a do mar, e a 
eólica, na forma de baterias recar-
regáveis.

Mas, como eu ia dizendo, quem 
será meu presidente? Amador da 
Ribeira, O Aclamado? Mas este não 
quis ser rei, nem a pau. Foi aclamado 
rei do Brasil em 1641, pelos paulistas 
descontentes com a corte, mas não 
quis assumir o cargo, dando vivas ao 
rei Dom João IV de Portugal. Há quem 
ache melhor ser amigo do rei de que 
ser rei. Sujeito vivo este Amador. Se 
tivesse aceito a aclamação podia ter 
perdido a cabeça e o pescoço em al-
gum pau de forca. Sujeito mais sabido 
que Jânio Quadros, que não quis mais 
ser presidente. 

Já me ofereceram deputância. 
Feito Amador da Ribeira, declinei. 
Mas não declinei de reinância, pois 
não me ofereceram. Será que me ofe-
receriam? A primeira coisa que faria 
era restabelecer a pena de morte – 
ampla, retroativa. Diminuiria muito 
a reincidência, pois o executado 
não reincide. No Brasil, o índice de 
reincidência é de 75 %. E a popula-
ção carcerária da ordem de 600 mil. 
O que dá em 450 mil reincidentes. E 
um número maior de vítimas, que 
não chegaram ao local de trabalho, 
nem à escola, nem a seus lares. 

(Coluna publicada terça, quinta 
e sábado.)

Trump não é meu presidente. Nem Temer
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Otávio Sitônio Pinto   Escritor - sitoniopinto@gmail.com

 
Afinal, os 
interesses 
da empresa 
ainda brasileira 
coincidem com 
os projetos 
das grandes 
companhias 
norte-
americanas. O 
petróleo 
é osso (sic)
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Em cartaz

Diversidade

FM

0h - Madrugada na Tabajara

5h - Aquarela Nordestina

6h - Programação Musical

7h - Cena Cultural

8h - Espaço Ecológico

9h - Programação Musical

17h - Detalhes 105

17h - Programação Musical

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

PROGRAMAÇÃO DE HOJE

Rádio Tabajara

Serviço

A Fundação Espaço Cultu-
ral da Paraíba (Funesc) realiza 
mais uma edição do projeto 
Tertúlia HQ hoje, em João Pes-
soa. A atividade deste mês dará 
início ao processo de confecção 
de um quadrinho autoral. O 
encontro acontece na Gibiteca 
Henfil no horário das 16h às 
18h. A ação é aberta a todos 
que quiserem participar. A 
ideia surgiu a partir do encon-
tro anterior, em outubro, quan-
do ex-integrantes do Coletivo 
WC se reuniram e discutiram a 
proposta. A entrada é gratuita. 

A partir da edição passada, 
realizada em outubro, surgiu a 
vontade de retomar a rotina de 
produção e divulgação de qua-
drinhos em muitos dos presen-
tes. Alguns continuaram criando 
histórias em quadrinhos depois 

que o Coletivo WC (sigla para 
Web Comic) foi extinto, mas ou-
tros interromperam a produção 
depois do fim do grupo. Como 
a revista Sanitário foi uma ação 
considerada positiva, surgiu a 
vontade de se criar outra pu-
blicação, distinta mas com as 
mesmas características de ser 
uma revista produzida pelos 
próprios autores. A partir dessa 
reunião em novembro, serão 
amarrados os primeiros deta-
lhes dessa publicação.

Sobre Tertúlia HQ
A primeira edição acon-

teceu em abril deste ano, sen-
do promovida pelo Grupo de 
Pesquisa em História em Qua-
drinhos da UFPB e a Gibiteca 
Henfil da Funesc. Na ocasião, o 
homenageado foi o cartunista 

Henrique Magalhães, ao lado 
de sua companheira, Maria – 
personagem de quadrinhos 
criada por ele que, em 2015, 
completou 40 anos. Além do 
bate-papo sobre as relações 
afetivas com a personagem na 
voz das professoras da UFPB 
Nadja Carvalho (Mídias Digi-
tais), Regina Behar (História) 
e Margarete Almeida (Jornalis-
mo), foi realizada uma exposi-
ção comemorativa aos 40 anos 
da personagem. 

Na segunda edição o proje-
to recebeu a presença do qua-
drinista e humorista Cristovam 
Tadeu, que conversou sobre a 
sua obra. Na terceira, estiveram 
presentes alguns dos ex-inte-
grantes do Coletivo WC, grupo 
de quadrinistas paraibanos 
formado entre 2010 e 2013. 

 

Hoje, o cantor paraibano Ramon Schnayder vai gravar o terceiro DVD de sua 
carreira solo, no palco da Domus Hall, o projeto intitulado “Energia do Bem”. A noite 
conta, além de sua grande apresentação, com os shows da banda baiana Jammil e o 
forró da dupla de sanfoneiros Ítalo & Renno.

Mas não para por aí. Durante seu show, Schnayder receberá, para participação 
especial, grandes artistas locais e nacionais. Sobem também ao palco, o forrozeiro 
Gabriel Diniz, o funkeiro Naldo Benny, o sertanejo Vinícius Mendes, e ainda a dupla 
Pedro & Benício. O evento promete parar a noite pessoense.

Os ingressos estão sendo vendidos na bilheteria da Domus Hall e nas unidades 
da loja MDH Multimarcas localizadas em Tambaú e no Mangabeira Shopping. Os valores 
das entradas para o setor pista estão custando R$ 80 (inteira), R$ 40 (meia) e R$ 45 
(Amigo Domus). O camarote frontstage sai por R$ 120 (inteira), R$ 60 (meia) e R$ 65 
(Amigo Domus). Já o camarote Alta Voltagem, que inclui open bar, está por R$ 110, 
enquanto o camarote privê para 10 pessoas, R$ 650.

Música

Alô, Chapolin Colorado!

Em mensagem que postou no Facebook, referindo-se aos 
comentários sobre a vitória do candidato Donald Trump à pre-
sidência dos EUA, um internauta lembrou essa frase de Nelson 
Rodrigues: “Toda unanimidade é burra”. Também no Facebook, 
Elias Marques Galiza mostrou a outra face da moeda: “Quebra a 
cara quem pensar que ele vai cumprir o prometido em campa-
nha. Ele é um grande ator e tocou fundo no sentimento norte-a-
mericano do ‘American Way”.

A julgar pelos seus discursos de campanha e reações tem-
peramentais que vez por outra ele fazia questão de demonstrar, 
poder-se-ia comparar Donald Trump ao renegado e presumido 
insano Coronel Walter E. Kurtz, das Forças Especiais norte-a-
mericanas, do filme “Apocalipse Now”, dirigido por Francis Ford 
Coppola, cujo militar um soldado brilhante no passado, enlou-
queceu e comanda seu próprio exército como um semideus, 
revelando destruição da natureza, brutalidade sem propósito e 
a supremacia norte-americana.

Os dois polarizados aspectos que se põem sobre a campa-
nha e a personalidade desse novo astro da política norte-ame-
ricana também se refletiram nos resultados das eleições, que 
culminaram com a sua vitória nos moldes eleitorais daquele 
País, em que ele obteve menos sufrágios (59.389.590 votos 
equivalentes 47.5%) do que a sua concorrente Hillary Clinton 
(59.600.327 votos igual a 47.7%), junto ao eleitorado, quando 
todas as pesquisas e as opiniões dos comentaristas políticos só 
carreavam justamente em sentido oposto.  

Se já nos dois momentos desse grande evento da política 
dos EUA foram marcados por surpresas e imprevisibilidades, 
esses dois componentes dos acontecimentos continuaram a dei-
xar marcantes sulcos na História atual, quando Donald Trump 
apresenta um discurso ameno, educado, de contemporização e 
gentileza ao se anunciar como candidato vitorioso: “Chegou o 
momento de os Estados Unidos fecharem as feridas da divisão, 
devemos nos unir: aos republicanos, democratas e independen-
tes desta nação. Afirmo que é hora de união”, disse Trump. Em 
vez de se mostrar empunhando metralhadora, como radical-
mente alguns até chegaram a imaginar.

Ao comentar sua derrota e lamentar que os EUA perdeu 
uma oportunidade de ter a  primeira mulher como sua pre-
sidente, Hillary Clinton também conduziu seu raciocínio no 
mesmo sentido pacificador, pedindo aos seus eleitores que 
reconheçam o resultado obtido, sempre olhando para o futuro. 
“Devemos a Trump a mente aberta e a chance para que gover-
ne”, e dirigiu às jovens a seguinte mensagem: “Nunca duvidem 
que vocês são valiosas, poderosas e merecem todas as chances e 
oportunidades de perseguir os seus sonhos.” 

Esperemos, agora, que Donald Trump não repita a sua 
imprevisibilidade e retorne ao prometido em campanha: que 
mandaria Hillary para a prisão, iria construir um muro isolando 
fisicamente México e USA, expulsaria os muçulmanos e depor-
taria cerca de 11 milhões de imigrantes ilegais, entre eles 1,3 
milhão de brasileiros que, segundo a imprensa americana, ele 
chegou a taxar de “porcos latinos chafurdando tudo pela frente, 
tão desorganizados quanto a economia brasileira”, termos que 
lhe foram atribuídos, porém sem confirmação. Ele confirmou, 
no entanto, que iria tentar recuperar os postos de trabalho 
“roubados” por China, Japão, Índia e Brasil. Quem poderá nos 
defender? Alô, Chapolin!

Alarico Correia Neto
alaconeto@gmail.com

Mídias em destaque
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Funesc realiza hoje mais uma edição do projeto 
Tertúlia HQ e inicia produção de quadrinho autoral 

Ramon Schnayder recebe artistas 
na gravação de DVD na Domus Hall

A Gibiteca Henfíl do Espaço Cultural já virou um ponto de encontro dos artistas visuais da cidade, especialmente os ilustradores

FoTo: Teresa Duarte  

A GAROTA DO TREM (EUA 2016). Gênero: Sus-
pense. Duração: 116 min. Classificação: 14 
anos. Direção: Tate Taylor. Com Emily Blunt, 
Rebecca Ferguson, Haley Bennett. Sinopse: 
Rachel sofre pelo seu divórcio recente. Todas 
as manhãs ela viaja de trem de Ashbury a 
Londres, fantasiando sobre a vida, mas certo 
dia ela testemunha uma cena chocante e 
mais tarde descobre que a mulher está de-
saparecida. CinEspaço2: 19h30, 21h45 (LEG). 
CinEspaço4: 14h30, 19h10 (LEG). Manaíra1: 
19h30, 22h10 (LEG).   

SHAOLIN DO SERTÃO (BRA 2016). Gênero: Comé-
dia. Duração: 101 min. Classificação: 12 anos. 
Direção: Halder Gomes. Com Edmilson Filho, 
Fábio Goulart, Bruna Hamú. Sinopse: Durante a 
década de 80, lutadores de vale-tudo passam 
por dificuldades. A fim de manter a paixão pela 
luta, eles desafiam os valentões no interior 
do Ceará. Manaíra7: 14h40, 17h10. Manaíra8: 
13h40, 16h, 18h20, 20h45. Mangabeira3: 
14h30, 17h, 19h45,  22h15. Tambiá4: 14h20, 
16h25, 18h30, 20h35. 

INFERNO (EUA 2016). Gênero: Suspense. 
Duração: 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 envolven-
do símbolos ocultos e corporações secretas. 
Manaíra6: 22h20 (LEG).  Manaíra7: 21h40 
(LEG). Mangabeira4: 21h25 (DUB). Tambiá1: 
16h25, 18h40, 20h55 (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. Tambiá3: 14h (DUB).

CINE BANGÜÊ: O SILÊNCIO DO CÉU (BRA 2016). 
Gênero: Drama. Duração: 102 min. Classifi-
cação: 16 anos. Direção: Marco Dutra. Com 
Leonardo Sbaraglia, Carolina Dieckmann, 
Chino Darín, Álvaro Armand Ugón, Mirella 
Pascual, Roberto Suárez, Paula Cohen. Sinop-
se: Após ser vítima de um estupro dentro 
de sua própria casa, Diana escolhe manter 
o trauma em segredo. E o silêncio peculiar 

acaba se tornando violência dentro de casa. 
Cine Bangüê: 16h, 17h30, 18h, 20h30. 

CINE BANGÜÊ: O MESTRE E O DIVINO ( BRA 2016). 
Gênero: Documentário. Duração: 85 min. 
Direção: Tiago Campos. Sinopse: Dois cineas-
tas retratam a vida na aldeia e na missão de 
Sangradouro, Mato Grosso: Adalbert Heide, um 
excêntrico missionário alemão, que, logo após 
o contato com os índios, em 1957, começa a 
filmar com sua câmera Super-8, e Divino Tse-
rewahú, jovem cineasta Xavante, que produz 
filmes para a televisão e festivais de cinema 
desde os anos 90.  Cine Bangüê: 16h, 17h30, 
18h30, 20h30.

CINEMA DE ARTE - AS CONFISSÕES (FRA 2016). 
Gênero: Drama. Duração: 108 min. Classifica-
ção: 14 anos. Direção: Andò/Angelo Pasquini. 
Com Toni Servillo, Daniel Auteuil, Pierfrancesco 
Favino, Connie Nielsen e Moritz Bleibtreu. 
Sinopse: Alemanha, costa báltica. Integran-
tes do G8 reúnem-se para adotar um plano 
secreto que afetará gravemente a economia 
de outros países. Inicia-se então um embate 
em clima de medo e dúvida. Manaíra1: 14h, 
19h30 (LEG). 
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As ações e reações - consideradas como 
heroicas - que envolveram a figura legendária do 
Capitão Timotheo no combate às investidas dos 
cangaceiros e do grupo dos Viriatos, que desesta-
bilizavam a ordem pública no sertão nordestino, 
na época em que a região ainda estava à margem 
da tutela governamental. Esse é o principal enfo-
que do livro intitulado Capitão Timotheo, o can-
gaço e os Viriatos, cujo lançamento acontece hoje, 
a partir das 10h, na Livraria do Luiz, localizada 
na Galeria poeta Augusto dos Anjos, no centro de 
João Pessoa. A obra foi escrita por Cícero Sousa, 
em coautoria com Francisco Timóteo Filho, de 
94 anos de idade, que é o penúltimo dos filhos 
do capitão Francisco Timotheo de sousa (1850 - 
1939), fundador da cidade de Bonito de Santa Fé 
(PB), onde, a propósito, o lançamento ocorreu no 
último mês de outubro.  

Capa da obra que será lançada hoje

Obra sobre cangaço 
será lançada hoje, 
em João Pessoa

Poeta Siéllysson Francisco lança hoje, em sarau na Igreja 
Matriz de Santa Rita, o livro “Nudez, Sombra e Luz”

Transgressão

Oescritor santarritense siéllysson 
Francisco lança hoje o livro “Nudez, 
Sombra e Luz”.  Uma compilação de 
poemas míticos que há mais de 25 
anos começaram a ser escritos e 
que trazem uma narrativa efêmera 
e despida de qualquer sentimento 
constrangedor. 

O lançamento do livro é hoje, durante sarau 
poético que acontece logo mais às 19h, no Centro 
Paroquial da Igreja Matriz de Nossa Senhora 
de Santa Rita de Cássia, que fica na Praça Ge-
túlio Vargas, no Centro de Santa Rita.

Em seu livro, Siéllysson se reafirma 
por meio de personagens que se mani-
festam através de emoções carregadas de 
sentimentos. Nitidamente, não se deixan-
do influenciar pelo medo de transgredir. 

siéllysson também descreve sua 
visão de mundo captado através da 
íris da alma, se colocando não 
só como observador, mas vi-
venciando sentimentos 
alheios, muitas vezes 
devastados por aflições 
insuportáveis.

Em seu livro, como 
no próprio título diz, 
a nudez está em toda 
parte. Não apenas de 
forma representativa, 
mas numa visão despida 
de vestes conceituais que, 
no seu ponto de vista, de-
formam as coisas como elas 
realmente são.

“Os poemas são vivências 
baseadas em afeto, sejam elas 

Sebastian Fernandes  
Especial para A União

Cantor e compositor cearense João Barbosa se 
apresenta na capital com repertório regionalista

Depois de uma ausência de 16 anos, 
o cantor e compositor cearense João Bar-
bosa - mais conhecido como “Cumpade” 
Barbosa - está na Paraíba para cumprir 
agenda de shows. Hoje, por exemplo, ele 
se apresenta a partir das 20h, no BierGar-
ten Bessa, localizado no bairro do Bessa. 
Na ocasião, o público ouvirá um repertó-
rio diversificado, principalmente canções 
da MPB (Música Popular Brasileira) e de 
cunho regionalista. “É uma alegria muito 
grande poder voltar, porque o meu tra-
balho sempre foi muito bem aceito pelo 
público de João Pessoa, que considero mi-
nha segunda cidade, depois de Fortaleza”, 
confessou para o jornal A União o artista, 
antecipando que vai aproveitar a ocasião 
para incluir, também, canções que compôs 
em parceria com alguns paraibanos. 

Natural da cidade de Palmácia, loca-
lizada na região Maciço do Baturité, no 
Ceará, mas que hoje está radicado na capi-
tal, Fortaleza, o cantor João Barbosa nutre 
tamanho apreço por João Pessoa que se 
justifica. Ele morou na Paraíba ao longo 
da década de 1990, período durante o 
qual consolidou sua carreira. Na época, 
teve a oportunidade de participar de di-
versos festivais de música; integrar grupos, 
a exemplo do Etnia da Paraíba, e de par-
ticipar na gravação de discos. Por essa ra-
zão, o artista antecipou que as canções in-
tituladas ‘Machucado coração’ - que disse 
ter sido a primeira composta na Paraíba, 
em parceria com Milton Dornellas e Pe-
dro Osmar - e ‘Quebra cabeça’, criada com 
Chagas Correia e com a qual ele defendeu 
a Paraíba no Festival Canta Nordeste, pro-
movido pela Rede Globo, estão incluídas 
no repertório que o público vai ouvir no 
BierGarten Bessa. 

João Barbosa ainda fez questão de 
ressaltar para A União que também vai 
aproveitar o show para divulgar ao pú-
blico seus dois mais recentes álbuns, cujos 
títulos são os seguintes: Sabedoria do ma-

João Barbosa, mais conhecido como “Cumpade” volta à Paraiba após 16 anos

n Show: Cantor e compositor João Barbosa (“Cump-

ade” Barbosa)

n Data: Hoje 

n Hora: 20h

n Local: BierGarten Bessa, em João Pessoa

n Endereço: Rua João Paiva Ponce de Leon, n0 100, 

bairro do Bessa   

Serviço

tuto, em parceria com Euzébio Rocha, 
cujo preço é R$ 20, e Belezas do Sertão, 
reunindo música que criou com os com-
positores José Nivon e José Augusto 
Guedes, que custa R$ 10. A propósito, 
ele disse que alguns dessas canções es-
tão incluídas no repertório da apresen-
tação que realiza hoje.

Ao longo de mais de duas décadas 
de carreira, uma das principais marcas 
do cantor e compositor João Barbosa é 
a sua habilidade para passear por diver-
sos ritmos, capacidade que resulta de 
um intenso trabalho para reproduzir a 
verdadeira expressão da música nordes-
tina. No momento, ele integra o Grupo 
Cumpade Barbosa e as Cumade e está 
produzindo a Orquestra de Sanfonas 
do Ceará. Recentemente, o artista se 
incumbiu da direção musical do Grupo 
Batuta Nordestina. 

João Barbosa lembrou que, no 
ano passado, realizou apresentações, 

representando a cultura nordestina, em fes-
tivais na França, Inglaterra, Suíça e Bélgica. 
Na ocasião, fez o trabalho de divulgação de 
seus dois últimos álbuns, acrescentando que 
pretende retornar para a Europa em 2017, 
com o objetivo de cumprir mais uma turnê. 
Ao longo da carreira, ele já abriu shows de 
grandes nomes da Música Popular Brasileira, 
a exemplo de Jorge Benjor, Geraldo Azeve-
do, Toquinho, Paulinho da Viola e o grupo 
Quinteto Violado.  

minhas ou não. Sou uma pessoa sensível do ponto 
de vista que absorvo essas energias e as descrevo 
através de poemas, muitas vezes amargo. Claro 
que sem a intensão de incomodar, mesmo desobe-
decendo a uma premissa de um dos meus grandes 
mestres da literatura, Dias Gomes, que diz que se 
você vem e não incomoda, não devia ter vindo”.

sombra e a luz também estão retratadas no 
livro e não só se remetem ao que está em evidên-
cia, ou mesmo a uma suposta penumbra existen-
cial, mas a todas as coisas vivas que se movem, 
tanto de dia quanto à noite, e envolvidas num 
re- ferencial de tempo.

Os poemas se estendem em capítulos que 
refletem ideias de turnos de tempo. O primeiro 
faz referência à madrugada, o segundo, a ma-
nhã, e assim sucessivamente até o quinto capí-
tulo que retorna a madrugada novamente, des-
pertando o leitor para um conceito efâmero.

“A ideia foi fazer um livro com a proposta 
de narrativa. Que os poemas, apesar do espaço 
de tempo que existe entre eles, tivessem uma 
relação. Para isso, dividi o livro em capítulos 
que na verdade são turnos, dando a ideia que as 
narrativas se passam num período de 24 horas”.

Este não é o primeiro livro de poemas de 
Siéllysson, porém será o primeiro a ser publica-
do. Segundo ele, a poesia faz parte da sua vida 
desde os 14 anos, quando escreveu seus dois 
primeiros livros que nunca foram impressos.

“Quando eu tinha 14 anos, escrevi dois 
livros que guardo até hoje. Não os publiquei 
e não tenho a menor intenção de publicá-los. 
“Exótico” e “Agenda Poética”, são livros que só 
existem como manuscritos. Não publico por-
que muita coisa mudou em mim de lá pra cá e 
não vejo mais sentido em coisas que eu antes 
acreditava. Porém, prefiro guardá-los apenas 
como lembrança, permitindo acesso só aos 
mais íntimos”.

O livro está sendo publicado pela Editora 
Sal da Terra, com prefácio da coordenadora 
cultural santarritense, Sandra Alves. A obra 
tem pouco mais de 100 páginas e é dedicada ao 
amigo David Obadiah, que Siéllysson tem como 
responsável pelo seu despertar à leitura e von-
tade de se tornar escritor.

“Certa vez, eu ainda adolescente, estava 
assistindo um programa de entrevista na te-
levisão. O tema do programa era ‘Os ricos no 
Brasil’. Na ocasião, o repórter perguntava a um 
suposto e sorridente rico, que estava comple-
tamente embriagado, o motivo da sua alegria. 
O repórter ainda complementou sua pergunta 

o questionando se ele sabia quem era Vinícius 
de Moraes, que certa vez havia dito que os ri-
cos riem à toa. Aquilo me causou um choque. 
Eu em pleno meus 14 anos também não sabia 
quem era Vinícius de Moraes. Foi então que 
procurei um amigo David Obadiah, funcionário 
de uma das bibliotecas da cidade, em busca de 
quem era Vinícius de Moraes. Daí, ele passou a 
me emprestar várias coleções de inúmeros es-
critores, me condicionando por uma leitura de 
valores e me fazendo despertar, de certo modo, 
a minha condição de escritor. Por isso, serei 
eternamente grato”.

Além de poeta e escritor, Siéllysson é pro-
fessor graduado em História pela Universidade 
Federal da Paraíba; é especialista em História 
do Brasil, pela Faculdade Integrada de Patos, e 
mestre em Ciências da Religião (UFPB). 

siéllysson também é autor de mais quatro li-
vros publicados: “Santa Rita – Herança Cristã, do 
Real ao Cumbe”, de 2007, publicado pela Editora 
Ideia, através do Fundo de Incentivo a Cultura 
(FIC), do Governo do Estado da Paraíba; coautor 
de “Os Mitos e suas Abordagens”, de 2008, pela 
Editora Zarinha; “O Lado Negro da Fé – Irman-
dades de Santa Rita e Areia do Século XIX”, 2010, 
publicado pela Editora Sal da Terra, com indica-
ção ao Prêmio Dom Oscar Romero de Direitos 
Humanos (CEDHOR); e “Crônicas”, 2012, também 
pela Editora Sal da Terra, o que lhe rendeu o reco-
nhecimento como escritor em sua cidade, sendo 
homenageado pela Câmara Municipal.

Para o sarau de lançamento do livro que 
acontece logo mais, uma programação especial 
está sendo preparada. Além dos comes e bebes 
e boa música que vai rolar, três personagens 
do livro ganharão forma através de três curtas 
metragens, de autoria do jornalista Luiz Carlos 
Cunha, que serão exibidos durante o evento. 
Também contará com a presença de outros ar-
tistas que recitarão outros poemas do livro. 

FOTO: Divulgação

Além de poeta 
e escritor, 

Siéllysson é 
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graduado em 
História pela 
Universidade 

Federal da 
Paraíba
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A decisão dos ministros 
do Supremo vale para 
todos casos do País

STF confirma prisão em 2ª instância
voTAção conclUídA

Rafael Moraes Moura
e Isadora Peron
Da Agência Estado

Os ministros do Supre-
mo Tribunal Federal (STF) 
decidiram que vale para 
todos os casos do País a de-
cisão da Corte tomada no 
mês passado sobre a possi-
bilidade de execução de pe-
nas - como a prisão - após a 
condenação pela Justiça de 
segundo grau.

O entendimento do 
STF foi formado em vota-
ção concluída na noite de 
quinta-feira, no plenário 
virtual da Corte, que é uma 
espécie de plataforma on-
line onde os ministros se 
posicionam, entre outras 
coisas, sobre a aplicação da 
repercussão geral em cer-
tos casos.

Em outubro, dos 11 
ministros que compõem 
a Corte, seis votaram pela 
possibilidade de cumpri-
mento da pena antes do 
esgotamento de todos os 
recursos. Outros cinco se 
posicionaram contra a exe-
cução da pena antes do 
chamado trânsito em julga-
do - fim do processo penal.

Na época, o ministro 
Marco Aurélio Mello desta-
cou que a Corte estava deci-
dindo sobre a cautelar, não 
sobre o mérito das ações

O ministro Teori Zavas-
cki abriu uma votação on-
line para que os ministros 
se pronunciassem sobre a 
repercussão geral e a rea-
firmação da jurisprudência 
da Corte de permitir a pri-
são após condenação em se-
gunda instância. Na prática, 
com a confirmação da de-
cisão do STF, as instâncias 
inferiores devem seguir o 
entendimento da Corte.

Na votação realizada 
no plenário virtual do STF, 
votaram a favor da reafir-
mação da jurisprudência 
do STF os ministros Teo-

ri Zavascki, Edson Fachin, 
Luiz Fux, Gilmar Mendes, 
Luís Roberto Barroso e a 
presidente do STF, ministra 
Cármen Lúcia. Todos eles 
já haviam votado a favor 
da execução antecipada da 
pena no julgamento reali-
zado em outubro.

À época, os ministros 
alegaram que a prisão de-
pois do julgamento na se-
gunda instância era im-
portante para combater a 
morosidade da Justiça, a 
sensação de impunidade e 
de impedir que um volume 
grande de recursos seja uti-
lizado para protelar o início 
do cumprimento da pena.

Contra a reafirmação 
da jurisprudência se po-
sicionaram os ministros 
Dias Toffoli, Marco Aurélio 
Mello, Celso de Mello e Ri-
cardo Lewandowski.

A ministra Rosa Weber, 
que havia se posicionado 
contra a prisão de réus com 
condenação em segunda 
instância, não se manifes-
tou sobre a reafirmação da 
jurisprudência no plenário 
virtual da Corte.

Criminalistas recla-
mam que a decisão do STF 
fere o princípio da presun-
ção de inocência. Por outro 
lado, investigadores apon-
tam que caso o STF voltas-
se atrás no entendimento, 
operações como a Lava 
Jato poderiam ficar preju-
dicadas, já que isso deses-
timularia condenados que 
temem a prisão a colaborar 
com a Justiça. 

André Richter  
Da Agência Brasil 

O presidente da Repú-
blica, Michel Temer, infor-
mou ao juiz federal Sérgio 
Moro, responsável pelas 
ações da Lava Jato na pri-
meira instância, que vai 
prestar depoimento por es-
crito na ação penal a que o 
ex-deputado Eduardo Cunha 
(PMDB-RJ) responde na 
Operação Lava Jato. Temer e 
mais 14 pessoas, entre elas 
o ex-presidente Luiz Inácio 
Lula da Silva, foram arrola-
das como testemunhas de 
defesa de Cunha.

No começo da semana, 
ao acatar o pedido de oitivas 
das testemunhas, Moro disse 
que Temer poderia optar por 
ser ouvido em audiência ou 

responder às questões do tri-
bunal por escrito, conforme 
prevê o Código de Processo 
Penal (CPP). De acordo com 
o Artigo 221 do código, o 
presidente da República, mi-
nistros e outras autoridades 
podem marcar previamente 
local da audiência ou res-
ponder aos questionamentos 
por escrito.

Prisão
Cunha está preso na 

Superintendência da Polícia 
Federal em Curitiba desde o 
dia 19 de outubro. Segundo 
a força-tarefa do Ministério 
Público Federal, “há evidên-
cias” de que existem contas 
pertencentes ao ex-parla-
mentar no exterior que ainda 
não foram identificadas, fato 
que, segundo os procurado-

res, coloca em risco as inves-
tigações. Além disso, os pro-
curadores ressaltaram que 
Cunha tem dupla nacionali-
dade (brasileira e italiana) e 
poderia fugir do País.

A prisão foi decretada 
na ação penal em que o de-
putado cassado é acusado de 
receber R$ 5 milhões, que fo-
ram depositados em contas 
não declaradas na Suíça. O 
valor seria oriundo de vanta-
gens indevidas, obtidas com 
a compra de um campo de 
petróleo pela Petrobras em 
Benin, na África.

O processo foi aberto 
pelo Supremo Tribunal Fe-
deral, mas, após a cassação 
do mandato de Cunha, a ação 
foi enviada para o juiz Sérgio 
Moro porque o ex-parlamen-
tar perdeu o foro privilegiado.

Temer prestará depoimento por 
escrito sobre Eduardo Cunha

lAvA jATo

A Procuradoria-Geral da 
República apresentou uma se-
gunda denúncia contra o go-
vernador de Minas, Fernando 
Pimentel (PT), no âmbito da 
Operação Acrônimo. O empre-
sário Marcelo Odebrecht tam-
bém foi denunciado.

A denúncia relaciona ain-
da outras quatro pessoas, en-
tre eles o empresário Benedito 
Oliveira, o Bené, que afirmou 
em sua delação premiada que 
a Odebrecht pagou propina a 
Pimentel.

Segundo Bené, Pimentel 
queria o repasse de R$ 20 mi-
lhões e R$ 25 milhões, mas a 
direção da Odebrecht só teria 
autorizado o pagamento de 
R$ 12 milhões.

A acusação contra o grupo 
é pela prática dos crimes de la-

vagem de dinheiro, corrupção 
ativa e corrupção passiva.

Pimentel já é alvo de uma 
denúncia na Acrônimo, que 
está sob a análise da Assem-
bleia Legislativa de Minas. No 
mês passado, a Corte Especial 
do Superior Tribunal de Justiça 
(STJ) decidiu que o Legislativo 
estadual teria de autorizar a 
abertura de uma ação penal 
contra o governador.

Em nota, o advogado de 
Pimentel, Eugênio Pacelli, dis-
se que essa denúncia é ainda 
“mais frágil” que a anterior, por 
ter como base “exclusivamen-
te” o depoimento de um cola-
borador, no caso Bené, “não se 
apoiando em nenhum meio de 
prova admitido pela Justiça”

A assessoria de imprensa 
da Odebrecht disse que a em-
presa e a defesa do empresário 
iriam comentar o caso. 

Governador de Minas é 
denunciado pela 2ª vez

oPErAção Acrônimo

Da Agência Estado

Lula entrará 
com ação contra 
Delcídio por
danos morais
Da Agência Estado

 O ex-presidente Luiz 
Inácio Lula da Silva decidiu 
processar o ex-senador Del-
cídio Amaral (ex-PT/MS), de-
lator da Operação Lava Jato. 
O petista cobra R$ 1,5 milhão 
do ex-líder do governo Dilma 
no Senado por danos morais.

 Os advogados do petista 
anunciaram ontem que pro-
tocolaram ação de reparação 
de danos morais contra Del-
cídio “por ele ter, em delação, 
mentido ao dizer que Luiz 
Inácio Lula da Silva agiu para 
obstruir a Justiça”. A ação 
de danos morais é subscrita 
pelos advogados Cristiano 
Zanin Martins e Valeska Tei-
xeira Zanin Martins.

 A ofensiva de Lula con-
tra seu ex-companheiro foi 
decidida com base nos rela-
tos de cinco depoentes.

O ministro da Fazenda, Henri-
que Meirelles, descartou a decre-
tação de intervenção federal no 
Estado do Rio de Janeiro. Ao con-
versar com jornalistas após um 
seminário fechado na Federação 
das Indústrias do Rio de Janeiro 
(Firjan), Meirelles afirmou que a 
intervenção federal é uma prer-
rogativa do presidente da Repú-
blica, depende de aprovação do 
Congresso e não pode ser decre-
tada por decisão do governador 
do Estado, Luiz Fernando Pezão.

 “A intervenção federal não 

será decretada para o Rio de Ja-
neiro”, afirmou taxativamente. 
Isso porque, segundo o ministro, 
os efeitos financeiros e constitu-
cionais da decretação de inter-
venção seriam muito piores que 
uma possível solução para a cri-
se do Rio.

 Meirelles admitiu que, em-
bora vários estados enfrentem 
hoje uma situação financeira difí-
cil, a crise do Rio é a mais “emer-
gente”, “dramática” e “mais agu-
da” pelas medidas de ajuste fiscal 
anunciadas pelo governador Pe-
zão. Essas medidas polêmicas 
geraram uma intensa reação dos 

servidores estaduais esta semana.
 O ministro da Fazenda dis-

se ainda que o crédito de R$ 2,9 
bilhões dado ao Rio de Janeiro 
na véspera das Olimpíadas foi li-
berado para atender a situação 
da segurança pública do Estado, 
não para a realização dos Jogos 
Olímpicos.

 “Estamos fazendo o possível 
para que a situação no Rio seja 
resolvida. Estamos trabalhando 
intensamente nisso”, afirmou, 
destacando que voltaria para 
Brasília para continuar traba-
lhando em soluções para a crise 
dos estados. 

Meirelles descarta intervenção no RJ
criSE EconômicA

FOTO: Valter Campanato

Meirelles disse que a intervenção é uma prerrogativa do presidente da República e não pode ser decretada pelo governador do Rio

Da Agência Estado

Em outubro, 
dos 11 ministros 
que compõem 
a Corte, seis 
votaram pela 
possibilidade de 
cumprimento 
da pena
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Geral

Acredito que estamos farto de formulações e 
mais formulações jurídicas invadindo e distorcendo o 
que preceitua a ciência das finanças públicas. 

No campo da tributação, lado da receita, a 
administração tributária na Paraíba é o instrumento 
de política fiscal de que se vale o governo para afetar 
os agentes econômicos pela imposição tributária, 
contribuir para distribuição da renda gerada e 
regulação macroeconômica.

Pelo lado da despesa, a política orçamentária 
não pode se descuidar do convívio com as boas 
práticas de planejamento. O governo executa e dirige 
as ações inerentes ao Estado, principalmente na 
elaboração e implementação das políticas públicas 
nos mais variados setores da sociedade civil: 
educação, saúde, inovações tecnológicas, segurança 
pública, política agrária, convivência com a seca, 
mobilidade urbana e mais e sempre mais.

A regulação macroeconômica, embora sendo 
também um ato de intervenção estatal, somente 
torna-se exitosa quando alcançada por via das 
boas práticas de gestão pública. O mercado é uma 
instituição cujas preocupações não passam pela ação 
de distribuir renda. Quem a promove é o Estado 
através das políticas públicas governamentais.

 Através da política fiscal o Estado busca 
alcançar os equilíbrios fiscal, financeiro e 
orçamentário. Tal esforço não deixa de ser menos 
importante, porém se constitui apenas em uma parte 
da desejabilidade de assegurar o desenvolvimento 
econômico sustentável. 

  Não obstante, crescimento econômico 
nem sempre conduz inexoravelmente ao do 
desenvolvimento econômico. É possível a ocorrência 
de crescimento econômico ilustrado pelo incremento 
do PIB, da renda per capita, do incremento da 
receita total e também da arrecadação do ICMS, 
em um determinado período, sem haver melhorias 
nas condições de vida de parte da população, e 
até mesmo a persistência do agravamento das 
desigualdades sociais.

Significa dizer pelo enfoque da economia 
das finanças públicas que nem sempre o esforço 
fiscal (arrecadatório) implica em eficiência nos 
gastos públicos. A ineficiência nos gastos públicos 
compromete o desempenho da gestão pública no 
que respeita à condução das políticas públicas, 
considerando estas como fruto das escolhas 
coletivas.

Os indicadores socioeconômicos do IDEME 
(2008), o trabalho sobre política tributária e 
desenvolvimento econômico da UEPB (2009) 
coordenado pelo professor Alexandre Henrique 
Salema Ferreira e o estudo econômico sobre a 
Paraíba no contexto nacional, regional e Interno 
realizados pelos técnicos do IDEME/IPEA (2012) 
ilustram o descompasso e/ou as assimetrias entre 
o crescimento e o desenvolvimento econômico na 
Paraíba entre meados de 1995 e até quase final da 
década de 2000. 

Começando pelo trabalho realizado pela 
UEPB (2009), houve nele a constatação de que 
no período compreendido entre 1995 e 2006, 
as receitas públicas tiveram um incremento real 
acumulado de 116,39%, muito superior aos 47% 
de incremento do PIB. 

Por outro lado, a desigualdade social medida 
através do “coeficiente de Gini” não foi afetada 
pelo incremento do PIB e nem pelo aumento da 
receita total. Em conclusão, não é a ausência de 
recursos que impediu, no período, a promoção do 
desenvolvimento econômico do Estado, mas sim o 
mau desempenho da gestão pública.

Na sequência dos artigos seguintes veremos o 
comportamento das finanças públicas da Paraíba 
entre 2005-2015.

Boa gestão pública 
e técnica fiscal

alberto.madeira@hotmail.com

Neto
Acilino Madeira
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Epidemia de zika reacende debate 
sobre interrupção da gravidez
Principal argumento é o 
sofrimento e o impacto 
emocional às mulheres

Especialistas, médicos 
e ativistas têm defendido a 
possibilidade de garantir à 
mulher o direito de inter-
romper legalmente a gra-
videz enquanto perdurar a 
emergência da epidemia do 
vírus zika. O principal ar-
gumento é o sofrimento e o 
impacto emocional a que as 
mulheres são submetidas e a 
defesa de que o aborto é uma 
questão de saúde pública e 
bem-estar.

“Eu penso que, dada a 
gravidade do problema e 
ele ser persistente durante 
a vida do bebê, é um direi-
to da mulher decidir o que 
ela pode carregar sobre os 
ombros, isso é fundamen-
tal, é um direito humano, é 
um direito sexual e repro-
dutivo e é um respeito às 
mulheres, notadamente as 
de menor renda”, defende 
o especialista em medicina 
fetal, Thomas Gollop.

A professora da Facul-
dade de Medicina da Santa 
Casa de São Paulo, Tânia 
Lago, também chama a aten-
ção para a gravidade da epi-
demia. “É importante que 
as mulheres, ao decidirem 
ficar grávidas, tenham cla-
ro os riscos aos quais elas 
estão sendo submetidas e 
seria muito importante que 
aquelas mulheres que en-

Débora Brito
Da Agência Brasil

FOTO: Reprodução/Internet

O medo relacionado à Síndrome Congênita do Zika tem levado mulheres ao aborto clandestino e inseguro

gravidaram e que tenham 
zika pudessem ter acesso à 
opção de interromper a gra-
videz em função do risco de 
uma doença grave acome-
tendo o feto, porque as con-
sequências podem ser mais 
graves do que inicialmente 
pareciam”, alerta Tânia.

Até o fim deste ano, o Su-
premo Tribunal Federal (STF) 
deve julgar uma ação direta 
de inconstitucionalidade (ADI 
5581) que inclui o pedido de 
interrupção da gravidez como 
uma possibilidade excepcio-
nal para mulheres grávidas 
infectadas pelo vírus zika e 
que estão sofrendo com a 
epidemia. O documento foi 
protocolado pela Associa-
ção Nacional de Defensores 
Públicos (Anadep) e destaca 
que, diante de uma situação 
de iminente perigo à saúde 
pública, há a necessidade da 

garantia de políticas públicas 
específicas para as mulhe-
res e crianças atingidas pelo 
vírus zika, como o acesso a 
medicamentos, transporte 
e benefícios sociais como o 
Benefício de Prestação Con-
tinuada e o Tratamento Fora 
de Domicílio.

“A ADI tem grande reper-
cussão e impacto, sobretudo 
pelos pleitos principais de 
implementação de políticas 
públicas de informações, 
diagnóstico e tratamento 
integral às mães e crianças 
atingidas. Como é de domínio 
público estamos diante de 
uma epidemia mundial que 
exige atuação estratégica e 
eficaz do Estado brasileiro”, 
destaca Joaquim Neto, presi-
dente da Anadep.

A ação também tem o 
apoio da Anis Instituto de 
Bioética, coordenado pela 

pesquisadora Débora Diniz, 
que acompanhou por dois 
meses a rotina das mulheres 
afetadas pela epidemia. “Essa 
ação não visa a legalização do 
aborto no País, porque nós 
estamos falando da epide-
mia, nós temos uma situação 
concreta que bate à porta. 
Nós estamos falando das 
mulheres durante a epide-
mia e é nelas que nós quere-
mos pensar. Como proteger 
os direitos violados. É claro 
que, ao lançar a questão do 
aborto como parte de uma 
proteção, o debate do abor-
to volta pra cena nacional. 
E nós esperamos muito que 
ele [o debate] volte de uma 
maneira mais qualificada e 
reconheça o intenso sofri-
mento e risco [que as mulhe-
res] tem ao se manter grá-
vidas contra sua vontade”, 
argumenta Débora Diniz.

O contexto da epidemia 
e a pressão de ativistas, no 
entanto, não mudaram a po-
sição de grupos religiosos 
sobre a possibilidade de le-
galizar a interrupção da gra-
videz. A Conferência Nacional 
dos Bispos do Brasil (CNBB) 
afirma que compreende a 
aflição das mulheres e de-
fende que elas precisam ser 
amparadas, mas reforça que 
a epidemia não justifica a in-
terrupção do direito de viver 
dos nascituros. “O posicio-

namento da CNBB continua 
o mesmo, que é o de defesa 
da vida. Nos chama a aten-
ção a dificuldade de acolhi-
mento dessas crianças. O que 
devemos fazer é chamar a 
sociedade para ser presente 
na vida dessas mulheres e 
crianças. Existe um descuido 
geral e temos que retomar 
essa questão da necessida-
de de combate ao mosquito. 
Não se fazem mais trabalhos 
junto às escolas e os meios de 
comunicação não falam mais 

do assunto. Mas o mosquito 
não transmite só o zika, en-
tão, todo o cuidado é pouco”, 
alerta dom Leonardo Steiner, 
secretário-geral da CNBB.

Debate contínuo
Tanto a CNBB quanto a 

Anadep devem continuar o 
debate sobre o aborto de-
pois do julgamento da ação 
no STF. “Acreditamos que 
há pontos que podem exi-
gir uma ampliação do de-
bate, a exemplo de audiên-

cias públicas nos termos 
que a própria lei dispõe e, 
portanto, virem a ser apre-
ciados posteriormente ao 
julgamento da medida cau-
telar”, afirma Joaquim Neto, 
presidente da Anadep. “Já 
dialogamos com a Anadep. 
Há elementos importantes 
que concordamos na ação. 
E vamos continuar buscan-
do o diálogo para mostrar 
a importância da vida e do 
cuidado com o ser humano”, 
reforça dom Leonardo.

CNBB continua em defesa da vida

O Instituto Anis liderou uma 
pesquisa nacional sobre o aborto e 
constatou que a interrupção da gra-
videz já é uma prática entre as mu-
lheres brasileiras. “Nós encontramos 
que uma em cada cinco mulheres aos 
40 anos já fez pelo menos um aborto 
na vida. Isso significa que o aborto é 
um evento comum, de mulheres co-
muns. Ele é um evento reprodutivo 
que faz parte da vida das mulheres. 
Ao mesmo tempo que nós criminaliza-
mos o aborto e o descrevemos como 
um tabu, nós estamos falando de mu-
lheres muito próximas a nós. Todas nós 
conhecemos cinco mulheres e uma em 
cada cinco já fez um aborto”, afirma a 
pesquisadora Débora Diniz.

O medo do futuro e a incerteza 
dos fatos relacionados à Síndrome 
Congênita do Zika têm levado mui-
tas mulheres ao aborto clandestino 
e inseguro. Desde a emergência da 
epidemia, profissionais de saúde 
perceberam um aumento no núme-
ro de cirurgias de curetagem, proce-
dimento que retira os restos de um 
aborto realizado de forma insegura 
ou clandestina.

A enfermeira Quéssia Rodrigues 
trabalha em um dos maiores hospi-
tais públicos de Salvador e observou 
a diferença na demanda de cirurgias 
desde o início da epidemia. “Eu te-
nho me assustado com o número de 
abortamentos que tem acontecido 
na unidade. A gente percebe que tá 
relacionado à questão dela ter tido 
zika. A gente presencia abortamen-
tos espontâneos, mas a gente tem 
tido muito abortamento provoca-
do. Às vezes, a gente questiona ela 
e percebe o medo que ela tem de 
desenvolver uma criança com micro-
cefalia,” relata Quéssia.

Líderes comunitárias também re-
latam a ocorrência de abortamentos 
depois da epidemia. “Tivemos mui-
tos casos de aborto aqui e o que nos 
traz mais indignação é que as mulhe-
res realizam aborto de uma maneira 
muito insegura. O maior índice de 
morte materna na nossa capital, em 
Salvador, é por conta do aborto”, 
conta a líder do coletivo de mulheres 
do Calafate, em Salvador, Marta Lei-
ro. Ela ressalta que quem tem maior 
poder aquisitivo fica menos exposto 

a riscos: “Quem tem dinheiro faz em 
clínicas e tem todo um acompanha-
mento ou então vai pra um país onde 
[o aborto] é legalizado e fica de boa, 
sem sentimento de culpa”.

Um estudo da Revista Científica 
The New England Journal of Medi-
cine mostra que, desde que Organi-
zação Mundial de Saúde decretou a 
epidemia do zika como emergência 
internacional, houve aumento de 
pedidos de aborto por mulheres lati-
no-americanas a um grupo interna-
cional que fornece pílulas abortivas 
e orienta mulheres de países onde a 
interrupção da gravidez é proibida.

No Brasil, a comercialização de 
pílulas abortivas, como o Mifepristo-
ne e o Misoprostol, também conhe-
cido como Cytotec, é considerada cri-
me desde 2005. A Agência Nacional 
de Vigilância Sanitária, Anvisa, fiscali-
za e apreende os medicamentos ven-
didos de forma irregular. Do final de 
2005 até o momento, a Anvisa deter-
minou a suspensão de 75 páginas de 
Internet que divulgavam ou comer-
cializavam o Cytotec. 45 sites ainda 
estão sob a análise da agência.

Aborto inseguro e de forma clandestina
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Trump diz que tornará seguro-saúde 
mais acessível e irá reduzir impostos
Donald anuncia mudanças
após encontro com o 
presidente da Câmara

“A Gratidão é a mais bela das virtudes, e o mais nobre dos sen-
timentos”. Tenho proclamado reiteradamente, e registro o reconheci-
mento pela DOAÇÃO em favor das obras sociais do Padre Zé,  na 42ª 
Campanha da Solidariedade,  que nós coordenamos em diversos cemi-
térios no último Dia de Finados, num total de R$ 60.569,90 destinados 
a fortalecer, o legado do grande benfeitor dos pobres.

Agradecemos, antecipadamente, aos que participarem deste ato 
de fé cristã.

Amigos do 
Padre Zé

Washington (AE) - Vá-
rias cidades dos Estados Uni-
dos tiveram atos de vandalis-
mo na noite de quinta-feira 
e pouco mais de dez pessoas 
foram presas em Richmond, 
na Virgínia, após protestos 
contra a eleição do republi-
cano Donald Trump à presi-
dência do país. Três estátuas 
em Richmond foram alvo de 
pichações após centenas de 
pessoas marcharem no local, 
segundo autoridades.

Em sua conta oficial no 
Twitter, Trump criticou as 
manifestações “Acabamos de 
ter uma eleição presidencial 
muito aberta e bem-suce-
dida. Agora manifestantes 
profissionais, incitados pela 
mídia, estão protestando. 

Muito injusto”, escreveu o re-
publicano

A multidão bloqueou as 
ruas próximas da Virginia 
Commonwealth University. 
“Não é meu presidente”, 
cantavam os manifestantes. 
Por volta das 22h, as forças 
de segurança agiram para 
retirar um grande grupo de 
manifestantes da rodovia 
Interstate 95, informou a po-
lícia estatal. Mais de uma hora 
depois, as forças seguiram 
para a Downtown Expressway, 
onde muitos manifestantes se 
recusavam a sair. Por volta 
da meia-noite, foram detidos 
quatro homens e seis mulhe-
res com idades entre 20 e 26 
anos, segundo comunicado, 
acusados de assembleia ile-

gal e de estar como pedes-
tres em uma rodovia interes-
tadual, o que é proibido.

 A polícia de Richmond 
prendeu mais duas pessoas 
no lado oposto da mesma ro-
dovia e elas enfrentarão as 
mesmas acusações, disse o 
departamento.

 A sede do Partido Repu-
blicano na Virgínia também 
foi alvo de vandalismo duran-
te os protestos. Em Nova Or-
leans, janelas foram quebra-
das em um prédio no centro e 
slogans contra Trump foram 
pichados em alguns locais. 
Em Raleigh, na Carolina do 
Norte, também houve mani-
festação.

 Na noite de quarta-fei-
ra (9), milhares de pessoas 

protestaram contra Trump, 
mesmo que algumas delas 
não apoiassem a candidata 
democrata, Hillary Clinton. 
Os protestos continuaram 
na noite de quinta-feira, com 
centenas de pessoas em mar-
cha na Filadélfia, em Baltimo-
re, Nova York e Grand Rapids, 
em Michigan.

 Em Nova York, um gran-
de grupo de manifestantes 
se reuniu por uma segunda 
noite perto da Trump Tower, 
na Quinta Avenida. A polícia 
disse que dezenas de mani-
festantes já haviam sido de-
tidos na quarta-feira. Cerca 
de 500 pessoas também se 
manifestaram em Louisvil-
le, Kentucky, com placas em 
uma marcha. 

Da Agência Estado

Washington (AE) - Além 
de se reunir com o presi-
dente dos Estados Unidos, 
Barack Obama, o presidente 
eleito Donald Trump se en-
controu na quinta-feira com 
o presidente da Câmara dos 
Representantes, Paul Ryan. 
Após o encontro com o depu-
tado, Trump sugeriu que os 
dois republicanos discutiram 
temas como seguro-saúde e 
impostos.

 “Nós iremos fazer coisas 
absolutamente espetaculares 
para o povo americano e es-
tou ansioso para começar”, 
disse Trump. “Iremos reduzir 
impostos, como vocês sabem. 
Seguro-saúde: nós tornare-
mos ele mais acessível”, disse 
brevemente o empresário, 
que derrotou nesta semana a 
democrata Hillary Clinton na 
corrida pela Casa Branca.

 Distante de Trump du-
rante a campanha, Ryan to-
mou emprestado o slogan do 
colega de partido ao descrever 
os planos deles para trabalhar 
juntos. “Nós estamos falando 
agora sobre ter a energia para 
fazer esse país melhorar a fa-
zer a América grande nova-
mente”, afirmou o líder parla-
mentar a repórteres.

 No encontro com Oba-
ma, nem o presidente atual 

nem o próximo responderam 
a perguntas de repórteres. 
Mais tarde, Trump elogiou o 
presidente democrata, dizen-
do que ele tem “muito res-
peito” por Obama e que bus-
cará conselhos dele quando 
estiver no cargo. A dupla se 
reuniu por 90 minutos, mais 
que a uma hora prevista. “De 
minha parte, isso poderia ter 
ido bem mais longe”, comen-
tou Trump sobre a reunião no 
Salão Oval. “Nós discutimos 
muitas situações diferentes, 
algumas maravilhosas e al-
gumas dificuldades”, afirmou 
o presidente eleito.

 Obama comentou mais 
tarde que conversou com 
Trump sobre questões de 
organização da Casa Branca 
e também sobre política ex-
terna e interna. O presiden-
te disse que sua prioridade 
é “facilitar a transição” para 
garantir que o próximo líder 
seja bem-sucedido.

O porta-voz da Casa Bran-
ca, Josh Earnest, disse que a 
dupla discutiu também a via-
gem que Obama fará nos pró-
ximos dias para Grécia, Ale-
manha e Peru e seus objetivos 
nelas. Não foram divulgados, 
porém, detalhes sobre a con-
versa de Obama e Trump.

 Além disso, a primeira-
dama, Michelle Obama, rece-
beu na quinta-feira a mulher 
de Trump, Melania. Obama 
disse que a primeira-dama 
teve um encontro “excelente” 
com a futura primeira-dama.

Foto: Amy Davis/Associated Press/Estadão Conteúdo

Cabul (AE) - O con-
sulado da Alemanha no 
norte do Afeganistão foi 
atacado por um carro
-bomba com um suicida, 
em uma ação que deixou 
pelo menos seis mortos 
e mais de 120 feridos, 
informaram nessa sexta-
feira a polícia afegã e o 
Ministério das Relações 
Exteriores alemão. O 
ataque ocorreu na cida-
de de Mazar-i-Sharif, por 
volta das 23h10 (hora lo-
cal) da quinta-feira (10).

O médico Noor 
Mohammad Faiz, do 
hospital Balkh, disse 
que quatro dos mortos 
foram levados ao local. 

Segundo ele, dois eram 
civis e dois ainda não ha-
viam sido identificados. 
Em comunicado, o mi-
nistro das Relações Ex-
teriores alemão, Frank-
Walter Steinmeier, disse 
que os funcionários ale-
mães e afegãos do con-
sulado não se feriram.

A explosão des-
truiu o Hotel Mazar, 
onde fica o consula-
do, e também danifi-
cou prédios próximos. 
Moradores disseram 
que houve menos víti-
mas porque o ataque 
ocorreu tarde, embora 
posteriormente tenha 
ocorrido um confronto 
a tiros que durou cerca 
de cinco horas.

Ataque a consulado 
da Alemanha mata 6
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Da Agência Estado

Em várias cidades americanas, os protestos se intensificaram contra a eleição de Donald Trump para presidente dos Estados unidos

Protestos continuam nos Estados Unidos

Relações com Brasil não terão mudança
O embaixador do Brasil 

nos Estados Unidos, Sergio 
Amaral, disse que as relações 

José Romildo
Da Agência Brasil 

entre os dois países não vão 
passar por mudanças depois 
da posse do novo presiden-
te norte-americano, Donald 
Trump, marcada para 20 de 
janeiro de 2017.  “Pode ha-
ver ênfase em um aspecto ou 
outro, mas as relações [entre 
os dois países] são elementos 
de continuidade”, afirmou, 
lembrando que o relaciona-
mento é vantajoso para os 
dois lados.

Em entrevista ontem 
(11) a Valter Lima, apresen-
tador do programa Revis-
ta Brasil, transmitido pela 
Rádio Nacional de Brasília 
e Rádio Nacional do Rio de 
Janeiro, o embaixador Ser-
gio Amaral observou que as 
relações entre o Brasil e os 
Estados Unidos são “sólidas, 
de amizade e de cooperação”.

O diplomata lembrou 
que o Brasil não é parte de 
nenhum problema que tenha 
sido mencionado na campa-

nha eleitoral norte-ameri-
cana. “Ao contrário, somos 
parte de uma solução, temos 
intercâmbios importantes e 
os Estados Unidos têm supe-
rávit conosco”.

Sergio Amaral disse que 
tanto empresas americanas 
que ainda não entraram no 
Brasil estão tendo interesse 
em investir no País, quanto 
as antigas - que estão há dé-
cadas no mercado brasileiro 
- procuram aumentar os in-
vestimentos. E as empresas 
brasileiras também já inves-
tiram US$ 24 bilhões no mer-
cado americano e geraram 80 
mil empregos, explicou. 

Agenda positiva
Outro ponto favorável ao 

Brasil, nas relações com os 
Estados Unidos, é a agenda 
positiva brasileira. “Não so-
mos fontes de [problemas] 
relevantes de imigração, não 
estamos envolvidos em trá-

fico de drogas nem de arma-
mentos, portanto temos uma 
agenda bastante positiva”, 
afirmou o embaixador.

Ao explicar por que o 
Brasil representa atrativida-
de para empresas america-
nas, Sergio Amaral ressaltou 
que o “governo e a sociedade 
brasileira estão fazendo es-
forços conjuntos para restau-
rar a vitalidade da economia, 
retomar o crescimento, redu-
zir o endividamento e o dé-
ficit fiscal, portanto estamos 
passando por um processo 
de saneamento da economia”.

O embaixador Sergio 
Amaral relativizou o senso 
comum que diz que, nos Es-
tados Unidos, os republica-
nos são mais abertos para 
o comércio, enquanto os 
democratas são mais prote-
cionistas. No atual momen-
to, segundo ele, “essas dis-
tinções estão sendo muito 
atenuadas”.
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Campanha Papai Noel 
dos Correios foi lançada 
ontem em todo o País

Trânsito violento
17

Quase metade das mortes em SP tem relação com álcool
Elaine Patricia Cruz 
Repórter da Agência Brasil

Apesar do consumo de 
álcool no trânsito ser proibi-
do em todo o País, 42,9% das 
vítimas de acidentes fatais de 
trânsito na cidade de São Pau-
lo entre junho de 2014 e de-
zembro de 2015 haviam inge-
rido álcool. O dado é parte da 
conclusão de uma pesquisa 
de pós-doutorado da Facul-
dade de Medicina da Univer-
sidade de São Paulo (FMUSP), 
feita por Gabriel Andreuccetti 
com apoio da Fundação de 
Amparo à Pesquisa do Esta-
do de São Paulo (Fapesp). O 
número inclui motoristas, pe-
destres e passageiros.

Para o pesquisador, ape-
sar da existência da lei que 
proíbe o consumo de álcool 
no trânsito ter sido um gran-
de avanço, ainda é preciso 
melhorar os mecanismos de 
fiscalização para mudar a 
cultura brasileira sobre o as-
sunto.

“Se você apenas credita 
à lei ao que a lei diz, é muito 
difícil que isso mude a cultura 
da população. O que a gente 
sabe, que é um dos fatores 
primordiais, é a fiscalização. 
Você tem a lei, que ajuda a 
ação policial e judicial para 
colocar em prática aquilo. 
Mas se a sensação da pessoa 
ao dirigir é de que ela não 
será pega, não adianta nada. 
Sua legislação pode ser a 
melhor do mundo mas você 
não vai conseguir pôr aquilo 
em prática. A fiscalização é 
o principal fator que precisa 
ser aprimorado para que a lei 

seja implementada e a cultu-
ra mude.” Segundo Andreuc-
cetti, não foi possível compa-
rar os dados para dizer se o 
número cresceu ou diminuiu 
na comparação com outros 
períodos. “Essa metodologia 
é a primeira vez que estamos 
aplicando no Brasil como um 
todo, embora a gente só te-
nha feito em São Paulo. Então 
não temos um comparativo 
para dizer se está crescen-
do, se está maior. No caso de 
acidentes de trânsito, pode-
mos, com certeza, dizer que 
é um número alto porque se 
tem quase metade das víti-
mas que chegam atropeladas 
ou de acidentes de trânsito 
com nível de álcool”, disse o 
pesquisador em entrevista à 
Agência Brasil.

A pesquisa, feita em par-
ceria com a Escola de Saúde 
Pública da Universidade da 
Califórnia, nos Estados Uni-
dos, coletou amostras de san-
gue de 365 vítimas que foram 
levadas a unidades do Institu-
to Médico Legal (IML) na ca-
pital paulista para avaliação 
da taxa de alcoolemia em pes-
soas que morreram em de-
corrência de mortes violentas 
ou por causas externas, seja 
por acidentes de trânsito, ho-
micídio ou suicídio e demais 
causas, como envenenamen-
to, afogamento e quedas.

Segundo o estudo, em 
cerca de 30% das mortes 
violentas ocorridas nesse pe-
ríodo foi notado consumo de 
álcool pelas vítimas, sendo 
34,6% entre as vítimas de ho-
micídio e 13,6% entre os ca-
sos de suicídio.

“A música tem o poder de 
transformar e mudar o mundo”, 
assim traduziu o professor de 
percussão Jairo Gomes, a estreia 
do grupo Brincante’s, durante a 
primeira noite do XIV Festival Pa-
raibano de Coros, na última quar-
ta-feira (9), na Sala de Concertos 
Radegundis Feitosa, na Universi-
dade Federal da Paraíba - UFPB.

O grupo Brincante’s, compos-
to por jovens e adolescentes que 
cumprem medidas socioeducativas 
na Fundação de Desenvolvimento 
da Criança e do Adolescente “Ali-
ce de Almeida”, é resultado da 
parceria entre a oficina de canto 
popular, ministrada pela professo-
ra Polyana Resende, na Casa Edu-
cativa, e a oficina de percussão, 
ministrada pelo professor Jairo 
Gomes, no Centro Socioeducativo 
Edson Mota, sob a coordenação de 
Cira Fidelis, responsável pelo eixo 
Esporte, Arte e Cultura da Fun-
dac. Segundo Polyana Resende, o 
grupo Brincante’s foi formado no 

segundo semestre de 2016 e vem 
trabalhando a voz e a percussão 
corporal com repertório diversifi-
cado da música popular brasileira. 
“Ontem foi a grande estreia desse 
projeto pioneiro e fomos aplaudi-
dos de pé. Para mim é uma imensa 
satisfação poder estar ao lado de 
Jairo, sob a coordenação de Cira, 
fazendo esta prática musical. Va-
mos dar continuidade ao projeto 
e receber mais adolescentes nesse 
espaço.”, disse Polyana.

Cira Fidelis, coordenadora do 
eixo Esporte, Arte e Cultura da 
Fundac, disse que em todos os 
momentos do Brincante’s sejam 
nos ensaios, conversas e preocu-
pações, tudo foi partilhado e se-
meado com muito amor. 

“Hoje esse é o sentimento 
que me move, além, da busca 
pela justiça para com aqueles 
que sempre foram excluídos. Ver 
o sorriso desses adolescentes foi 
umas das melhores vitórias. Te-
nho muito a agradecer a Deus, 

que sempre guia meus passos, e a 
todos que de alguma forma aju-
daram durante essa construção 
coletiva.”, exteriorizou Cira.

“Ontem foi muito gratifican-
te, me senti extremamente rea-
lizado com esse trabalho, e com 
sentimento de missão cumprida. 
Ver aqueles adolescentes supe-
rando todas as dificuldades e re-
sistências, felizes, com brilho no 
olhar, e com a alta estima lá em 
cima, me deixa até sem palavras 
de tanta felicidade”, disse Jairo 
Gomes, oficineiro de percussão 
da Fundac.

Atualmente o grupo Brincan-
te’s é composto por oito adoles-
centes que cumprem medidas nas 
unidades socioeducativa da Fun-
dação, entre eles, estão cinco do 
CSE (unidade de internação para 
adolescentes do sexo masculino) 
e três da Casa Educativa (unida-
de socioeducativa feminina), que 
participam ativamente das ofici-
nas de canto popular e percussão.

Brincante’s estreia em festival
arTisTas joveNs iNfraTores

Centro socioeducativo terá polo do Prima
“Essas atividades do grupo 

Brincante’s além de proporcio-
nar lazer e cultura aos internos, 
têm se constituído um verdadei-
ro laboratório de talentos que, 
a partir de janeiro, poderão ser 
lapidados com a implementação 
de mais um Polo do Prima que 
funcionará no Centro Socioe-
ducativo Edson Mota e na Casa 
Educativa”, enfatizou Noaldo 
Meireles, atual presidente da 
Fundac.

“Assim que cheguei à uni-
dade, sentia uma revolta muito 
grande por estar sem a minha li-
berdade, às vezes a falta de ter o 
que fazer me deixava muito an-

gustiada. Um dos melhores mo-
mentos que tenho são as aulas 
de canto com a professora Pol-
yana. Quando ela me convidou 
para participar do Brincante’s, 
logo aceitei e isso vem mudando 
muito o meu comportamento. 
No começo foi difícil encarar este 
desafio do festival, mas hoje, me 
sinto pronta para qualquer apre-
sentação.”, disse LPP, de 14 anos, 
que está cumprindo medida so-
cioeducativa na Casa Educativa, 
há 1 ano e 1 mês e hoje é uma 
das componentes do grupo.

 
fePaC 
O Festival de Coros Parai-

bano é um evento de caráter 
nacional e não competitivo que 
acontece desde 2003, sob a coor-
denação do professor do Depar-
tamento de Educação Musical 
da UFPB, maestro Eduardo Nó-
brega. Nesta XIV edição, o festi-
val está recebendo 52 grupos de 
corais dos estados de Alagoas, 
Bahia, Paraíba, Pernambuco, Rio 
Grande do Norte, Santa Catari-
na, São Paulo e Sergipe. 

O evento é uma realização 
da Universidade Federal da Pa-
raíba – UFPB, através do Centro 
de Comunicação, Turismo e Ar-
tes – CCTA e da Empresa Cotemi-
nas e acontece até amanhã.

Jovens e adolescentes foram aplaudidos de pé pelo público no XIV Festival Paraibano de Coros, que termina amanhã na UFPB  

Foto: Secom-PB

A maior parte das víti-
mas de mortes violentas no 
trânsito associadas ao con-
sumo de álcool, de acordo 
com o pesquisador, são ho-
mens brancos, com mais de 
30 anos e baixo nível de es-
colaridade.

Segundo Andreuccetti, a 
taxa de alcoolemia observa-
da entre as vítimas de morte 
violenta foi, em média, 1,10 
grama de álcool por litro de 
sangue, o que corresponde 
ao consumo de cinco do-
ses-padrão de álcool para 
um homem de cerca de 70 
quilos. Cada dose-padrão, 
explicou o pesquisador, cor-
responde a uma latinha de 
cerveja, uma dose de desti-
lado ou uma taça de vinho. 

Entre as vítimas de aciden-
tes de trânsito, a maior par-
te apresentou alcoolemia 
nos finais de semana e no 
período noturno.

Para o autor do estudo, 
a pesquisa pode ajudar a 
orientar políticas de saúde 
pública e até ações de fisca-
lização do trânsito. “A maior 
contribuição deste estudo 
não é a prevalência em si, 
mas sim a cultura do como 
fazer e de como medir de 
forma correta, para que um 
dia a gente possa dizer que 
tal política está funcionando 
ou não”, disse. O pós-doutor 
pretende estender a pesqui-
sa para a análise de uso de 
drogas e outras substâncias 
pelas vítimas.

Perfil dos transgressores

Criança com Síndrome 
de Down vira modelo

CaMPaNHa Nas reDes soCiais

Meagan Nash, mãe de 
Asher, mobilizou a internet 
para lutar contra o precon-
ceito sofrido pelo filho. Asher 
que não pode participar ser 
modelo de uma agência por 
ter Síndrome de Down. Pa-
rece que todo o esforço da 
norte-americana deu certo: o 
pequeno recebeu um convite 
para participar de uma cam-
panha publicitária. 

Em entrevista ao canal 
de televisão norte-america-
no WXIA-TV, Meagan reve-
lou que com a ajuda da ONG 

Changing The Face of Beauty 
e com a campanha nas re-
des sociais, ela conseguiu 
que seu filho ganhasse espa-
ço e foi ao encontro do CEO 
da OshKosh, que convidou 
Asher para ser modelo. 

O pequeno conquistou 
o coração do CEO na entre-
vista. “Ele estava acenando, 
mandando beijos e o CEO 
pegou ele no colo, onde ele 
ficou até o fim”, relembra a 
mãe. Asher já foi convidado 
para mais uma campanha, a 
da OBALL 2017.
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Estatal lança campanha no País
PAPAI NOEL DOS CORREIOS
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Ação visa responder cartas 
e presentear crianças em 
vulnerabilidade social

Começou, ontem, a 
campanha Papai Noel dos 
Correios de 2016. Em todo 
o Brasil, as cartas enviadas 
pelas crianças serão lidas 
e selecionadas pelos fun-
cionários dos Correios. As 
que atenderem aos crité-
rios da campanha são dis-
ponibilizadas para adoção 
na casa do Papai Noel ou 
em outras unidades. 

Realizada há 27 anos, 
a campanha tem o objeti-
vo de responder as cartas 
das crianças que escrevem 
ao Papai Noel e atender 
aos pedidos de presentes 
daquelas que estão em si-
tuação de vulnerabilidade 
social.

“É a campanha mais 
bacana dentro da empresa. 
As cartas ficam à disposição 
para a pessoa adotar e pro-
porcionar um Natal diferente 
àqueles que estão pedindo 
para serem lembrados. Às 
vezes, é a única oportunida-
des para as crianças ganha-
rem um presente no fim do 
ano”, disse o presidente dos 
Correios, Guilherme Campos. 
O lançamento oficial da cam-
panha será na sede histórica 
da empresa, em São Paulo. A 
ação vai até o dia 16 de de-
zembro, e as informações 
estarão disponíveis no blog 

Justiça divulga a 
lista de jurados 

A Justiça Federal na Paraíba 
(JFPB) publicou na última quinta-fei-
ra (10) edital com a lista definitiva 
dos 901 cidadãos que deverão ser-
vir como jurados durante o ano de 
2017 no Tribunal do Júri da 16ª Vara 
Federal (Penal). A participação no 
Tribunal de Júri irá gerar alguns be-
nefícios aos jurados, de acordo com 
o Código de Processo Penal, como 
presunção de idoneidade moral (Art. 
439) e preferência para o desempa-
te em licitações e concursos públicos 
(Art.440). Além disso, nenhum des-
conto será feito nos vencimentos 
ou salário do jurado sorteado que 
comparecer à sessão de um júri (Art. 
441). As inscrições para a função 
de jurado do Tribunal do Júri da 16ª 
Vara Federal ficaram abertas até o 
dia 6 de outubro. 

Vale deve depositar 
R$ 1,2 bi para vítimas

A Vale informa sobre ação ci-
vil pública contra a Samarco, da qual 
é acionista junto com a BHP Billiton, 
que determinou, entre outras me-
didas, o depósito de R$ 1,2 bilhão 
para acautelar futuras medidas re-
paratórias em 30 dias. Além disso, 
segundo decisão no âmbito da ação 
que tramita na 12ª Vara Federal 
de Belo Horizonte, Vale e BHP têm 
o prazo de 90 dias para comprovar 
que os vazamentos de rejeitos na 
barragem de Fundão, no distrito de 
Bento Rodrigues, em Mariana (MG), 
foram definitivamente estancados.

AM tem protestos 
contra a PEC 55

Um protesto contra a Propos-
ta de Emenda à Constituição (PEC) 
55, que limita os gastos públicos em 
20 anos, reuniu ontem, no centro de 
Manaus, membros de movimentos 
sociais e de entidades trabalhistas e 
estudantes. O ato integra mobilização 
nacional, o Dia de Lutas e Paralisações. 
Com carro de som, faixas e cartazes, 
os manifestantes chamavam a aten-
ção para as possíveis consequências 
da PEC, que tramita no Senado. “Nós 
queremos esclarecer à população”, 
afirmou a presidenta da Central 
dos Trabalhadores do Brasil (CTB), 
no Amazonas, Ísis Tavares.

Após 6 anos, Raul 
Gil deixa o SBT

Raul Gil não é mais apresen-
tador do SBT. Seu filho e diretor do 
programa, Raul Gil Jr., anunciou o fim 
da parceria entre a emissora e seu pai. 
“A vida tem muitas verdades. Uma 
delas é que longas parcerias, por mais 
bem-sucedidas que sejam, sempre 
chegam a um fim. Pacífico, tranquilo, 
sereno, equilibrado e com as portas 
abertas. Como tem que ser...”, escre-
veu. O apresentador ficou seis anos 
na emissora, mas o SBT tem planos 
diferentes para 2017. De acordo com 
a assessoria do canal, o saída de Raul 
Gil se deu por causa da estratégia de 
programação para o próximo ano. 

Paulo Silvino luta 
contra o câncer 

Afastado da TV, o ator e humo-
rista Paulo Silvino está lutando contra 
um câncer no estômago. Em entrevis-
ta à revista Tititi, ele contou que, em 
julho, descobriu a doença e passou 
por uma cirurgia de nove horas, como 
parte do início do tratamento. “Foi 
barra”, descreve. Silvino tem o endo-
carcinoma, nome dado ao tumor ma-
ligno no estômago. Desde o início de 
setembro, o humorista já fez quatro 
sessões de quimioterapia e se prepa-
ra para mais oito. A intenção é voltar 
logo para a telinha. “Quero morrer na 
ativa, trabalhando na minha querida 
TV Globo”, contou à revista.

FOTO: Reprodução/Internet

dos Correios. Em 2015, mais 
de 830 mil cartas foram rece-
bidas pela empresa, cerca de 
570 mil selecionadas e 460 
mil adotadas.

Como participar
Para participar basta ir 

a uma das unidades creden-
ciadas dos Correios partici-
pantes, selecionar uma ou 

mais cartas disponíveis e, 
após comprar o presente, 
levá-lo ao local definido 
pelos Correios na sua loca-
lidade. 

Entrega
Os presentes destina-

dos a cada carta adotada 
são encaminhados para que 
posteriormente os Correios 

façam a entrega. Não é per-
mitida a entrega direta do 
presente e, para assegurar o 
cumprimento desse critério, 
o endereço da criança não é 
informado ao padrinho.

Entre os requisitos, as 
cartas devem ser manuscri-
tas, remetidas por crianças 
e conter, preferencialmen-
te, pedidos de brinquedos, 

material escolar e roupas. 
Desde 2010, os Correios 
estabeleceram parcerias 
com escolas públicas, cre-
ches e abrigos que atendem 
a crianças em situação de 
vulnerabilidade social. O 
objetivo é auxiliar no de-
senvolvimento da habilida-
de de redação e de endere-
çar a carta.

A cidade de Água Branca, no 
Sertão paraibano, oferece nesse 
sábado (12) a 9ª Festa do Mel. O 
evento espera estimular a cadeia 
produtiva da apicultura na região 
e será realizado no Povoado Lagoi-
nha a partir das 14h. A programa-
ção conta com a Feira da Agricul-
tura Familiar, exposição de animais 
e produtos apícolas. 

Durante o evento, serão promo-
vidas palestras sobre atendimento, 
potencial turístico e desenvolvimen-
to sustentável, além de cursos de Xi-
logravura e Boas Práticas. O Sebrae 
em Patos atua na região com apoio 
ao desenvolvimento local. Confor-
me o analista técnico, Ferdinando 
Felix, a iniciativa é importante para 
os apicultores. 

“O evento é uma oportunida-
de de divulgar produtos e de estar 
próximo de parceiros e fornece-
dores. É importante também para 
que eles possam levar inovação e 

novos conhecimentos para a ativi-
dade apícola, buscando promover 
o desenvolvimento da atividade 
e consequentemente da região”, 
disse Fernando Felix. 

A Festa do Mel contará ainda 
com torneio de futebol, gincana 
cultural, apresentações culturais, 
desfile das abelhinhas, escolha da 
Garota Mel 2016 e shows de Sana-
ra e Forrozão S.A e Vagner Fernan-
do na praça pública, no centro da 
comunidade.

 O evento é uma realização da 
Associação dos Criadores de Abe-
lhas e Agricultores de Água Branca 
e região (AFAMEL) e da prefeitura 
municipal e tem o apoio da Empre-
sa Brasileira de Pesquisa Agrope-
cuária (Embrapa) e Sebrae Paraí-
ba, além da Boate Raios de Sol, E.L 
adesivagens e estampas, Correia 
Móveis e Eletros, Rádio Rural La-
goinha e Rádio Comunitária Água 
Branca FM.

Água Branca oferece hoje a 
9ª edição da Festa do Mel

ALTO SERTÃO PARAIBANO

Foram divulgados os 38 
finalistas do gênero Crônica da 
5ª edição da Olimpíada de Lín-
gua Portuguesa Escrevendo o 
Futuro na última quinta-feira. 
Entre eles, duas alunas do Es-
tado da Paraíba. A cerimônia 
de premiação foi realizada em 
Porto Alegre (RS) e reuniu 125 
estudantes semifinalistas vin-
dos de todo o País.

Bianca Pedrosa Gonçal-
ves, da EEEFM Joel Pereira 
da Silva, município de Carra-
pateira, foi selecionada com 
o texto “Que barulho é esse?”, 
escrito com a orientação do 
professor Renault Batista Coê-
lho. Davylla Renally Oliveira 
de Souza, da EEEF André Vidal 
de Negreiros, de Cuité, escre-
veu a crônica “História Viva”, 
orientada pela professora Ma-
ria Aparecida Pontes Medei-
ros de Moura.

O gênero Crônica foi tra-
balhado por alunos do 9º ano 
do Ensino Fundamental e do 
1º ano do Ensino Médio da 
rede pública. Em outubro foi 
realizada a semifinal da cate-

goria Artigo de Opinião, em 
São Paulo. As duas últimas 
semifinais serão Memórias 
Literárias, para 7º e 8º anos; e 
Poemas, para alunos de 5º e 6º 
anos do Ensino Fundamental; 
respectivamente em Fortaleza 
(CE) e Salvador (BA). Na pre-
miação final serão revelados 
os cinco ganhadores de cada 
categoria. 

O programa objetiva apri-
morar a didática dos docentes 
de Língua Portuguesa para 
desenvolver competências de 
escrita em seus alunos e con-
tribuir com a melhoria do en-
sino público. É realizado pela 
Fundação Itaú Social e Mi-
nistério da Educação (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 Escre-
vendo o Futuro recebeu mais 
de 170 mil inscrições e teve 
a adesão de todos os estados 
brasileiros, além de 4.874 mu-
nicípios. 

Estudantes da PB estão 
entre as finalistas da edição 

OLIMPÍADA DA LÍNGUA PORTUGUESA

Programa abre inscrições em modalidades não olímpicas
O Ministério do Es-

porte publicou, no Diário 
Oficial da União de ontem, 
edital do Bolsa Atleta para 
esportistas de modalidades 
que não integram os progra-
mas dos Jogos Olímpicos e 
Paralímpicos.

As inscrições devem ser 
feitas, pela internet, a par-
tir de segunda-feira (14). O 
prazo segue até 23h59 de 23 
de novembro. O patrocínio 

será concedido aos atletas 
que obtiveram resultados 
esportivos em 2015, nos 
eventos indicados pelas en-
tidades de cada modalidade.

Após efetuar a inscri-
ção no site do Ministério 
do Esporte, os atletas terão 
até 28 de novembro para 
enviar à sede do ministério, 
em Brasília, os documentos 
que comprovem a aptidão 
ao programa.

O resultado final deve-
rá ser publicado na primei-
ra quinzena de janeiro de 
2017. Os atletas contem-
plados serão subdivididos 
nas categorias Internacional 
e Nacional, com bolsas no 
valor de R$ 1.850,00 e R$ 
925,00, respectivamente.

São apoiados na cate-
goria Internacional atle-
tas a partir de 14 anos que 
integraram a seleção na-

cional de sua modalidade, 
representando o Brasil em 
campeonatos ou jogos sul-
-americanos, pan-america-
nos ou mundiais, obtendo 
até a terceira colocação 
em competições referen-
dadas pela confederação 
como principais eventos e 
que continuem treinando 
para futuras competições 
oficiais internacionais. Já 
a Nacional patrocina atle-

tas a partir de 14 anos que 
participaram do evento má-
ximo da temporada nacio-
nal, sendo tais competições 
referendadas pela confe-
deração como principais 
eventos ou que integrem o 
ranking nacional da modali-
dade, obtendo, em qualquer 
caso, até a terceira coloca-
ção e que continuem trei-
nando para futuras compe-
tições oficiais nacionais.

BOLSA ATLETA

Realizada há 27 anos, a campanha, no ano passado, recebeu mais de 830 mil cartas das quais 460 mil foram adotadas
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Economia

Setor demite 30,8 mil e completa 2 anos de cortes seguidos

Construção civil
19

A indústria da constru-
ção civil fechou 30.823 pos-
tos de trabalho em setembro 
no País. Com isso, o total de 
pessoas empregadas no setor 
atingiu 2,678 milhões, uma 
queda de 1,14% em relação a 
agosto. Os dados fazem parte 
de pesquisa divulgada ontem, 
pelo Sindicato da Indústria da 
Construção Civil do Estado de 
São Paulo (Sinduscon-SP) em 
parceria com a Fundação Ge-
túlio Vargas (FGV), com base 
em informações do Ministé-
rio do Trabalho e do Emprego 
(MTE).

Com as demissões rea-
lizadas em setembro, o setor 
atingiu 24 meses consecutivos 
com corte de vagas, período 
em que ocorreram 899.913 
demissões. Nos últimos 12 
meses, foram 460.014 demis-
sões. O Estado do Rio de Ja-
neiro teve o maior número de 
cortes do País em setembro, 
com 6.441 demissões.

Para o presidente do Sin-
dusCon-SP, José Romeu Ferraz 
Neto, a nova queda do nível 
de emprego reflete a persis-
tência de escassez de novos 
investimentos em construção, 

Mercado reage à 
mudança dos EUA

O ministro da Fazenda, Henri-
que Meirelles, afirmou nessa sexta-
feira, 11, que os mercados estão 
reagindo à possibilidade de uma 
guinada na política econômica dos 
Estados Unidos, sob a futura ad-
ministração Donald Trump, marcada 
por corte nos impostos e elevação 
das despesas públicas. Com isso, 
as expectativas de inflação sobem, 
assim como os juros futuros, diante 
da perspectiva de elevação maior 
na taxa básica americana.

Fitch vê rating 
do País negativo

A agência de classificação 
de risco Fitch reafirmou o rating de 
longo prazo em moeda estrangeira 
e local do Brasil em BB, com perspec-
tiva negativa. Segundo a agência, a 
perspectiva negativa reflete grandes 
desequilíbrios fiscais e a dinâmica 
adversa da dívida do governo, bem 
como a incerteza quanto à implemen-
tação de reformas fiscais que buscam 
melhorar a estabilização da dívida. 
”Apesar da recente diminuição da 
incerteza política, revezes na agenda 
fiscal do Executivo no Congresso não 
podem ser descartados, o que por 
sua vez poderia prejudicar a confiança 
e aumentar os riscos”, afirma. 

iPhone tem filas em 
lançamento no Brasil

A Apple começou ontem a ven-
der os novos modelos do iPhone no 
Brasil. Anunciados em setembro, os 
iPhone 7 e 7 Plus chegaram às lojas do 
País a partir de R$ 3,5 mil - R$ 500 a 
menos do que o preço de lançamento 
do iPhone 6S por aqui.A queda no va-
lor do aparelho acabou animando os 
consumidores: a loja oficial da marca 
em São Paulo, no Shopping Morumbi, 
na zona sul da capital paulista teve 
uma longa fila de clientes em busca 
do aparelho desde as 7 horas da 
manhã - a venda no local começou 
apenas três horas depois, quando o 
shopping foi aberto.

BC vai continuar 
atuando no câmbio

O presidente do Banco Cen-
tral (BC), Ilan Goldfajn, disse ontem, 
em Santiago, no Chile, que a autar-
quia continuará atuando para man-
ter o funcionamento dos mercados 
de câmbio, juros e bolsa de valores 
no atual momento de volatilidade 
do mercado. Goldfajn conversou 
com a imprensa após participar 
da 20a Conferência Anual do Banco 
Central do Chile. Após a eleição de 
Donald Trump, o dólar tem subido e 
as bolsas de valores estão em que-
da no Brasil. Goldfajn evitou citar as 
causas da volatilidade, mas desta-
cou que há um choque global.

Índice vai estimular 
o empreendedorismo

A Confederação Brasileira de 
Empresas Júniores (Brasil Júnior) lan-
çou, na última quinta-feira, a primeira 
edição do Índice das Universidades 
Empreendedoras. O evento aconteceu 
na sede do Ministério da Educação. O 
objetivo é mostrar quais as iniciativas 
das instituições de Ensino Superior no 
Brasil mais incentivam o empreende-
dorismo, dentro e fora da sala de aula. 
Segundo o ministério o índice vai criar 
um dinamismo e uma tendência de 
que mais instituições se dediquem a 
estimular o empreendedorismo.

Circe Bonatelli
Da Agência Estado

Nos últimos 12 meses, foram 460.014 demissões na construção civil; o Estado do Rio de Janeiro teve o maior número de cortes 

apesar do otimismo com a 
condução da política econô-
mica. “Medidas que objetivem 
o reequilíbrio fiscal, como a 
instituição de um teto para os 
gastos públicos e a reforma da 

Previdência, são necessárias 
para recuperar a confiança 
dos investidores. Porém, não 
bastam para reaquecer a eco-
nomia”, avalia, em nota distri-
buída à imprensa.

O presidente do sindicato 
reivindica a adoção urgente de 
outras medidas para estimular 
a produção e o emprego, como 
as reformas tributária e tra-
balhista, a racionalização das 

despesas do governo, a dimi-
nuição dos juros, a elevação da 
oferta de crédito e a agilização 
das concessões e parcerias pú-
blico-privadas da União, esta-
dos e municípios.

FOTO: Reprodução/Internet

Resolução Normativa da Agên-
cia Nacional de Saúde Suplementar 
(ANS) publicada ontem no Diário 
Oficial da União regulamenta pe-
dido de cancelamento de contrato 
de plano de saúde individual ou fa-
miliar e de exclusão de beneficiário 
de contrato coletivo empresarial ou 
por adesão.

Segundo a ANS, o objetivo da pu-
blicação é extinguir possíveis ruídos 
na comunicação entre beneficiário e 
operadora no momento em que o pri-
meiro manifesta sua vontade de can-
celar o plano de saúde ou de excluir 
dependentes.

O texto se aplica apenas aos cha-
mados planos novos – contratos cele-
brados após 1o de janeiro de 1999 ou 
adaptados à Lei no 9.656 de 3 de junho 
de 1998 – e entra em vigor no prazo 
de 180 dias.

Plano individual ou familiar
Conforme a norma, o cancela-

mento de contrato de plano de saú-
de individual ou familiar poderá ser 
solicitado pelo titular nas seguintes 
formas: presencialmente, na sede da 
operadora, em seus escritórios regio-
nais ou nos locais por ela indicados; 
por meio de atendimento telefônico 
disponibilizado pela operadora; ou 
por meio da página da operadora na 
internet.

Feito o pedido de cancelamento, 
a operadora é obrigada a prestar, de 
imediato, esclarecimentos sobre as 
consequências da solicitação e deverá 
fornecer ao beneficiário comprovante 
do recebimento do pedido.

“A partir desse momento, o pla-
no de saúde estará cancelado para o 
titular e seus dependentes, quando 

houver, ou para um ou mais de seus 
dependentes, caso o titular tenha 
apenas solicitado a exclusão de de-
pendentes”, informou a ANS.

Plano coletivo empresarial
No caso de plano coletivo empre-

sarial, o beneficiário titular poderá so-
licitar à empresa em que trabalha, por 
qualquer meio, a sua exclusão ou a de 
dependente do contrato de plano de 
saúde coletivo empresarial. A empre-
sa deverá informar à operadora, para 
que esta tome as medidas cabíveis, em 
até 30 dias.

Caso a empresa não cumpra tal 
prazo, o funcionário, beneficiário 
titular poderá solicitar a exclusão 
diretamente à operadora, que terá 
a responsabilidade de fornecer ao 
consumidor o comprovante de rece-
bimento da solicitação – ficando o 
plano cancelado a partir deste mo-
mento.

Plano coletivo por adesão
Para planos coletivos por adesão, 

o beneficiário titular poderá pedir a 
sua exclusão ou de beneficiário de-
pendente de contrato coletivo por 
adesão à pessoa jurídica contratante 
do plano privado de assistência à saú-
de. Neste caso, a solicitação será en-
caminhada à operadora, para adoção 
das providências cabíveis – o cancela-
mento somente terá efeito a partir de 
sua ciência.

O beneficiário também pode co-
municar a sua intenção à administra-
dora de benefícios (quando a possi-
bilidade figurar no contrato firmado 
entre a pessoa jurídica contratante e 
a operadora) ou ainda diretamente à 
operadora – nestes dois casos, após o 
fornecimento do comprovante de re-
cebimento da solicitação, o plano terá 
cancelamento imediato.

ANS regulamenta pedido de 
cancelamento de contrato

PLANO DE SAÚDE

Paula Laboissière
Da Agência Brasil

O Conexão InspiraMais 
será lançado na Paraíba, na 
próxima quarta-feira (16), 
a partir das 19h, na sede da 
Federação das Indústrias do 
Estado da Paraíba (Fiep), em 
Campina Grande. Na ocasião, 
empresários, estudantes e 
profissionais de moda da 
região conhecerão o evento 
que irá acontecer em janei-
ro de 2017, em São Paulo, 
e movimenta a indústria 
de confecção e calçados do 
País. No lançamento, haverá 
palestra com o consultor de 
moda, Jefferson de Assis, e 
serão apresentadas algumas 
dicas das tendências do Ve-
rão 2018.

Para a gestora do proje-
to de Calçados do Sebrae Pa-

raíba, Éricka Vasconcelos, o 
momento é importante para 
o que os participantes co-
nheçam a pesquisa realiza-
da pelo núcleo de design da 
Associação Brasileira de Em-
presas de Componentes para 
Couro, Calçados e Artefatos 
(Assintecal). “Além da pales-
tra, será apresentado o estu-
do dos aspectos socioeconô-
micos e culturais globais e o 
comportamento de consumo 
no mundo, que geram refe-
rências e inspirações para a 
indústria da moda”, disse.

Ela acrescentou que 
qualquer empreendedor po-
derá participar do lança-
mento do evento, bastando 
apenas que ele se inscreva 
para receber as informações. 

Evento de moda será 
lançado em Campina 

CONExãO INSPIrAMAIS

Nove micro e pequenas 
empresas da Paraíba tiveram 
seus projetos selecionados 
pelo Edital de Inovação do Se-
brae Nacional. Serão destina-
dos quase R$1 milhão para o 
desenvolvimento destes pro-
jetos, considerados inovado-
res, criativos e com potencial 
de alto impacto. 

A Paraíba foi o Estado que 
mais aprovou projetos nas re-
giões Norte, Nordeste e Cen-
tro-Oeste e ficou em 6º lugar 
no ranking nacional. Das nove 
empresas paraibanas, duas 
estão em João Pessoa, seis em 
Campina Grande e uma em 
Solânea. O edital contemplou 

as empresas selecionadas 
com subsídio de até R$120 
mil para cada uma e elas te-
rão um prazo de até 24 meses 
para executarem seus proje-
tos. “Com esse edital, o Sebrae 
irá contribuir para aumentar a 
competitividade e a produtivi-
dade dos pequenos negócios. 

A Paraíba teve um exce-
lente desempenho, inscreven-
do 23 projetos e aprovando 
nove”, afirmou o analista do 
Sebrae Paraíba, Fernando Ro-
naldo. Ele acrescentou que, 
muitas vezes o empreendedor 
tem um bom projeto inovador 
na cabeça, mas não tem o capi-
tal suficiente. 

9 projetos inovadores 
da PB são selecionados

INOVAÇãO DO SEBrAE NACIONAL



A bonita 
aniversariante 
de hoje, 
Ana Flávia 
Veloso Borges 
com sua mãe 
Valquíria Veloso 
Borges e a amiga 
Tereza Madruga 
numa animada 
festa na casa 
de veraneio da 
Família Freitas 
em Camboinha

Velhos tempos, belos dias
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Social

Ele disse Ela disse

@letazenaidegzenaide@gmail.com colunagorettizenaide

oretti G Zenaide

Bioquímico Francisco 
Wellington Bezer-
ra, jornalista Lena 
Guimarães, empresá-
rio Renato Bezerra 
Júnior, Sra. Ana Flávia 
Veloso Borges.

Parabéns

Dois Pontos

Zum Zum Zum
   O cantor paraibano Ramon Schanyder grava hoje seu terceiro DVD de sua carreira 
solo, no palco da Domus Hall, no Manaíra Shopping. A noite, intitulada “Energia do Bem”, terá 
ainda participação do forrozeiro Gabriel Diniz, o funkeiro Naldo Benny, o sertanejo Vinícius  
Mendes e a dupla Pedro & Benicio. 

FOTOs: Goretti Zenaide

Fátima Braga, Zélia Melo, Tereza Cunha, Lúcia Nóbrega, a festejada aniversariante Dalva 
Gonçalves e Lúcia Bezerra 

 O administrador apostóli-
co da Arquidiocese da Paraíba, 
dom Genival Saraiva de França, 
celebrou, na última quinta-feira,  
missa com o Papa Francisco.
 A celebração foi na missa 
matutina na Capela da Casa 
Santa Marta, no Vaticano, onde 
ele pediu ao Papa uma bênção 
especial para a Paraíba.

   Será nesta segunda-feira, às 17h, na Igreja de Santa Júlia, a missa de sétimo 
dia de falecimento de Orlando Padilha de Avelar, casado com Carmen Trindade Padilha, 
irmã de monsenhor Marcos Trindade. Ele era pai de Elisabeth, José Augusto, Orlando 
Filho e Paulo Padilha, este diretor de Marketing do Unipê.

Vera Medeiros, Socorro Carvalho, Fátima Sousa, Marília Loureiro, Dalva Gonçalves e Zita Oliveira

“Ultimamente não estou 
esperando coisas boas e 
nem ruins, de nada e de 
ninguém. Cansei de criar 
falsas expectativas”

“No jogo da vida os 
técnicos somos nós, pena 
que às vezes entram 
jogadores ruins e dificultam 
a partida”

CAIO FERNANDO ABREU GRAZIELLE DIAS

A BANDA parai-
bana Cabruêra está 
em mais uma jorna-
da pelo exterior e 
participa, neste final 
de semana, da Circu-
lart, em Medellin, na 
Colômbia.

O evento recebe 
artistas, produtores, 
acadêmicos, jornalis-
tas, empresários e 
gravadoras, sendo 
considerado uma das 
mais importantes 
plataformas de 
música e negócios da 
América Latina.

Ellas
FOI COM um 

simpático almoço no 
restaurante The W, 
na Praia de Manaíra, 
que a dentista e es-
timada amiga Dalva 
Gonçalves comemorou 
seu aniversário que vai 
transcorrer na próxima 
terça-feira. O encontro 
reuniu amigas leais que 
formam o grupo Ellas.
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Helena Coutinho, Berenice Paulo Neto, Irene Ribeiro, a aniversariante 
e Solange Ribeiro Coutinho

CabruêraIaidocas em João Pessoa
ACONTECE hoje e amanhã em João Pessoa o Encontro 

Regional de Iaido, uma disciplina de esgrima japonesa que 
é dividida em duas formas de prática: no estilo padrão, 
definido pela Federação Japonesa de Kendo e o Koryu, de 
tradição secular no Japão, de linhagem de samurais e que 
tem vários estilos.

O evento, que acontece pela manhã e à tarde, no hall 
do auditório do Unipê, com iaidocas dos estados de Ala-
goas, Pernambuco, Rio Grande do Norte e Paraíba, é aberto 
para pessoas de qualquer idade assistir, mas só poderão 
participar quem é praticante.

   A nutricionista Alessandra Lopes Aranha de Macedo, especialista em Nutrição 
Clínica, Saúde Pública e Geriatria, proferiu palestra  esta semana na AEMP sobre “Nutrição 
na Terceira Idade”. Ela é filha do estimado jornalista Carlos Aranha e de Cleide Lopes.

Marcha nupcial
CAsAM-sE hoje na Igreja do Mosteiro de São Bento, 

no Centro Histórico da capital, Vanessa Bronzeado Klyta 
e Herbert Claudino, com recepção na Casa Roccia, em 
Tambauzinho.

A noiva é filha de Dietrich Paul Max Klyta (in memoriam) 
e Eleonora Bronzeado Klyta e o noivo, de Herbert Moura 
Claudino e Theresa Stella Alcoforado Moura Claudino. Entre 
os padrinhos estão Zarinha e Francisco Fernandes.

Inauguração da empresa de desenvolvimento de soluções corporati-
vas em TI e segurança na Internet, Innobras, dos empresários David 
Tanemsmo Menezes, Ricardo Bringel e Tore Foss, prestigiada pelo 
grupo Toscano de Brito formado por Germano, Vinicius e Kleber

Reumatologia

A PROFEssORA 
Eutília Freire, chefe do 
Serviço de Reumatologia 
do HU, está em Washing-
ton, EUA, para apresentar 
trabalho sobre acometi-
mento articular na febre 
chikungunya. O trabalho 
foi realizado em conjunto 
com outras universidades 
do País e será apresenta-
do amanhã no Centro 
de Convenções naquela 
cidade, no encontro anual 
do Colégio Americano de 
Reumatologia.

FOTO: Divulgação

Eleição da AMP
A JUÍZA Maria Aparecida Sarmento Gadelha, tit-

ular do 3o Juizado Auxiliar Criminal da 1a Circunscrição, 
é a nova presidente da Associação dos Magistrados 
da Paraíba. Ela foi eleita na última quinta-feira, repre-
sentando a chapa “Unidade e Avanço - História de Con-
quistas, com novos desafios” para o triênio 2016/2019.

Manuela Teixeira, Dalva Gonçalves, Lívia Patriota e Milena Régis no 
bacana restaurante The W, na Praia de Manaíra

Anos 80

PARA QUEM gosta 
das músicas dos anos 
80, no próximo dia 25 
o cantor, compositor, 
radialista e jornalista Kid 
Vinil vai se apresentar 
no Restaurante Panorâ-
mico, do Esporte Clube 
Cabo Branco. O cantor 
destacou-se no cenário 
nacional como vocalista 
da banda Magazine, das 
músicas “Tic Tic Nervo-
so” “A gata comeu”, que 
foi tema de abertura da 
novela homônima da TV 
Globo.

Os ingressos para a 
festa podem ser ad-
quiridos nas lojas Vida 
Real (Mag Shopping) 
e House Sex Shop (no 
Miramar).
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JOGOS DA JUVENTUDE

Dia dourado 
para atletas 
paraibanos

Matheus, no atletismo, e 
Maria Elisa, no ciclismo, 
fazem a festa no pódio

Página 24

Tabela do Paraibano de 
2017 tem aprovação dos 
dirigentes de clubes

Com muita adrenalina, os atletas de vários estados brasileiros disputaram na UFPB várias categorias na modalidade de atletismo, dentre elas provas de velocidade que requerer muito esforço físico

Nos 800 metros rasos, só deu o pessoense Matheus Alves Aguiar

A Luta Olímpica foi uma atração à parte no Centro de Convenções

Elisa foi a sensação e ganhou o ouro no ciclismo “contra o relógio”

O salto em altura foi disputado também na Pista de Atletismo

O judô feminino foi uma 
das modalidades em 
que as atletas suaram 
bastante na briga por um 
lugar no pódio no primeiro 
dia de disputas

Na manhã de ontem, nos 
Jogos Escolares da Juventude 
2016, etapa 15 a 17 anos, que 
ocorrem em João Pessoa, foi 
de ouro para a Paraíba. No 
primeiro turno das disputas, 
cuja competição entre atle-
tas se iniciou nessa sexta-fei-
ra (11), o Estado conquistou 
duas medalhas douradas. A 
primeira veio no ciclismo, 
com a atleta Maria Elisa Fer-
reira, da Escola Itan Pereira, 
de Campina Grande. A outra, 
com o velocista Matheus Gue-
des Aguiar, que ganhou os 
800 metros, com o tempo de 
1m54s00, demonstrando as-
sim porque é o segundo me-
lhor do ranking brasileiro da 
Confederação Brasileira de 

Atletismo, categoria Sub-18. 
“Uma medalha com sabor es-
pecial. Foi conquistada na mi-
nha cidade, no meu Estado”, 
desabafou Matheus Aguiar, 
logo após a conquista do ouro 
nos 800 metros rasos.

O dia ontem foi de muita 
disputa em várias modalida-
des individuais. Além do atle-
tismo e ciclismo, o primeiro 
dia de disputa teve confron-
tos finais na luta olímpica, 
judô, natação e tênis de mesa. 
No judô, na fase classifica-
tória, a Paraíba também foi 
atração com a garota Emily 
Nascimento, que venceu o 
Estado de Rondônia.

As disputas prosseguem 
até o próximo dia 19 e esta é 
a sexta vez que João Pessoa 
recebe os Jogos Escolares da 
Juventude. Cerca de 4 mil  
atletas de 25 estados do País, 
mais o Distrito Federal dis-
putam medalhas em 13 mo-
dalidades.

Marcos Lima
marcosauniao@gmail.com
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Lutas de Boxe e Muay Thay são as 
atrações de hoje em João Pessoa
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Luan Terra é um dos 
destaques dos seis 
confrontos da noite

Luan Terra é um dos 
destaques das seis lutas de 
Muay Thay e duas de boxes, 
que acontecerão hoje, a par-
tir das 19h, na inauguração 
do Centro de Treinamen-
to Jean Silva, localizado na 
Praia do Bessa. O atleta de 26 
anos, enfrentará  Silas Silva, 
um forte concorrente do es-
porte paraibano. Nos últimos 
meses, Luan, intensificou os 
treinamentos nos dois ex-
pedientes para fazer bonito 
e conquistar a primeira vi-
tória na nova academia da 
capital paraibana. Ele deseja 
encerrar a temporada com 
chave de ouro e faz planos 
para 2017. “Trabalho para 
conseguir os objetivos e ven-
cer o duelo será importante. 
Temos planos ambiciosos no 
esporte para o ano que vem 
e espero colocar em prática”, 
disse.

Com relação ao nível 
técnico do esporte no Esta-
do, Luan, enfatizou que vem 
crescendo a cada ano, com 
praticantes e lutadores que 
podem atuar em qualquer 
parte do País. “Contamos 
com lutadores de qualida-
de que esperam um maior 
apoio das autoridades e pa-
trocinadores. Qualquer aju-
da é válida para incentivar 
e estimular novos adeptos”, 
disse. Confiante no suces-
so do evento o presidente 
da Federação Paraibana de 
Muay Thai, Patrick Diniz, 
espera um grande público 
para prestigiar o espetácu-
lo, que terá regras asiáticas. 
Os vencedores receberão 
medalhas para incentivar os 
participantes.  “Trata-se de 
uma premiação simples, mas 
de grande importância para 
quem está dentro do ringue. 
Creio que possamos reunir 
pessoas de todas as partes 
do Nordeste”, comentou o 
técnico de Luan Terra. 

O Muay Thai é uma arte 
marcial originária da Tailân-
dia, que inclui golpes de com-
bate em pé, mais conhecida 
como “arte das oito armas”. 
Durante a luta pode utilizar 
punhos, cotovelos, joelhos, 
canelas e pés, estando asso-
ciada a uma boa preparação 
física que torna uma luta de 
contato total e bastante efi-
ciente.

Wellington Sérgio
wsergionobre@yahoo.com.br

Luan Terra (E) surge como grande promessa e diz estar bem preparado para a luta de hoje com Silas Silva que vai acontecer no Centro de Treinamento Jean Silva

Lutador brasileiro que já disputou 
o cinturão meio-médio do UFC, Thiago 
"Pitbull" Alves dará início a nova fase 
na carreira hoje, em evento histórico da 
franquia em Nova York, a partir das 22h. 
"Pitbull", aos 33 anos, estreará nos pesos 
leves, e o fará de olho naquele que pode 
se tornar o novo dono do título da divi-
são, o astro irlandês Conor McGregor.

Principal nome do Ultimate atual-
mente, McGregor também fará seu pri-
meiro duelo na categoria até 70kg ao 
enfrentar o campeão dos leves Eddie 
Alvarez, em confronto que provocou po-
lêmica no mundo do MMA. É esportiva-
mente justo que McGregor lute pelo títu-
lo logo em sua estreia na divisão e ainda 

mantenha o seu cinturão peso pena? 
"Pitbull" se esquivou do assunto, o qual 
classificou "politicagem", e preferiu elo-
giar a estrela da organização.

"Isso não me afeta. Tenho de me 
preocupar com o que me afeta. Isso é 
politicagem, deixo que eles se resolvam 
entre eles", disse, em entrevista ao UOL 
Esporte. Nem o estilo falastrão e pro-
vocativo de McGregor o incomoda: "Se 
você gostar de falar e for bom nisso... 
ele é muito bom no que faz, vende bem 
as suas lutas. Já eu, por exemplo, tenho 
approach mais samurai. Vamos gastar 
energia dentro do octógono mesmo, 
então melhor reservar para a hora da 
luta".

Os elogios de Pitbull ao irlandês se 
estendem ao desempenho dentro do 
octógono: "Acho que é mais lutador (do 
que Eddie Alvarez). Ele poderá resolver 
logo no começo do combate".

Não é à toa que o cearense está de 
olho no que acontecerá no embate entre 
Alvarez e McGregor, no mesmo UFC NY. 
Thiago "Pitbull" já fala em título e em 
construir um "reinado" na categoria dos 
leves. "Cinturão. O meu objetivo é o cin-
turão", responde, certeiro, quando per-
guntado sobre seus planos. "Sinto que 
serei campeão. Pela minha história den-
tro do UFC, calculo que preciso de três, 
no máximo quatro vitórias para ter uma 
chance de disputá-lo".

Lutador brasileiro inicia nova fase em evento histórico em Nova York
THIAGO PITBULL

Thiago Pitbull estreará nos pesos leves

FOTO: Reprodução
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Defesa é o grande trunfo de Tite 
SELEÇÃO BRASILEIRA

UNIÃO  AJoão Pessoa, Paraíba - SÁBADO, 12 de novembro de 2016

Técnico diz como anulou 
Messi e faz elogios ao
sistema defensivo

Neymar reencontrou o 
caminho do gol, a linha ofen-
siva com Philippe Coutinho 
e Gabriel Jesus se mostrou 
eficiente e o Brasil se acostu-
mou com placares mais fol-
gados sob o comando de Tite 
na Seleção Brasileira. Para 
isso, no entanto, o treinador 
precisou corrigir graves pro-
blemas em outro setor da 
equipe.

Com oito gols sofridos 
em seis jogos nas Elimina-
tórias antes da troca de co-
mando, a defesa não inspi-
rava confiança. "A marcação 
começa lá na frente. E todos 
ajudam. Só assim consegui-
remos ter a bola e jogar", re-
petiu Tite em suas primeiras 
entrevistas na seleção.

E assim ele e jogadores 
fizeram. Em cinco jogos, ape-
nas um gol sofrido. A confir-
mação da boa fase veio na 
noite da última quinta-feira 
(10), quando a equipe anulou 
Messi e abriu espaços para a 
boa vitória por 3 a 0 sobre a 
Argentina. Sem se preocupar 
exatamente com marcação 
individual, Tite contou com o 
bom posicionamento de no-
mes como Paulinho e Renato 
Augusto para neutralizar o 
melhor jogador do mundo.

Os "chineses" do Guan-
gzhou Evergrande e do Bei-
jing Guoan mostraram que 
nem mesmo a distância para 
o futebol europeu atrapa-
lhou. Com Fernandinho em 
dificuldades no início da 
partida, Paulinho e Renato 
tomaram conta do espaço e 
não deram chances a Messi.

"Com cinco minutos, o 
Fernandinho levou o cartão 
em um lance em que tocou 
apenas na bola. Isso inibe as 
ações para jogar diante do 
melhor do mundo, aumen-
ta o grau de dificuldade. O 
adversário estava melhor 
em certo momento. É preci-
so saber sofrer. Procuramos 
de todas as formas estudar 
o posicionamento do Messi, 
as possibilidades de troca 
da Argentina. E dentro dessa 
ideia, treinamos a troca de 
lado de Renato e Paulinho 
para dar uma sustentação 
maior", explicou Tite.

"Diminuímos as ações 
na região dele. A bola come-
çou a chegar menos. Quando 
ele começou a sair da área 
perigosa, ficou melhor para 
a gente. Foi uma atuação 
acima do que eu esperava", 
completou o treinador.

Além dos meias, Tite 
encontrou em Marquinhos e 
Miranda a dupla ideal para 
manter a média de gols so-
fridos próxima a zero nesses 
primeiros cinco jogos. E até 
quando optou por uma alte-
ração, viu o nível mantido. 
Thiago Silva entrou no final 
do jogo, mas ainda arranjou 
tempo para travar Messi em 
duas oportunidades.

Na próxima terça-fei-
ra (15), nova missão para a 
defesa de Tite. O Brasil vai 
a Lima e encara o Peru, que 
marcou quatro vezes fora de 
casa e venceu o Paraguai na 
última quinta. Uma oportu-
nidade do técnico brasilei-
ro encaixar a sexta vitória 
consecutiva e encaminhar 
a classificação para a Copa 
do Mundo de 2018 que vai 
acontecer na Rússia, o que 
daria mais tranquilidade nos 
últimos jogos.

Em um jogo com Messi e 
Neymar em campo, a vitória 
contundente do Brasil sobre a 
Argentina na noite da última 
quinta-feira teve grande re-
percussão na Europa, principal-
mente na Espanha. E sobraram 
elogios para a atuação da sele-
ção comandada por Tite, sen-
do que o camisa 10 recebeu os 
maiores louros pelo resultado 
que manteve o País na lideran-
ça das Eliminatórias Sul-Ameri-
canas para a Copa do Mundo 
de 2018.

"Muito Neymar para pouco 
Messi", destaca a manchete do 
jornal AS em seu site. "O 10 do 
Brasil marcou um gol, deu passe 
para outro e acertou uma bola 
na trave. Ele liderou uma per-
formance de gala da canarinha 
diante de uma pobre Argen-
tina, que segue fora (da zona 
de classificação) para a Rús-
sia-2018", completa.

“Muito Neymar para pouco Messi”, dizem os espanhóis

O texto do AS ainda destaca 
o Brasil em "estado de graça" e 
a "impressionante mudança que 
passou nas mãos de Tite". "Sóli-
da na defesa e letal no ataque, 
com Neymar inspiradíssimo, a 

canarinha passou como um rolo 
compressor sobre a Argentina 
e conquistou sua quinta vitória 
consecutiva desde a chegada de 
Tite", disse.

Já o jornal catalão Mundo 

Deportivo destaca a situação 
delicada da Argentina. Na sexta 
colocação com 16 pontos, o País 
estaria fora da Copa do Mundo 
da Rússia caso as Eliminatórias 
terminassem agora. 

"Messi sozinho não conse-
gue. Ainda mais se a equipe e 
as características dos seus com-
panheiros o fazem ficar longe 
da meta rival, embora ele tam-
bém seja responsável pela der-
rota estrondosa. A Argentina 
não só segue fora da Copa. O 
pior é que não vê uma saída...", 
diz o texto do jornal.

O jornal britânico Daily 
Mail não fica atrás na análise. 
"A qualificação para a Copa 
do Mundo continua a ser uma 
dúvida séria para Lionel Mes-
si e companhia, com Philippe 
Coutinho, Neymar e Paulinho 
liderando uma impressionante 
vitória", destaca em sua man-
chete.

Neymar, com outra grande atuação, levou o Brasil a uma vitória maiúscula

Tite vibra juntamente com os jogadores após a marcação do terceiro gol marcado por Paulinho que decretou a vitória do Brasil sobre a Argentina por 3 a 0 no Mineirão

O Internacional quer de-
finir sua permanência na Sé-
rie A nos próximos três jogos. 
A ideia é usar as partidas em 
casa e o confronto diante do 
Corinthians, em São Paulo, 
para atingir a pontuação pro-
jetada e eliminar a dependên-
cia da última rodada do Bra-
sileirão. O lado psicológico e 
o fato de atuar fora de casa 
na partida derradeira do ano 
preocupam.

Na 38ª rodada, o Inter 
visita o Fluminense. O Vitória, 
principal concorrente do mo-
mento, recebe o Palmeiras. 
"Essa é a ideia, vou te dar a 
real. Essa é a ideia, não espe-
rar o último jogo. Não quere-
mos chegar à última situação 
dependendo de resultados", 
disse o zagueiro Paulão.

A frase de Paulão fecha 
com um cálculo que toma 
corpo no Estádio Beira-Rio. 

Segundo o jornal Correio do 
Povo, a conta atual do Inter 
envolve três vitórias. O au-
mento de pontuação em rela-
ção a projeção original se dá 
em reflexo da campanha do 
Vitória.

Com o triunfo da equipe 
dirigida por Argel Fucks na 
rodada passada, a exigência 
aumentou.

"Depender só da gen-
te não nos deixa tranquilos, 
mas nos conforta. É melhor 
do que precisar combinação 
de resultados, ter que ficar de 
olho nos outros. Espero que 
não chegue no último jogo", 
reiterou Paulão.

Na próxima quinta-feira 
(17), o Inter recebe a Pon-
te Preta. Na segunda-feira 
seguinte (21), visita o Co-
rinthians. E depois, volta ao 
Beira-Rio para encarar o Cru-
zeiro.

Paulão projeta decisão 
antes do último jogo

INTERNACIONAL

A Série B do Campeona-
to Brasileiro ainda terá mais 
três rodadas nesta edição. O 
Atlético Goianiense, por en-
quanto, é o único clube que 
já garantiu o acesso à elite 
nacional. Outros oito clubes 
lutam pelas três vagas restan-
tes. Entre estes postulantes 
ao acesso há cinco clubes que 
jogaram recentemente a Série 
A, dois que estão fora do Bra-
sileirão desde a década de 80 
e um que jamais esteve entre 
os melhores do País.

Vasco e Avaí estão no G4 
da Série B e somam os mes-
mos 59 pontos. O clube ca-
rioca leva vantagem no saldo 
de gols (12 a 7). A dupla tenta 
fazer o tradicional bate e vol-
ta. O Vasco joga hoje longe 
de sua torcida contra o Bra-
gantino (16h30), enquanto o 
Avaí, em casa pega o Náutico 

às 17h30. Vasco e Avaí estive-
ram pela última vez na Série 
A em 2015. Já o Bahia deu o 
ar da graça na elite em 2014. 
Hoje, o Tricolor está na vice
-liderança da divisão e tam-
bém tem 59 pontos e joga às 
19h30 de hoje contra a Luver-
dense, no Mato Grosso.

Outro clube que passou 
recentemente pela Série A foi 
o Náutico. O Timbu acabou 
rebaixado em 2013. No mo-
mento, o clube pernambuca-
no aparece no 5º lugar com 
57 pontos, quatro a mais do 
que o Ceará. O Vozão, que re-
cebe o Vila Nova às 17h30 no 
Castelão, disputou a elite na-
cional em 2011.  A rodada de 
hoje também os jogos Atléti-
co-GO x Tupi às 19h30; Sam-
paio x Londrina, às 17h30; 
Paraná x Criciúma, às 17h30; 
e Brasil x Oeste, às 17h30.

Jogos decisisvos marcam rodada 
de hoje para Vasco, Avaí e Náutico

BRASILEIRO DA SÉRIE B

FOTOS: Lucas Figueiredo/CBF

Vasco e Bragantino jogam hoje
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Botafogo e Campinense 
terão menos problemas
na competição regional

Dirigentes aprovam a tabela
PARAIBANO 2017

Botafogo e Campinense, 
representantes da Paraíba na 
Copa do Nordeste de 2017, 
gostaram da forma como a 
FPF distribuiu os jogos das 
duas equipes, sobretudo em 
relação as partidas contra os 
times do Sertão. Tanto Bota-
fogo como Campinense farão 
logo seus jogos mais distan-
tes, para evitar um desgaste 
maior, quando começarem a 
disputar a competição regio-
nal, simultaneamente.

Segundo o técnico do 
Botafogo, Itamar Schulle, da 
forma que ficou vai ficar pe-
sado no início para o Belo, 
mas compensará mais na 
frente. "Pegamos logo de cara 
jogos duros e viagens longas 
para o Sertão do Estado, mas 
em compensação, a partir do 
dia 5 de fevereiro, quando  
começar a Copa do Nordeste, 
não teremos mais grandes 
deslocamentos, antes dos 
jogos difíceis da competição 
regional", disse o treinador.

O presidente do Campi-
nense, Williams Simões tem 
a mesma opinião do técnico 

do Botafogo. "Faremos logo 
na segunda e terceira roda-
das, os nossos jogos do Ser-
tão, e isso vai facilitar para 
termos menos desgastes, 
quando começar a Copa do 
Nordeste, e pelo lado finan-
ceiro, vai dar oportunidade 
para que o nosso torcedor 
possa comprar os ingressos 
para a Copa do Nordeste, já 
que terá uma folga durante 
duas rodadas, sem o Campi-
nense jogar em casa", disse o 
dirigente.

Após estrearem no Cam-
peonato Paraibano em casa, 
no dia 8 de janeiro, o Bota-
fogo contra o Internacional, 
e o Campinense contra o 
Serrano, ambos se desloca-
rão para o Sertão, onde farão 
duas partidas seguidas. O 
Belo vai enfrentar o Atlético, 
no dia 11 de janeiro, e depois 
o Sousa, no dia 15. Já a Rapo-
sa fará exatamente ao con-
trário, enfrentará o Sousa, no 
dia 11 e o Atlético no dia 15.  

Os dois clubes agora 
aguardam a divulgação da ta-
bela da Copa do Nordeste, que 
começa no dia 5 de fevereiro. 
O Botafogo está no Grupo E, 
junto com o Vitória-BA, Amé-
rica-RN e Sergipe. Já o Cam-
pinense está no Grupo A, que 
tem também o Santa Cruz, 
Náutico e Uniclinic.

FOTO: Francisco França

Ivo Marques
ivo_esportes@yahoo.com.br

Há quatro anos Botafogo e Campinense seguem dominando o Campeonato Paraibano, cada um com duas conquistas seguidas

CBF divuga tabela e Botafogo vai
estrear contra o Bahia em Maceió

A Confederação Brasileira 
de Futebol finalmente divulgou a 
tabela da Copa Nordeste Sub-20, 
que será disputada a partir do 
próximo dia 20, no Estado de Ala-
goas. A exemplo do que acontece 
na categoria profissional, a com-
petição será disputada por 20 
equipes, divididas em 5 chaves, 
com quatro equipes cada. Os re-
presentantes da Paraíba na com-
petição serão o Botafogo e o Cam-
pinense. A Raposa, como não tem 
equipe de base, fez uma parceria 
com o CSP para a cessão de joga-
dores e da comissão técnica do 

Tigre. O Botafogo está no Grupo 
B, juntamente com o Bahia, Sal-
gueiro-PE e Estanciano-SE. A es-
treia do Belo será contra o Bahia, 
no domingo, dia 20 de novembro, 
às 10 horas, no Estádio Nelsão, 
em Maceió. No dia 22, vai encarar 
o Salgueiro, e termina sua parti-
cipação na primeira fase, jogando 
com o Estanciano, no dia 24.

Já o Campinense está no 
Grupo D, com o Santa Cruz-PE, 
Vitória da Conquista-BA e Con-
fiança-SE. A estreia da Raposa 
será no domingo dia 20 de no-
vembro, às 16 horas, no Estádio 

Olival Elias de Moraes, no muni-
cípio de Boca da Mata. O segun-
do jogo será contra o Confiança, 
no dia 22, e encerrará sua parti-
cipação na fase de classificação, 
contra o Vitória da Conquista, no 
dia 24.

O regulamento da competi-
ção é o mesmo da Copa Nordeste 
profissional. Se classificam para 
a próxima fase os vencedores 
dos 5 grupos, mais os 3 melho-
res segundo colocados, no geral. 
A partir daí, a competição segue 
em sistema de mata-mata, até a 
grande final. (IM)

COPA NORDESTE SUB-20

O uso de jogadores de empresários 
por clubes no Campeonato Paraibano 
não chega a ser uma novidade, mas 
o Atlético de Cajazeiras promete sur-
preender em 2017, levando este tipo de 
gestão muito a sério. O Trovão Azul, que 
passou a ser administrado por 3 empre-
sários da cidade, resolveu literalmente 
comprar um ônibus cheio de atletas, 
e uma comissão técnica, tudo isso, de 
uma só vez. Nos próximos dias, chega-
rão a Cajazeiras, o novo ônibus do clu-
be para a próxima temporada, e dentro 
dele, virão 24 jogadores, do Sudeste do 
País, além da comissão técnica.

Segundo as informações do atual 

presidente do Atlético, Harley Lira, os 
atletas vêm de equipes de destaque do 
cenário do futebol brasileiro. São jovens 
atletas já profissionais, com passagens 
pelo Palmeiras, Corinthians, Atlético 
Mineiro, etc. O técnico é Junior Gomes, 
que estava na União Barbarense.

Segundo o presidente do Trovão 
Azul, o clube vai surpreender muita 
gente no Campeonato Paraibano. “O 
Atlético não será um mero participan-
te. Nós vamos entrar para brigar pelo 
título. O elenco tem muita qualidade”, 
garantiu o dirigente, que marcou a 
apresentação da equipe, já para o dia 25 
deste mês. (IM)

Clube compra ônibus com 
24 jogadores do Sudeste

ATLÉTICO DE CAJAZEIRAS

Antigo celeiro de craques de 
futebol da capital, o Estrela do 
Mar Esporte Clube, foi fundado 
no seio de uma ordem religiosa 
católica existente na Matriz do 
Rosário, no tradicional bairro de 
Jaguaribe, no dia 6 de maio do 
ano de 1953.

O religioso e abnegado frei 
alemão Albino Kleine, um dos 
fundadores e maiores incentiva-
dores da agremiação, soube apro-
veitar toda aquela juventude que 
frequentava a igreja aos domin-
gos e direcioná-los ao campo de 
futebol que sabiamente construí-
ram por trás da igreja e ao lado 
da Avenida Vasco da Gama. 

 Estrela do Mar foi uma ho-
menagem a uma revista religiosa 
que circulava na paróquia e pos-
suía esse nome, já as cores azul 
celeste e branca homenageavam 
as vestes da santíssima Virgem 
Maria. Ali se praticava mais do 
que futebol, pois havia todo um 
trabalho social e educacional 
com os adolescentes. Em pouco 
tempo jovens de outros bairros 
começaram a frequentar aquele 
espaço prazeroso e respeitado na 
cidade.

Em 1956 o clube participou 
do campeonato de amadores 
promovido pela Federação (não 
havia Segunda Divisão naquela 
época), sendo campeão invicto 
da temporada. Dessa jornada 
participaram: Brandão, André, 
Pinheiro, Hélio, Breno Formiga, 
Gilberto Cara de Gato, Hermes 
Taurino, Caju, J. Heráclito, Rober-
to Biribita, Izinho, Valdecir Pe-
reira, Adjamir, Carrinho e Lauro 
Almeida.

Em 1957, já sendo um dos 
integrantes nas competições do 
Estado, o Estrela do Mar regis-
trou o seu moderno estatuto nas 
páginas do jornal A União. Em 
1959 de forma brilhante o clube 
conquistou o Campeonato Parai-
bano de Profissionais. Esse título 
lhe deu o direito de disputar a 
então “Taça Brasil” representan-
do o nosso Estado. Foi o ápice de 
um projeto simples que pensava 
apenas em proporcionar aos 
jovens a prática do esporte e que 
com o tempo e a organização deu 
voos altos, aliás, altíssimos.

O Estrela do Mar foi tri-
campeão aspirante nos anos 
58/59/60. No ano de 1957 o clu-

be passou a disputar o Campeo-
nato Paraibano de Profissionais. 
Foi vice-campeão paraibano em 
1958, e, em 1959, sagrou-se cam-
peão estadual, utilizando nessa 
temporada os seguintes atletas: 
Jola, Carrinho, Davi, Gilberto Cara 
de Gato, Tem, Gilberto e Aderbal 

Pitombeira, Hermes Taurino e 
Teófilo Luna, Coelhinho, Caju, 
Lúcio Câmara, Izinho (Antenor 
Pereira), Emilson Adjamir, Valde-
cir Pereira, Celso Piaba.

A equipe decidiu aquela 
competição profissional en-
frentando o forte esquadrão do 

Auto Esporte Clube (campeão do 
torneio início), em jogo realizado 
no antigo estádio Olímpico José 
Américo de Almeida com arbitra-
gem do pernambucano Evandro 
Ferreira.

Em sua gloriosa participação 
na Taça Brasil, embrionário do 
atual campeonato brasileiro com 
a chancela da CBD e a partici-
pação de dezessete campeões 
estaduais, o time de Jaguaribe 
venceu no primeiro jogo a equipe 
do ABC de Natal por dois tentos 
a um na  partida realizada em 
nossa capital. Quando foi no jogo 
de volta a equipe do ABC venceu 
pelo escore de cinco tentos a um 
e desclassificou o time paraiba-
no, já que a competição era no 
sistema eliminatório, com jogos 
de ida e volta.

Nos anos seguintes a equipe 
deixou as competições oficiais e 
nas décadas de 70 e 80 formou 
grandes times de futebol de sa-
lão. Para nós, torcedores,  ficou a 
certeza que o Estrela do Mar Es-
porte Clube escreveu o seu nome 
com tintas douradas e perpétuas 
na brilhante história do futebol 
paraibano.

Você lembra do Estrela do Mar?
Causos&lendas do nosso futebol Francisco Di Lorenzo Serpa membro da API, UBE e ACEP e Auditor do TJDF-PB - falserpa@oi.com.br

“ Salve, salve Estrela do Mar, 
Salve, Mãe do Verbo de Deus”.
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Comunidade ameaçada se mobiliza e debate impacto no CE

Exploração de urânio

Uma iniciativa da Nasa 
está ajudando a despertar o 
interesse de estudantes bra-
sileiros pela preservação am-
biental. É o que contam pro-
fessores que participaram do 
segundo workshop do Globe, 
promovido em parceria com 
a Agência Espacial Brasileira 
(AEB), vinculada ao Ministério 
da Ciência, Tecnologia, Inova-
ções e Comunicações (MCTIC). 
As atividades envolvem a cole-
ta de dados hidrológicos, de 
temperatura, umidade e preci-
pitação, além da formação de 
nuvens. Todo o conhecimento 
adquirido pelos professores é 
transmitido para os alunos. 

“Muitos estudantes não 
têm um conhecimento apro-
fundado sobre o meio ambien-
te. Mas quando você explica os 
conceitos, eles absorvem esse 
conhecimento e percebem que 
podem ser um agente trans-
formador. Além disso, eles se 
sentem parte de um programa 
internacional importante”, des-
tacou o professor de matemáti-
ca Jaime Antunes, do Centro de 
Ensino Fundamental 103, na 
Asa Sul, após a segunda partici-
pação no Globe. 

Presente em 115 países, o 
Globe é um programa mundial 
de educação ambiental desen-
volvido pela Nasa, que envolve 
professores e estudantes na 
coleta de dados ambientais, 
seguindo uma metodologia 
definida pela agência espacial 

norte-americana. Os dados são 
inseridos em uma plataforma 
mundial gerida pela Nasa. O 
programa utiliza protocolos 
desenvolvidos por cientistas 
para responder questões am-
bientais relevantes, além de 
buscar uma compreensão dos 
problemas que afetam o pla-
neta, como os níveis de polui-
ção e as mudanças climáticas. 
A parceria com a AEB envolve 
ações de ciência e educação 
ambiental, com duração míni-
ma de cinco anos.

Izaías Cabral leciona ele-
trônica da Escola Técnica de 
Brasília, localizada no Areal. 
Lá, os estudantes também já 
utilizam a experiência adqui-
rida por ele na primeira edição 
do Globe. “Os nossos alunos 
constroem estações meteoro-
lógicas e utilizam a metodo-
logia do Globe. Eles têm sido 
muito receptivos. Saber que 
fazem parte de um progra-
ma da Nasa, em conexão com 
outros estudantes do mundo 
todo, estimula o jovem a se in-
teressar ainda mais pelas ati-
vidades”, disse.

“É uma experiência mui-
to proveitosa, e as ideias pro-
postas pelo Globe são bacanas 
para utilizarmos com os alunos 
do Ensino Fundamental. O que 
aprendemos aqui pode ser-
vir de estímulo para que eles 
busquem mais conhecimento 
e se interessem em pesqui-
sar sobre o tema. Quem sabe 

não formamos futuros cientis-
tas?”, indagou a professora de 
ciências naturais do Centro de 
Ensino Fundamental 7, de Cei-
lândia, Mauritânia Lino. Para 
que as ações do Globe possam 
se expandir pelo Brasil, é pre-
ciso formar, além dos profes-
sores, instrutores brasileiros. 
Atualmente, a iniciativa no País 
é atendida por treinadores es-
trangeiros. Mas esse processo 
de formação de recursos hu-
manos locais leva tempo.

Normalmente, são ne-
cessários quatro anos para 
capacitar os chamados “mas-
ter trainers”. O Brasil, porém, 
busca reduzir esse tempo 
pela metade. De acordo com 
o coordenador de pesquisa, 
Desenvolvimento e Inovação 
da AEB e coordenador-exe-
cutivo do Globe no Brasil, 
Jean Robert Batana, a pró-
pria Nasa entende que o caso 
brasileiro é especial, por con-
ta da relevância do País no 
cenário mundial.

“Quando tivermos os 
nossos próprios instrutores, 
poderemos fazer o progra-
ma crescer exponencialmen-
te. Estamos falando de um 
universo muito grande de 
professores e de escolas que 
poderemos capacitar para 
utilizar a metodologia do Glo-
be. O Brasil é muito importan-
te para a discussão climática 
mundial, e a Nasa reconhece 
isso”, ressaltou Batana.

Agência Espacial Brasileira 
quer expandir o programa

EDUCAÇÃO AMBIENTAL DA NASAAgrotécnica faz 
seleção para 
120 vagas em 
curso técnico

A Escola Agrotécnica 
do Cajueiro, localizada no 
Campus IV da Universi-
dade Estadual da Paraíba 
(UEPB), em Catolé do Ro-
cha, inscreve até o dia 30 
desse mês os interessados 
em participar do processo 
seletivo para curso técnico 
em Agropecuária. Ao todo 
estão sendo ofertadas 120 
vagas, sendo 60 vagas para 
o Ensino Técnico em Agrope-
cuária integrado ao Ensino 
Médio, 30 vagas para o Ensi-
no Técnico em Agropecuária 
concomitante ao Ensino Mé-
dio, e outras 30 vagas para o 
Ensino Técnico em Agrope-
cuária subsequente ao Ensi-
no Médio.

Do total de vagas ofer-
tadas, 50% são destinadas 
a filhos de produtores ru-
rais, conforme sistema de 
cotas aprovado pela ins-
tituição. As inscrições se-
rão realizadas na própria 
Escola Agrotécnica, locali-
zada no Sítio Cajueiro, em 
Catolé do Rocha, no horário 
das 7h às 11h e das 13h às 
17h. As provas da seleção 
serão realizadas no dia 7 de 
dezembro, a partir das 8h, 
contendo redação e prova de 
Matemática. O resultado final 
será divulgado no dia 19 de 
dezembro. Outras informa-
ções podem ser obtidas pelo 
telefone (83) 3441-1366 / 
Ramal 205.

Estudo inédito desen-
volvido no Instituto Nacional 
de Pesquisas da Amazônia 
(Inpa) revela como uma es-
pécie de rã consegue viver 
com as formigas. As saúvas, 
que são formigas cortadeiras 
do gênero Atta, não atacam 
a rã Lithodytes lineatus, mas 
agridem outras espécies de 
sapos, rãs e pererecas. 

Segundo o estudo, a rã 
utiliza biomoléculas na pele 
que inibem a resposta agres-
siva das formigas, garantin-
do a sobrevivência nos for-
migueiros sem ser atacada. 
Os resultados da pesquisa 
foram publicados na revista 
Behavioral Ecology and So-
ciobiology.

O estudo do biólogo An-
dré Barros, aluno de mestrado 
em Ecologia pelo Inpa, aponta 
para a existência de substân-
cias químicas na pele da rã 
que imitam o reconhecimento 
químico usado pelas formigas 
do gênero Atta. 

Segundo ele, mimetis-
mo e camuflagem químicos 
são estratégias utilizadas por 
invertebrados parasitas de 
insetos sociais (formigas, 
cupins, vespas e abelhas), 
mas o uso da estratégia por 
vertebrados para evitar ser 
detectado por esses insetos 
tem sido pouco reportado.

Barros explica que a co-
municação entre os membros 
da colônia de insetos ou para-
sitas destas colônias, muitas 

vezes, tem uma base química. 
“No caso dos parasitas, pro-
dutos químicos servem para 
imitar ou mascarar a sua pre-
sença dentro da colônia”, diz. 
“Anuros [sapos, rãs e perere-
cas], em geral, têm muitas de-
fesas químicas em suas peles, 
geralmente usadas para pro-
teção contra fungos, bactérias 
e predadores”, acrescenta.

Ainda de acordo com o 
biólogo, as interações entre 
rãs e invertebrados foram 
pouco registradas, exceto 
nos casos de relações mu-
tualísticas ou comensais, ou 
seja, entre duas espécies di-
ferentes em que ambas se as-
sociam e se beneficiam, como 
é o caso de algumas espécies 
de sapos Microhylideos e 
aranhas Theraphosides. 

“Da mesma forma, asso-
ciações entre sapos e formigas 
são pouco relatadas na litera-
tura, sendo conhecidas apenas 
as espécies de anuros Kassina 
fusca, K. senegalensis e Phry-
nomantis microps vivendo em 
ninhos de formigas na savana 
africana”, explica.

Comunicação
Na Amazônia, os meca-

nismos utilizados pela rã Li-
thodytes lineatus para viver 
com as saúvas ainda não ha-
viam sido estudados. Sabe-se, 
porém, que as colônias das 
formigas Atta utilizam subs-
tâncias químicas para reco-
nhecimento e comunicação. 

Estudo revela ação das 
rãs para evitar ataques

AGrESSÃO DAS fOrMIGAS

O município de Santa 
Quitéria, a 222 quilômetros 
de Fortaleza, recebeu, entre 
os dias 10 e 12 desse mês, o 
I Encontro Estadual do Mo-
vimento pela Soberania Po-
pular na Mineração (MAM) e 
a III Jornada Antinuclear do 
Ceará. Com o tema “Pela so-
berania popular na minera-
ção. Nuclear não!”, o Encon-
tro e a Jornada discutirão os 
impactos e os riscos da mi-
neração e darão visibilidade 
às alternativas construídas 
por diferentes territórios 
impactados por essa ativi-
dade no Estado.

O encontro é uma ini-
ciativa da Articulação An-
tinuclear do Ceará e repre-
senta uma continuidade de 
duas jornadas antinuclea-
res já realizadas com o ob-
jetivo de debater o Projeto 
Santa Quitéria, empreen-
dimento que pretende rea-
lizar a exploração e o be-
neficiamento de urânio e 
fosfato no município.

Este ano, o diferencial 
é que também reunirá co-
munidades, movimentos 
sociais e organizações de 
outras partes do Estado em 
um momento de formação, 
intercâmbio de experiências 
e articulação. “Em 2016, a 
III Jornada vem se somando 
com a articulação do I En-
contro Estadual do MAM, o 
que significa dizer que avan-
çamos para levantarmos a 

bandeira antimineração jun-
tamente com outras regiões 
do Estado do Ceará. Nesse 
sentido, aos poucos, vamos 
somando forças a partir das 
comunidades”, destaca Eri-
van Silva, da Cáritas de Sobral 
e do MAM-CE.

A programação do En-
contro Estadual vai debater 
os impactos da mineração à 
luz de experiências de pes-
soas atingidas

Durante a programação, 
estão previstas a apresen-
tação de pesquisas sobre a 
contaminação ambiental e 

humana causada pela mi-
neração de urânio; o lança-
mento de materiais de co-
municação e a realização de 
atividades culturais. De acor-
do com Erivan Silva, a jorna-
da e o encontro esperam for-
talecer os diferentes sujeitos 
que denunciam os impactos 
da atividade mineral e lu-
tam para garantir o direito 
de participar das decisões 
acerca dos empreendimen-
tos que podem afetar seus 
territórios: “Vamos juntos 
construindo caminhos, arti-
culando pessoas, defendendo 

a cultura viva das comunida-
des que têm seus modos de 
vida ameaçados pelas mine-
radoras”, conclui.

A Articulação Antinu-
clear do Ceará surgiu em 
2011 e reúne o Movimento 
dos(as) Trabalhadores(as) 
Rurais Sem Terra (MST); a 
Comissão Pastoral da Terra 
(CPT); a Cáritas Diocesana 
de Sobral; o Núcleo Trabalho, 
Meio Ambiente e Saúde (Tra-
mas), da Universidade Fede-
ral do Ceará; o Coletivo Uru-
cum - Comunicação, Direitos 
Humanos e Justiça e repre-

sentantes das comunidades 
que podem ser atingidas pelo 
Projeto Santa Quitéria. Arti-
cula-se, ainda, ao Movimento 
pela Soberania Popular na 
Mineração (MAM).

Projeto 
Proposto pelo Consór-

cio Santa Quitéria - firmado 
entre a estatal Indústrias 
Nucleares do Brasil (INB) e 
a Galvani Indústria, Comér-
cio e Serviços S/A -, o Proje-
to Santa Quitéria pretende 
extrair urânio e fosfato da 
Jazida de Itataia, a maior 
mina de urânio do Brasil. O 
objetivo é produzir 1.600 to-
neladas de concentrado de 
urânio e 1.050.000 toneladas 
de derivados fosfatados por 
ano, destinados à geração de 
energia nuclear e à fabrica-
ção de fertilizantes e ração 
animal para o agronegócio.

Com 20 anos de vida útil, 
o projeto pretende transpor-
tar o concentrado de urânio 
através do Porto do Mucuri-
pe (em Fortaleza) e, caso en-
tre em operação, deixará pi-
lhas de rejeito com material 
radioativo no Sertão Central 
do Ceará. 

Uma das principais amea-
ças do empreendimento é o 
consumo intensivo de água, 
estimado em 911.800 litros 
por hora. Isso representa um 
aumento de 400% sobre a de-
manda do Açude Edson Quei-
roz, de onde se prevê trans-

portar a água através de uma 
adutora. Em fase de licencia-
mento junto ao Instituto Brasi-
leiro do Meio Ambiente e dos 
Recursos Naturais Renováveis 
(Ibama), a viabilidade hídrica 
do Projeto Santa Quitéria tem 
sido questionada pelo órgão 
ambiental, pelo Ministério Pú-
blico Federal  e pelas 42 comu-
nidades que podem ser direta-
mente atingidas.

Segundo o Portal Hidro-
lógico do Ceará, em 2014, o 
volume do Edson Queiroz 
estava em 24,53%. Em 2015, 
diminuiu para 15,48% e, 
hoje, está em 11,35%. Para 
se ter uma ideia do que isso 
significa, enquanto o Proje-
to Santa Quitéria pretende 
consumir o equivalente a 
125 carros-pipa por hora, o 
Assentamento Morrinhos, 
localizado a 4 km da jazida, 
tem sido abastecido por 26 
carros-pipa por mês.

Estado tem 
a maior mina 
do minério do 
Brasil, que é 
explorada pelo 
Projeto Santa 
Quitéria

fOTO: Reprodução/Onternet

Exploração e processamento de urânio da mina deixará rejeitos radioativos no Sertão Central do Ceará
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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.
Fonte: Recursos FNDE/PNAE – Ensino Fundamental/Pré-Escola/EJA/AEE/Mais Educação e Qui-

lombola e PNAC-Creche. Recursos FNDE/PNAE – ESCOLAS CONVENIADAS – Ensino Fundamen-
tal/Pré-Escola/EJA/AEE/Mais Educação, Quilombola e PNAC-Creche. Recursos CONTRAPARTIDA 
PMJP/PNAE – Ensino Fundamental/Pré-Escolas/EJA/AEE/Mais Educação, Quilombola e Creche.

11: Recursos FNDE/PROJOVEM URABNOS/RECURSOS ORDINÁRIOS-PMJP.
Lei 11.947/2009, Resolução nº. 38/2009 e Resolução nº. 26 de 17/06/2013. Resolução nº. 54 

de 21 de novembro de 2012.
Vigência até 31 de dezembro de 2016;
Valor Global: R$ 350.645,00 (trezentos e cinquenta mil, seiscentos e quarenta e cinco reais).
Republicado Por Incorreção.

João Pessoa, 09 de novembro 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.
Fonte: Recursos FNDE/PNAE – Ensino Fundamental/Pré-Escola/EJA/AEE/Mais Educação e Qui-

lombola e PNAC-Creche. Recursos FNDE/PNAE – ESCOLAS CONVENIADAS – Ensino Fundamen-
tal/Pré-Escola/EJA/AEE/Mais Educação, Quilombola e PNAC-Creche. Recursos CONTRAPARTIDA 
PMJP/PNAE – Ensino Fundamental/Pré-Escolas/EJA/AEE/Mais Educação, Quilombola e Creche.

11: Recursos FNDE/PROJOVEM URABNOS/RECURSOS ORDINÁRIOS-PMJP.
Lei 11.947/2009, Resolução nº. 38/2009 e Resolução nº. 26 de 17/06/2013. Resolução nº. 54 

de 21 de novembro de 2012.
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).
Republicado Por Incorreção.

João Pessoa, 09 de novembro 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.
Fonte: Recursos FNDE/PNAE – Ensino Fundamental/Pré-Escola/EJA/AEE/Mais Educação e Qui-

lombola e PNAC-Creche. Recursos FNDE/PNAE – ESCOLAS CONVENIADAS – Ensino Fundamen-
tal/Pré-Escola/EJA/AEE/Mais Educação, Quilombola e PNAC-Creche. Recursos CONTRAPARTIDA 
PMJP/PNAE – Ensino Fundamental/Pré-Escolas/EJA/AEE/Mais Educação, Quilombola e Creche.

11: Recursos FNDE/PROJOVEM URABNOS/RECURSOS ORDINÁRIOS-PMJP.
Lei 11.947/2009, Resolução nº. 38/2009 e Resolução nº. 26 de 17/06/2013. Resolução nº. 54 

de 21 de novembro de 2012.
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).
Republicado por Incorreção.

João Pessoa, 09 de novembro 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.
Fonte: Recursos FNDE/PNAE – Ensino Fundamental/Pré-Escola/EJA/AEE/Mais Educação e Qui-

lombola e PNAC-Creche. Recursos FNDE/PNAE – ESCOLAS CONVENIADAS – Ensino Fundamen-
tal/Pré-Escola/EJA/AEE/Mais Educação, Quilombola e PNAC-Creche. Recursos CONTRAPARTIDA 
PMJP/PNAE – Ensino Fundamental/Pré-Escolas/EJA/AEE/Mais Educação, Quilombola e Creche.

11: Recursos FNDE/PROJOVEM URABNOS/RECURSOS ORDINÁRIOS-PMJP.
Lei 11.947/2009, Resolução nº. 38/2009 e Resolução nº. 26 de 17/06/2013. Resolução nº. 54 

de 21 de novembro de 2012.
Vigência até 31 de dezembro de 2016;
Valor Global: R$ 273.950,00 (duzentos e setenta e três mil, novecentos e cinquenta reais).
Republicado por Incorreção.

João Pessoa, 09 de novembro 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.
Fonte: Recursos FNDE/PNAE – Ensino Fundamental/Pré-Escola/EJA/AEE/Mais Educação e Qui-

lombola e PNAC-Creche. Recursos FNDE/PNAE – ESCOLAS CONVENIADAS – Ensino Fundamen-
tal/Pré-Escola/EJA/AEE/Mais Educação, Quilombola e PNAC-Creche. Recursos CONTRAPARTIDA 
PMJP/PNAE – Ensino Fundamental/Pré-Escolas/EJA/AEE/Mais Educação, Quilombola e Creche.

11: Recursos FNDE/PROJOVEM URABNOS/RECURSOS ORDINÁRIOS-PMJP.
Lei 11.947/2009, Resolução nº. 38/2009 e Resolução nº. 26 de 17/06/2013. Resolução nº. 54 

de 21 de novembro de 2012.
Vigência até 31 de dezembro de 2016;
Valor Global: R$ 280.896,00 (Duzentos e oitenta mil, oitocentos e noventa e seis reais).
Republicado por Incorreção

João Pessoa, 09 de novembro 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.
Fonte: Recursos FNDE/PNAE – Ensino Fundamental/Pré-Escola/EJA/AEE/Mais Educação e Qui-

lombola e PNAC-Creche. Recursos FNDE/PNAE – ESCOLAS CONVENIADAS – Ensino Fundamen-
tal/Pré-Escola/EJA/AEE/Mais Educação, Quilombola e PNAC-Creche. Recursos CONTRAPARTIDA 
PMJP/PNAE – Ensino Fundamental/Pré-Escolas/EJA/AEE/Mais Educação, Quilombola e Creche.

11: Recursos FNDE/PROJOVEM URABNOS/RECURSOS ORDINÁRIOS-PMJP.
Lei 11.947/2009, Resolução nº. 38/2009 e Resolução nº. 26 de 17/06/2013. Resolução nº. 54 

de 21 de novembro de 2012.
Vigência até 31 de dezembro de 2016;
Valor Global: R$ 190.185,00 (cento e noventa mil, cento e oitenta e cinco reais).
Republicado Por Incorreção.

João Pessoa, 09 de novembro 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.
Fonte: Recursos FNDE/PNAE – Ensino Fundamental/Pré-Escola/EJA/AEE/Mais Educação e Qui-

lombola e PNAC-Creche. Recursos FNDE/PNAE – ESCOLAS CONVENIADAS – Ensino Fundamen-
tal/Pré-Escola/EJA/AEE/Mais Educação, Quilombola e PNAC-Creche. Recursos CONTRAPARTIDA 
PMJP/PNAE – Ensino Fundamental/Pré-Escolas/EJA/AEE/Mais Educação, Quilombola e Creche.

11: Recursos FNDE/PROJOVEM URABNOS/RECURSOS ORDINÁRIOS-PMJP.
Lei 11.947/2009, Resolução nº. 38/2009 e Resolução nº. 26 de 17/06/2013. Resolução nº. 54 

de 21 de novembro de 2012.
Vigência até 31 de dezembro de 2016;
Valor Global: R$ 206.010,00 (Duzentos e seis mil e dez reais).
Republicado por Incorreção.

João Pessoa, 09 de novembro de 2016.
 Edilma Ferreira da Costa

Secretária de Educação e Cultura

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BAYEUX
HOMOLOGAÇÃO - PREGÃO PRESENCIALNº 077/2016

Nos termos do relatório final apresentado pelo Pregoeiro Oficial e observado parecer da 
Assessoria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 077/2016, que objetiva: Locação de um 
aparelho de Raio X, destinado a Unidade de Ponto Atendimento UPA; HOMOLOGO o correspon-
dente procedimento licitatório em favor de: Lealmed Serviços, Manutenção e Comércio de Peças 
e Aparelhos Médicos Ltda - R$ 54.000,00. Fica o licitante convocado no prazo de até 05 dias para 
assinatura do contrato, sob pena de perda do direito a contrata e aplicação de penalidades prevista 
no Art. 7º da Lei nº 10.520/02.

Bayeux - PB, 11 de novembro de 2016.
Ana Cristina da Costa Gomes

Gestora do FMS

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.
Fonte: Recursos FNDE/PNAE – Ensino Fundamental/Pré-Escola/EJA/AEE/Mais Educação e Qui-

lombola e PNAC-Creche. Recursos FNDE/PNAE – ESCOLAS CONVENIADAS – Ensino Fundamen-
tal/Pré-Escola/EJA/AEE/Mais Educação, Quilombola e PNAC-Creche. Recursos CONTRAPARTIDA 
PMJP/PNAE – Ensino Fundamental/Pré-Escolas/EJA/AEE/Mais Educação, Quilombola e Creche.

11: Recursos FNDE/PROJOVEM URABNOS/RECURSOS ORDINÁRIOS-PMJP.
Lei 11.947/2009, Resolução nº. 38/2009 e Resolução nº. 26 de 17/06/2013. Resolução nº. 54 

de 21 de novembro de 2012.
Vigência até 31 de dezembro de 2016;
Valor Global: R$ 98.163,00 (noventa e oito mil, cento e sessenta e três reais).
Republicado por Incorreção

João Pessoa, 09 de novembro 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. 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.
Fonte: Recursos FNDE/PNAE – Ensino Fundamental/Pré-Escola/EJA/AEE/Mais Educação e Qui-

lombola e PNAC-Creche. Recursos FNDE/PNAE – ESCOLAS CONVENIADAS – Ensino Fundamen-
tal/Pré-Escola/EJA/AEE/Mais Educação, Quilombola e PNAC-Creche. Recursos CONTRAPARTIDA 
PMJP/PNAE – Ensino Fundamental/Pré-Escolas/EJA/AEE/Mais Educação, Quilombola e Creche.

11: Recursos FNDE/PROJOVEM URABNOS/RECURSOS ORDINÁRIOS-PMJP.
Lei 11.947/2009, Resolução nº. 38/2009 e Resolução nº. 26 de 17/06/2013. Resolução nº. 54 

de 21 de novembro de 2012.
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).
Republicado por Incorreção.

João Pessoa, 09 de novembro 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.
Fonte: Recursos FNDE/PNAE – Ensino Fundamental/Pré-Escola/EJA/AEE/Mais Educação e Qui-

lombola e PNAC-Creche. Recursos FNDE/PNAE – ESCOLAS CONVENIADAS – Ensino Fundamen-
tal/Pré-Escola/EJA/AEE/Mais Educação, Quilombola e PNAC-Creche. Recursos CONTRAPARTIDA 
PMJP/PNAE – Ensino Fundamental/Pré-Escolas/EJA/AEE/Mais Educação, Quilombola e Creche.

11: Recursos FNDE/PROJOVEM URABNOS/RECURSOS ORDINÁRIOS-PMJP.
Lei 11.947/2009, Resolução nº. 38/2009 e Resolução nº. 26 de 17/06/2013. Resolução nº. 54 

de 21 de novembro de 2012.
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).
Republicado por Incorreção.

João Pessoa, 09 de novembro 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. 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.
Fonte: Recursos FNDE/PNAE – Ensino Fundamental/Pré-Escola/EJA/AEE/Mais Educação e Qui-

lombola e PNAC-Creche. Recursos FNDE/PNAE – ESCOLAS CONVENIADAS – Ensino Fundamen-
tal/Pré-Escola/EJA/AEE/Mais Educação, Quilombola e PNAC-Creche. Recursos CONTRAPARTIDA 
PMJP/PNAE – Ensino Fundamental/Pré-Escolas/EJA/AEE/Mais Educação, Quilombola e Creche.

11: Recursos FNDE/PROJOVEM URABNOS/RECURSOS ORDINÁRIOS-PMJP.
Lei 11.947/2009, Resolução nº. 38/2009 e Resolução nº. 26 de 17/06/2013. Resolução nº. 54 

de 21 de novembro de 2012.
Vigência até 31 de dezembro de 2016;
Valor Global: R$ 154.621,00 (cento e cinquenta e quatro mil, seiscentos e vinte e um reais).
Republicado por Incorreção.

João Pessoa, 09 de novembro de 2016.
 Edilma Ferreira da Costa

Secretária de Educação e Cultura 

Titulo......: CERT DIVI ATIVA  R$            672,37
Apresentante: CONSELHO REGIONAL DE FARMACIA-PB
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 059572
Responsavel.: JOAO ALVES PEREIRA 03819710400
CPF/CNPJ....: 018407922/0001-83
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            552,00
Apresentante: BANCO DO BRADESCO-60746948/342340
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 059818
Responsavel.: JOAO FELIX DA SILVA
CPF/CNPJ....: 161179214-20
Titulo......: CERT DIVI ATIVA  R$            133,83
Apresentante: PROCURADORIA GERAL FEDERAL
BRASILIA              DF
Protocolo...: 2016 - 059911
Responsavel.: JOSE FRANCISCO GAMA
CPF/CNPJ....: 136039224-68
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            447,50
Apresentante: CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG.: 0037
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 058875
Responsavel.: JOSE GONCALVES DO NASCIMENTO
CPF/CNPJ....: 029569654-09
Titulo......: CERT DIVI ATIVA  R$            133,83
Apresentante: PROCURADORIA GERAL FEDERAL
BRASILIA              DF
Protocolo...: 2016 - 059913
Responsavel.: KARLENNY JOSE DA SILVA
CPF/CNPJ....: 101994844-22
Titulo......: CERT DIVI ATIVA  R$            176,32
Apresentante: PROCURADORIA GERAL FEDERAL
BRASILIA              DF
Protocolo...: 2016 - 059902
Responsavel.: KESSIA PONCE LEON MEDEIROS 
DE LUCEN
CPF/CNPJ....: 059051164-58
Titulo......: CED CRE BAN IND  R$          4.578,07
Apresentante: SCHULZE ADVOGADOS ASSOCIADOS
Protocolo...: 2016 - 057942
Responsavel.: MARFISA MARIA MAIA AGUIAR
CPF/CNPJ....: 380398504-87
Titulo......: CERT DIVI ATIVA  R$            763,83
Apresentante: CONSELHO REGIONAL DE FARMACIA-PB
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 059607
Responsavel.: MARIA DAS GRA?AS S. SANTOS
CPF/CNPJ....: 374593684-15
Titulo......: CERT DIVI ATIVA  R$            676,40
Apresentante: CONSELHO REGIONAL DE FARMACIA-PB
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 059600
Responsavel.: MARIA DAS GRA?AS S. SANTOS
CPF/CNPJ....: 374593684-15
Titulo......: CERT DIVI ATIVA  R$            630,94
Apresentante: CONSELHO REGIONAL DE FARMACIA-PB
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 059601
Responsavel.: M  CAROLINA GALDINO DA SILVA
CPF/CNPJ....: 023762146/0001-70
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            388,00
Apresentante: BANCO ITAU S/A-60701190/4132-80
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 059551
Responsavel.: MEDIOLY COM. DE MAT. MED. LTDA
CPF/CNPJ....: 009329259/0001-55
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$          1.893,06
Apresentante: BANCO ITAU S/A-60701190/4132-80
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 059539
Responsavel.: RAYANE DE LIMA SILVA
CPF/CNPJ....: 095303934-07
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$             99,00
Apresentante: CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG.: 0037
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 054967
Responsavel.: TRIADE ANALISE DE SISTEMAS LTD
CPF/CNPJ....: 070118112/0001-27
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$          2.587,08
Apresentante: BANCO SANTANDER BANESPA S/A
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 059746
Responsavel.: SEGUNDA IGREJA BATISTA DE MAN-
GABEIR
CPF/CNPJ....: 010293791/0001-49
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            221,50
Apresentante: CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG.: 0037
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 056600
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,  12/11/2016
----------------------------------------

Bel. GERMANO CARVALHO TOSCANO DE BRITO
- Titular -

Responsavel.: AHP CONSTRUCOES E EMPREEN-
DIMENTOS L
CPF/CNPJ....: 008056849/0001-99
Titulo......: INDIC DUPLICATA  R$             75,60
Apresentante: LOCSOLO-LOCADORA DE EQUIPA-
MENTOS LT
Protocolo...: 2016 - 059642
Responsavel.: ANTONIO ALBUQUERQUE TOSCANO
CPF/CNPJ....: 095528634-49
Titulo......: CERT DIVI ATIVA  R$            626,65
Apresentante: CONSELHO REGIONAL DE FARMACIA-PB
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 059553
Responsavel.: BR COMERCIO DE PECAS PNEUS E
CPF/CNPJ....: 007674705/0001-33
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$          4.774,51
Apresentante: BANCO ITAU S/A-60701190/4132-80
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 059886
Responsavel.: CARLOS ANTONIO DA SILVA
CPF/CNPJ....: 060036494-10
Titulo......: CERT DIVI ATIVA  R$            181,37
Apresentante: PROCURADORIA GERAL FEDERAL
BRASILIA              DF
Protocolo...: 2016 - 059908
Responsavel.: CLEOCINALDO SANTOS TOSCANO
CPF/CNPJ....: 675998774-87
Titulo......: IND CONDOMINIO   R$            494,93
Apresentante: CONDOMINIO DO EDIFICIO JARDIM 
D’ATL
Protocolo...: 2016 - 058356
Responsavel.: CONDOMINIO RESIDENCIAL NAPOLIS
CPF/CNPJ....: 013408351/0001-88
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$          1.033,33
Apresentante: CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG.: 0037
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 058387
Responsavel.: EL COMERCIO E SERVICOS DE 
INFORMATI
CPF/CNPJ....: 025425140/0001-32
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            407,00
Apresentante: BANCO DO BRADESCO-60746948/342340
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 059795
Responsavel.: ERIC RODRIGO SILVA SANTOS
CPF/CNPJ....: 008475526/0001-30
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            603,30
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 059366
Responsavel.: ESPEDITO MACO RODRIGUES
CPF/CNPJ....: 752622744-04
Titulo......: CERT DIVI ATIVA  R$            181,37
Apresentante: PROCURADORIA GERAL FEDERAL
BRASILIA              DF
Protocolo...: 2016 - 059909
Responsavel.: FLAVIA CAROLINE DOMINGUES DE 
OLIVEI
CPF/CNPJ....: 044433404-16
Titulo......: DUP PRES SER IN  R$            200,00
Apresentante: CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG.: 0037
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 058871
Responsavel.: GERALDO SEBASTIAO JANUARIO
CPF/CNPJ....: 131754594-04
Titulo......: CERT DIVI ATIVA  R$            185,12
Apresentante: PROCURADORIA GERAL FEDERAL
BRASILIA              DF
Protocolo...: 2016 - 059910
Responsavel.: GILVANIA SOARES FERREIRA
CPF/CNPJ....: 023317551/0001-89
Titulo......: INDIC DUPLICATA  R$            319,81
Apresentante: FEIRAO DA CONSTRUCAO LTDA
Protocolo...: 2016 - 058571
Responsavel.: HENRIQUE EVANGELISTA FILHO
CPF/CNPJ....: 373952624-68
Titulo......: CERT DIVI ATIVA  R$            763,83
Apresentante: CONSELHO REGIONAL DE FARMACIA-PB
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 059569
Responsavel.: HENRIQUE EVANGELISTA FILHO
CPF/CNPJ....: 373952624-68
Titulo......: CERT DIVI ATIVA  R$            745,34
Apresentante: CONSELHO REGIONAL DE FARMACIA-PB
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 059570
Responsavel.: HENRIQUE EVANGELISTA FILHO
CPF/CNPJ....: 373952624-68
Titulo......: CERT DIVI ATIVA  R$            711,28
Apresentante: CONSELHO REGIONAL DE FARMACIA-PB
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 059571
Responsavel.: HENRIQUE EVANGELISTA FILHO
CPF/CNPJ....: 373952624-68

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

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU

SEÇÃO JUDICIÁRIA DA PARAÍBA – 4ª Vara
Rua Edgar Vilarim Meira, 163 – Estação Velha

Campina Grande – PB – CEP: 58.410-052 – Fone: 2101-9100
PROCESSO Nº: 0800242-28.2013.4.05.8201 - MONITÓRIA

AUTOR: CAIXA ECONOMICA FEDERAL 
RÉU: GUSTAVO DE MELO PEQUENO 

4ª VARA FEDERAL - JUIZ FEDERAL SUBSTITUTO
EDITAL DE CITAÇÃO - EDT.0004.000019-7/2016/SC

PRAZO: 20 (VINTE) DIAS (ARTIGO 257, III, do CPC/2015)
O Doutor FERNANDO AMÉRICO DE FIGUEIREDO PORTO, JUIZ FEDERAL SUBSTITUTO 

DA 15ª VARA DA SEÇÃO JUDICIÁRIA DA PARAÍBA, no exercício da titularidade da 4ª Vara/PB, 
na forma da lei etc.

FAZ SABER, aos que o presente edital virem, dele notícia tiverem ou interessar possa, que foi 
determinada a expedição do presente edital para CITAR o(a) ré(u), GUSTAVO DE MELO PEQUENO, 
brasileiro, casado com comunhão parcial de bens, inscrito no CPF sob n.º 887.439.774-72 e no RG 
de nº 01183277771, que se encontra em lugar incerto e não sabido, de todos os termos da AÇÃO 
MONITÓRIA nº 0800242-28.2013.4.05.8201, movida pela CAIXA ECONÔMICA FEDERAL  em face 
de GUSTAVO DE MELO PEQUENO, para pagar, no prazo de 15 (quinze) dias, a importância de R$ 
68.176,65 (SESSENTA E OITO MIL, CENTO E SETENTA E SEIS REAIS E SESSENTA E CINCO 
CENTAVOS ), de acordo com os valores descritos na tabela abaixo:

FICA A PARTE RÉ CIENTE de que, ao final do prazo de 20 (vinte dias), determinado por este 
Juízo, contados a partir da data da publicação do presente edital no sitio do TRF da 5ª Região, ou, 
havendo mais de uma publicação, da primeira (art. 257, II do CPC/2015), terá o prazo de 15 (quinze) 
dias para oferecer embargos, independente da segurança do juízo, que não opondo embargos no 
prazo referido, constituir-se-á de pleno direito o título judicial (art. 701, § 2º do CPC/2015) e que o 
pagamento dentro do prazo estipulado isenta o(a) ré(u) de custas e honorários advocatícios, a teor 
do § 1º do artigo 701 do Código de Processo Civil/2015 e que será nomeado curador especial em 
caso de revelia, nos termos do art. 257, IV do CPC/2015.

Cientifique-se ainda, que este juízo funciona na Rua Edgard Vilarim Meira, s/n, Liberdade, 
Campina Grande/PB, com expediente no horário das 09h00 às 18h00, de segunda a sexta-feira. E 
para que chegue ao conhecimento de todos os interessados e ninguém possa alegar ignorância ou 
erro, é expedido o presente edital que será afixado no local de costume e publicado uma vez no sítio 
do TRF da 5ª Região e na Plataforma de Editais do Conselho Nacional de Justiça e em jornal local 
de ampla circulação, em face do que preceitua o artigo 257, II, do Código de Processo Civil/2015.

Fica(m) o(s) réu(s) advertido(s) que a presente ação foi distribuída através do Sistema de Pro-
cesso Judicial Eletrônico. Diante disso, a resposta a esta ação, por meio de advogado devidamente 
habilitado, também terá que ser feita de modo eletrônico, conforme Ato nº 276 do Tribunal Regional 
Federal da 5ª Região, de 15 de junho de 2010.

Dado e passado pela Secretaria da 4ª Vara Federal, aos 17 de outubro de 2016, na cidade 
de Campina Grande, Estado da Paraíba. Eu, ANTÔNIO EDILBERTO FERREIRA DE ABREU, 
Técnico Judiciário, o digitei. E eu, ANRY HERMAN SOUZA DE LIMA, Diretor de Secretaria da 4ª 
Vara/PB, o conferi.

FERNANDO AMÉRICO DE FIGUEIREDO PORTO
Juiz Federal Substituto da 15ª Vara/PB,

no exercício da titularidade da 4ª Vara/PB  

TERMO DE ADJUDICAÇÃO 
DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 00004/2016

  A Comissão de Licitação do Município de Pedra Branca, no uso das atribuições que lhe foram 
conferidas, e observadas os dispostos da Lei Federal nº. 8.666, de 21 de junho de 1993, encaminha 
processo para a adjudicação.  

ADJUDICO a Dispensa de Licitação nº 00004/2016, para a locação de um veículo, carro-pipa, para 
os serviços de distribuição de água potável em diversas localidades da zona rural do município de 
Pedra Branca-PB, para a contratação direta da empresa JAMAILTON MARTINS DO CARMO - ME, 
cadastrado no CNPJ nº 01.517.003/0001-60, com o valor de mensal R$ 8.100,00 (oito mil cem reais).    

 Pedra Branca - PB, 11 de Novembro de 2016.
ALLAN FELIPHE BASTOS DE SOUSA

Prefeito

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BRANCA

AVISO DE ABERTURA DOS ENVELOPES DA PROPOSTA
TOMADA DE PREÇOS 0006/2016

A Comissão de Licitação comunica a todos os interessados que a sessão de abertura do envelope 
contendo a Proposta de Preços (Envelope Nº 02) da licitação em epígrafe será realizada no dia 
16 de novembro de 2016 às 09h30 (hora local), na sala da comissão de licitação na Rua Sargento 
Florentino Leite, s/n, centro – Água Branca – PB.

Água Branca/PB, 11 de novembro de 2016.
DANILA FIRMINO DE LIMA

Presidente da CPL

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BRANCA

AVISO DE ABERTURA DOS ENVELOPES DA PROPOSTA
TOMADA DE PREÇOS 0007/2016

A Comissão de Licitação comunica a todos os interessados que a sessão de abertura do envelope 
contendo a Proposta de Preços (Envelope Nº 02) da licitação em epígrafe será realizada no dia 
16 de novembro de 2016 às 10h00 (hora local), na sala da comissão de licitação na Rua Sargento 
Florentino Leite, s/n, centro – Água Branca – PB.

Água Branca/PB, 11 de novembro de 2016.
DANILA FIRMINO DE LIMA

Presidente da CPL

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BRANCA

AVISO DE ABERTURA DOS ENVELOPES DA PROPOSTA
TOMADA DE PREÇOS 0008/2016

A Comissão de Licitação comunica a todos os interessados que a sessão de abertura do envelope 
contendo a Proposta de Preços (Envelope Nº 02) da licitação em epígrafe será realizada no dia 
16 de novembro de 2016 às 10h30 (hora local), na sala da comissão de licitação na Rua Sargento 
Florentino Leite, s/n, centro – Água Branca – PB.

Água Branca/PB, 11 de novembro de 2016.
DANILA FIRMINO DE LIMA

Presidente da CPL

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BRANCA

AVISO DE LICITAÇÃO FRACASSADA TOMADA DE PREÇOS Nº 00004/2016
A Prefeitura Municipal de Água Branca/PB, torna público para conhecimento dos interessados 

que a licitação na modalidade Tomada de Preço N°. 00004/2016, Tipo Menor Preço, cujo objeto é 
a Contratação de empresa especializada para construção de um Campo de Futebol na sede do 
Município de Água Branca/PB, que na sessão do último dia 24/10/2016, a única empresa habilitada 
no processo, foi constatada que sua proposta não estava em conformidade com edital. Assim fica 
declarada FRACASSADA o processo em comento, em virtude dos motivos constantes nos autos. 
Maiores informações poderão ser obtidas junto a Comissão Permanente de Licitação, End.: Rua 
Sargento Florentino Leite, S/N - Centro - Água Branca - PB, no horário das 08:00 as 12:00 horas 
dos dias úteis.

Água Branca - PB, 11 de novembro de 2016.
DANILA FIRMINO DE LIMA
Presidente da Comissão

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BRANCA

AVISO DE LICITAÇÃO FRACASSADA TOMADA DE PREÇOS Nº 00005/2016
A Prefeitura Municipal de Água Branca/PB, torna público para conhecimento dos interessados 

que a licitação na modalidade Tomada de Preço N°. 00005/2016, Tipo Menor Preço, cujo objeto é a 
Contratação de empresa especializada para Construção de uma Praça na Comunidade Bom Jesus, 
no Município de Água Branca/PB, conforme Planilha Orçamentária, que na sessão do último dia 
24/10/2016, a única empresa habilitada no processo, foi constatada que sua proposta não estava em 
conformidade com edital. Assim fica declarada FRACASSADA o processo em comento, em virtude 
dos motivos constantes nos autos. Maiores informações poderão ser obtidas junto a Comissão 
Permanente de Licitação, End.: Rua Sargento Florentino Leite, S/N - Centro - Água Branca - PB, 
no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis.

Água Branca - PB, 11 de novembro de 2016.
DANILA FIRMINO DE LIMA
Presidente da Comissão

EXTRATO DE CONTRATO
INSTRUMENTO: Contrato de prestação de serviços, de acordo com o processo de Dispensa 

de Licitação  nº  00004/2016. 
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA
CONTRATADA: JAMAILTON MARTINS DO CARMO - ME, cadastrado no CNPJ nº 

01.517.003/0001-60.
OBJETO: Locação de um veículo, carro-pipa, para os serviços de distribuição de água potável 

em diversas localidades da zona rural do município de Pedra Branca-PB. 
Valor Mensal R$: 8.100,00 (oito mil e cem reais).
Valor global RS: 16.200,00(dezesseis mil e duzentos reais) 
VIGÊNCIA:  31.12.2016

PEDRA BRANCA - PB, em 11 de novembro de 2016.
ALLAN FELIPHE BASTOS DE SOUSA

Prefeito

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULISTA

 AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00034/2016

Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Praça 
Cândido de Assis Queiroga, 30 - Centro - Paulista - PB, às 11:00 horas do dia 25 de Novembro 
de 2016, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, visando formar Sistema 
de Registro de Preços para contratações futuras, para: Aquisição de Patrulha Mecanizada para o 
municipio de Paulista/PB.. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal 
nº 10.520/02 e Decreto Municipal nº 009/2009. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas 
dos dias úteis, no endereço supracitado.

Telefone: (083) 34451011.
Paulista - PB, 10 de Novembro de 2016

MANOEL FRANCISCO DE ALMEIDA NETO - Pregoeiro Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULISTA

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00035/2016

Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Praça 
Cândido de Assis Queiroga, 30 - Centro - Paulista - PB, às 13:00 horas do dia 29 de Novembro 
de 2016, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, visando formar Sistema de 
Registro de Preços para contratações futuras, para: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATE-
RIAL PERMANENTE PARA UNIDADE DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE “HOSPITAL 
MUNICIPAL EMERENTINA DANTAS” NO MUNICIPIO DE PAULISTA/PB. Recursos: previstos no 
orçamento vigente e PROPOSTA Nº 11247.833000/1160-01. Fundamento legal: Lei Federal nº 
10.520/02 e Decreto Municipal nº 009/2009. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos 
dias úteis, no endereço supracitado.

Telefone: (083) 34451011.
Paulista - PB, 10 de Novembro de 2016

MANOEL FRANCISCO DE ALMEIDA NETO - Pregoeiro Oficial

HOMOLOGAÇÃO
A Prefeitura Municipal de Pedra Branca-PB, no uso de suas atribuições legais e, de acordo com 

o art. 24, inciso IV da Lei nº 8.666/93 e do parecer jurídico exarado no referido processo, em face ao 
cumprimento da Comissão Permanente de Licitação do Município, e tendo em vista a documentação 
que instrui o Processo de Dispensa de Licitação nº 00004/2016, HOMOLOGO A DISPENSA DE 
LICITAÇÃO, pela locação de um veículo, carro-pipa, para os serviços de distribuição de água potável 
em diversas localidades da zona rural do município de Pedra Branca-PB, a empresa JAMAILTON 
MARTINS DO CARMO - ME, cadastrado no CNPJ nº 01.517.003/0001-60, com o valor mensal de 
R$ 8.100,00 (oito mil e cem reais).  

  Pedra Branca - PB, 11 de novembro de 2016.
ALLAN FELIPHE BASTOS DE SOUSA

Prefeito 

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA
COMISSÃO DE LICITAÇÃO

AVISO DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇO Nº 003/2016

OBJETO: Execução de obra de Implantação de pavimentação em paralelepípedo em vias públi-
cas Urbanas no município de Boa Ventura - PB,conforme especificações no edital e seus anexos.

REUNIÃO:  05 de Dezembro de 2016 ás 09:00 horas, na sede da Prefeitura (Horário local).
INFORMAÇÕES: Os interessados poderão obter o Edital na sala da CPL, localizada a Rua 

Emília Leite, nº s/n, Centro ,Boa Ventura – PB, em todos os dias úteis de segundas às sextas-
-feiras, das 8h às 12h.

Boa Ventura – PB,  10 de novembro de 2016.
LÍVIA MONIELY DE ALMEIDA DEODATO

PRESIDENTE DA CPL/ PMBV

   R$ 61.698,08 R$ 6.169,80 R$ 308,77 R$ 68.176,65

Valor principal
(débito)

Honorários advocatícios 
(10% do valor principal)

Custas 
iniciais VALOR TOTAL



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.
Fonte: Recursos FNDE/PNAE – Ensino Fundamental/Pré-Escola/EJA/AEE/Mais Educação e Qui-

lombola e PNAC-Creche. Recursos FNDE/PNAE – ESCOLAS CONVENIADAS – Ensino Fundamen-
tal/Pré-Escola/EJA/AEE/Mais Educação, Quilombola e PNAC-Creche. Recursos CONTRAPARTIDA 
PMJP/PNAE – Ensino Fundamental/Pré-Escolas/EJA/AEE/Mais Educação, Quilombola e Creche.

11: Recursos FNDE/PROJOVEM URABNOS/RECURSOS ORDINÁRIOS-PMJP.
Lei 11.947/2009, Resolução nº. 38/2009 e Resolução nº. 26 de 17/06/2013. Resolução nº. 54 

de 21 de novembro de 2012.
Vigência até 31 de dezembro de 2016;
Valor Global: R$ 54.841,00 (cinquenta e quatro mil, oitocentos e quarenta e um reais).
Republicado por Incorreção.

João Pessoa, 09 de novembro de 2016.
 Edilma Ferreira da Costa

Secretária de Educação e Cultura

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA
SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO
CHAMAMENTO PÚBLICO N. º 09001/2016 PROCESSO ADM. Nº. 2016/029978

OBJETO: Aquisição de Gêneros Alimentícios da Agricultura Familiar destinados às Escolas e 
Creis da Rede Municipal de Ensino.

Com base nas informações constantes no processo administrativo epigrafado e em cumprimento 
aos termos do art. 43, VI, da Lei n° 8.666/93, e alterações posteriores, ACOLHO o parecer emitido 
pela ASSEJUR, HOMOLOGO o Chamamento Público acima identificado, em favor das empresas: 
COOPERATIVA DOS AGRICULTORES E AVICULTORES DO CONDE – AGRICONDE pediu a 
desclassificação dos itens 04, 14 e 18, o que foi prontamente acatado. Em seguida, a Pregoeira 
iniciou a abertura dos envelopes contendo o Projeto de Venda das empresas habilitadas, sendo 
declaradas vencedoras na seguinte ordem: empresa COOPERATIVA AGROPECUÁRIA DO CARIRI 
LTDA, Item 01 (Gêneros não perecíveis), com o valor unitário de R$ 5,48 (cinco reais e quarenta 
e oito centavos); Item 06, com o valor unitário de R$ 4,98 (quatro reais e noventa e oito centavos); 
Item 07, com valor unitário de R$ 3,92 (três reais e noventa e dois centavos); Item 23, com valor 
unitário de R$ 23,34 (vinte e três reais e trinta e quatro centavos); Item 24, com valor unitário de R$ 
22,37 (vinte e dois reais e trinta e sete centavos); Item 25, com valor unitário de R$ 5,15 (cinco reais 
e quinze centavos), perfazendo o valor total de R$ 910.420,00 (novecentos e dez mil, quatrocentos e 
vinte reais); empresa COOPERATIVA DE PRODUÇÃO E INDUSTRIALIZAÇÃO DA AQUICULTURA 
E AGRICULTURA FAMILIAR DA PARAIBA - CINDEAS, Item 08, com valor unitário de R$ 22,47 
(vinte e dois reais e quarenta e sete centavos); Item 09, com valor unitário de R$ 3,95 (três reais e 
noventa e cinco centavos); Item 21, com valor unitário de R$ 14,89 (quatorze reais e oitenta e nove 
centavos), perfazendo o valor total de R$ 432.850,00 (quatrocentos e trinta e dois mil, oitocentos e 
cinquenta reais); empresa COOPERATIVA DOS AGRICULTORES E AVICULTORES DO CONDE 
– AGRICONDE, Item 05, com o valor unitário de R$ 3,67 (três reais e sessenta e sete centavos), 
perfazendo o valor total de R$ 146.800,00 (cento e quarenta e seis mil e oitocentos reais);  empresa 
COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL DE PIABUÇÚ - FRUTIAÇÚ, Item 01 (gêneros perecíveis), com 
o valor unitário de R$ 4,79 (quatro reais e setenta e nove centavos), referente a 20.000 kg; Item 
13, com valor unitário de R$ 4,63 (quatro reais e sessenta e três centavos); Item 16, com valor 
unitário de R$ 3,02 (três reais e dois centavos); Item 18, com valor unitário de R$ 5,20 (cinco reais 
e vinte centavos), referente a 15.000 kg; Item 19, com valor unitário de R$ 6,05 (seis reais e cinco 
centavos), perfazendo o valor total de R$ 314.770,00 (trezentos e quatorze mil, setecentos e setenta 
reais); empresa ASSOCIAÇÃO DOS AGRICULTORES DA CIDADE DE BAYEUX – AACBY. Item 01 
(Gênero perecível), com valor unitário de R$ 4,79 (quatro reais e setenta e nove centavos), refe-
rente a 20.000 kg; Item 14, com valor unitário de R$ 5,49 (cinco reais e quarenta e nove centavos); 
Item 17, com valor unitário de R$ 1,89 (um real e oitenta e nove centavos), referente a 10.000 kg, 
perfazendo o valor total de R$ 197.050,00 (cento e noventa e sete mil e cinquenta reais); empresa 
COOPERATIVA AGRÍCOLA MISTA DOS PRODUTORES RURAIS DO ASSENTAMENTO NOVA 
VIDA LTDA - COOPERVIDA, Item 02 (Gênero perecível), com valor unitário de R$ 2,67 (dois reais 
e sessenta e sete centavos); Item 03, com valor unitário de R$ 3,67 (três reais e sessenta e sete 
centavos); Item 04, com valor unitário de R$ 4,52 (quatro reais e cinquenta e dois centavos); Item 
10, com valor unitário de R$ 4,18 (quatro reais e dezoito centavos); Item 11, com valor unitário de 
R$ 2,75 (dois reais e setenta e cinco centavos); Item 12, com valor unitário de R$ 8,07 (oito reais 
e sete centavos); Item 14, com valor unitário de R$ 5,49 (cinco reais e quarenta e nove centavos), 
referente a 15.000 kg; Item 15, com valor unitário de R$ 2,36 (dois reais e trinta e seis centavos); 
Item 17, com valor unitário de R$ 1,89 (um real e oitenta e nove centavos), referente a 10.000 kg; 
Item 18, com valor unitário de R$ 5,20 (cinco reais e vinte centavos), referente a 15.000 kg; Item 
20, com valor unitário de R$ 1,88 (um real e oitenta e oito centavos); Item 22, com valor unitário de 
R$ 4,73 (quatro reais e setenta e três centavos); Item 26, com valor unitário de R$ 5,02 (cinco reais 
e dois centavos), perfazendo o valor total de R$ 703.400,00 (setecentos e três mil e quatrocentos 
reais). Ao fim dos trabalhos verificou-se que não houve cotação para o Item 02 (Gêneros Não 
Perecíveis), sendo declarado DESERTO. Com base no Art. 7º, inciso IV do Decreto Municipal nº. 
4.985/2003, Art. 7º, inciso IV, do Decreto nº. 3.555/2000 e Art. 4º, Inciso XXII, da Lei nº. 10.520/2002, 
em consequência, ficam convocados os proponentes para assinatura do Instrumento Contratual, sob 
pena de decair o direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas no art. 81 da referida lei. 

João Pessoa, 10 de novembro de 2016.
EDILMA FERREIRA DA COSTA 

Secretária de Educação e Cultura 

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BRANCA

EXTRATO DE CONTRATO
OBJETO: Contratação de empresa para recarga de Oxigênio Medicinal destinado a abastecer 

os Cilindros do Hospital Municipal e da Base Descentralizada dos Serviços de Atendimento Médico 
de Urgência - SAMU, do Município de Água Branca/PB.

FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Presencial nº 00054/2016.
DOTAÇÃO: Recursos do Município de Água Branca: 06.000 - Fundo Municipal de Saúde - Ma-

nutenção do Fundo Municipal de Saúde - FUS - 3.3.99.30 - Material de Consumo.
VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro de 2016
PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Água Branca e IVALDO FLORENCIO DE 

AZEVEDO ME - R$ 16.000,00
Água Branca - PB, 10 de Novembro de 2016.

  TARCISIO ALVES FIRMINO
Prefeito

CONTRATANTE
IVALDO FLORENCIO DE AZEVEDO ME

CNPJ nº 09.061.979/0001-82
IVALDO FLORENCIO DE AZEVEDO

CPF Nº. 086.624.104-30
CONTRATADO

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE

SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO
EXTRATO DE TERMO DE CONTRATO

INSTRUMENTO: TERMO DE CONTRATO Nº 0011/2016. PARTES: SECRETARIA DE DE-
SENVOLVIMENTO ECONÔMICO / LANÇAR CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA. 
OBJETO CONTRATUAL: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 
DE MONTAGEM, MANUTENÇÃO E DESMONTAGEM DE DECORAÇÃO NATALINA – “NATAL 
ILUMINADO 2016”, COM LOCAÇÃO DE MATERIAIS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES 
DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DE CAMPINA GRANDE - PB. PRAZO 
DE VIGÊNCIA DO CONTRATO: 90 DIAS APÓS ASSINATURA DA ORDEM SERVIÇO. VALOR 
GLOBAL: R$ 1.180.354,45 (UM MILHÃO CENTO E OITENTA MIL TREZENTOS E CINQUENTA E 
QUATRO REAIS E QUARENTA E CINCO CENTAVOS),. FUNDAMENTAÇÃO: PREGÃO PRESEN-
CIAL Nº 2.08.002/2016/SRP/CSL/SECOB. LEI 8666/1993 E SUAS ALTERAÇÕES. FUNCIONAL 
PROGRAMÁTICA: 23 695 1002 2083 – ESTRUTURA, CAPTAÇÃO E REALIZAÇÃO DE EVENTOS. 
ELEMENTO DE DESPESA: 33.90.39. FONTE: 000. SIGNATÁRIOS: LUIZ ALBERTO LEITE / MARIA 
JOSE DA SILVA SOUZA. DATA DE ASSINATURA: 07/11/2016.

LUIZ ALBERTO LEITE
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO

PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA
EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 003/2016       

O município de Bernardino Batista, nos termos do art. 21 da Lei 11.947/2009 e na Resolução 
FNDE/ CD n.º 26/2013, vem realizar Chamamento Público para credenciamento de fornecedores 
de gêneros alimentícios da Agricultura Familiar e do Empreendedor Familiar Rural para alimentação 
escolar, destinado ao atendimento ao Programa Nacional de Alimentação Escolar, conforme anexo 
I do Edital. Os interessados, pessoas físicas e jurídicas deverão apresentar a documentação para 
habilitação e Projeto de Venda até o dia 18 de Novembro de 2016, na sala de reuniões da CPL, na 
Rua Ednete Abrantes de Abreu, nº 30, Centro, Bernardino Batista/PB.

Bernardino Batista, 10 de Novembro de 2016.
JOSIELMA SILVÉRIO NUNES

Secretaria de Educação e Cultura

PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA
COMISSÃO DE PREGÃO

AVISO DE LICITAÇÃO TOMADA DE PREÇO Nº 007/2016
O município de VISTA SERRANA através de seu presidente torna público, que está aberta 

licitação para Contratação de Serviços especializados para execução de obra em pavimentação na 
rua projetada do município de vista serrara  conforme planilha orçamentaria anexo I e Edital, e lei 
8.666/93. A reunião será no dia 28 de novembro de 2016, ás 08:30, na sala da CPL, no endereço 
Rua Vereador Raimundo Garcia de Araújo, nº 25, Centro - Vista Serrana /PB - CEP. 58.710.000 
Fone/fax 83 3436-1137.

Vista Serrana, PB, 11 de novembro de 2016
Eduilson Araujo Silva

Presidente da CPL

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA

HOMOLOGAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 00059/2016
Nos termos do relatório final apresentado pelo Pregoeiro Oficial e observado parecer da 

Assessoria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00059/2016, que objetiva: Aquisição de 
produtos diversos tipos: enfeite natalinos, utensílios domésticos, brinquedos, etc, conforme termo 
de referência em anexo, para atender as demandas operacionais das diversas secretarias do 
municipio de Itapororoca, inclusive Fundo Municipal de Saúde de Itapororoca; HOMOLOGO o 
correspondente procedimento licitatório em favor de: SP COMÉRCIO VAREJISTA DE UTILIDADES 
EIRELI - EPP - R$ 78.427,72.

Itapororoca - PB, 11 de Novembro de 2016
CELSO DE MORAIS ANDRADE NETO - Prefeito

ESTADO DA PARAÍBA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPOROROCA

 HOMOLOGAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 00058/2016
Nos termos do relatório final apresentado pelo Pregoeiro Oficial e observado parecer da Assesso-

ria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00058/2016, que objetiva: Aquisição de Equipamentos 
e Materiais Permanentes para as Unidades de Saúde deste Município (Unidade Básica de Saúde do 
Tambor, Centro, Cruzeiro, Ipioca de Baixo e Roseira), Conforme Proposta: 12099.621000/1140¬02 e 
Proposta: 12099.621000/1150¬03 e Emenda Parlamentar 24490002; HOMOLOGO o correspondente 
procedimento licitatório em favor de: CELIA FRANCISCO DE CARVALHO - ME - R$ 44.900,00; 
THOMAS JOSÉ BELTRÃO DE ARAÚJOALBUQUERQUE - ME - R$ 27.310,00.

Itapororoca - PB, 11 de Novembro de 2016
DIVA MARIA QUEIROZ DA NÓBREGA 

- Secretária e Gestora do Fundo Munic de Saúde de Itapororoca

TERMO DE RATIFICAÇÃO
FUNDAMENTAÇÃO LEGAL – Art. 24, incisos IV, da Lei nº 8.666, de 21 de Junho de 1993, 

atualizada pela Lei nº 8.883, de 08 de Junho de 1994. A situação em que se encontra a população 
deste município, em principal a zona rural, é de necessidade, vislumbra a contratação direta. 

OBJETO: Locação de um veículo, carro-pipa, para os serviços de distribuição de água potável 
em diversas localidades da zona rural do município de Pedra Branca-PB. 

DO CONTRATADO: Pela contratação direta com empresa JAMAILTON MARTINS DO CARMO 
- ME, cadastrado no CNPJ nº 01.517.003/0001-60, com o valor mensal de R$ 8.100,00 (oito mil 
e cem reais).  

RATIFICAÇÃO: Ratifico a presente Dispensa de Licitação, de acordo com o parecer do Advogado.
 Pedra Branca - PB, 11 de novembro de 2016.

ALLAN FELIPHE BASTOS DE SOUSA
Prefeito 

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.
Fonte: Recursos FNDE/PNAE – Ensino Fundamental/Pré-Escola/EJA/AEE/Mais Educação e Qui-

lombola e PNAC-Creche. Recursos FNDE/PNAE – ESCOLAS CONVENIADAS – Ensino Fundamen-
tal/Pré-Escola/EJA/AEE/Mais Educação, Quilombola e PNAC-Creche. Recursos CONTRAPARTIDA 
PMJP/PNAE – Ensino Fundamental/Pré-Escolas/EJA/AEE/Mais Educação, Quilombola e Creche.

11: Recursos FNDE/PROJOVEM URABNOS/RECURSOS ORDINÁRIOS-PMJP.
Lei 11.947/2009, Resolução nº. 38/2009 e Resolução nº. 26 de 17/06/2013. Resolução nº. 54 

de 21 de novembro de 2012.
Vigência até 31 de dezembro de 2016;
Valor Global: R$ 352.700,00 (trezentos e cinquenta e dois mil e setecentos reais).
Republicado por Incorreção.

João Pessoa, 09 de novembro 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.
Fonte: Recursos FNDE/PNAE – Ensino Fundamental/Pré-Escola/EJA/AEE/Mais Educação e Qui-

lombola e PNAC-Creche. Recursos FNDE/PNAE – ESCOLAS CONVENIADAS – Ensino Fundamen-
tal/Pré-Escola/EJA/AEE/Mais Educação, Quilombola e PNAC-Creche. Recursos CONTRAPARTIDA 
PMJP/PNAE – Ensino Fundamental/Pré-Escolas/EJA/AEE/Mais Educação, Quilombola e Creche.

11: Recursos FNDE/PROJOVEM URABNOS/RECURSOS ORDINÁRIOS-PMJP.
Lei 11.947/2009, Resolução nº. 38/2009 e Resolução nº. 26 de 17/06/2013. Resolução nº. 54 

de 21 de novembro de 2012.
Vigência até 31 de dezembro de 2016;
Valor Global: R$ 177.234 (cento e setenta e sete mil, duzentos e trinta e quatro reais). 
Republicado por Incorreção.

João Pessoa, 09 de novembro 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.
Fonte: Recursos FNDE/PNAE – Ensino Fundamental/Pré-Escola/EJA/AEE/Mais Educação e Qui-

lombola e PNAC-Creche. Recursos FNDE/PNAE – ESCOLAS CONVENIADAS – Ensino Fundamen-
tal/Pré-Escola/EJA/AEE/Mais Educação, Quilombola e PNAC-Creche. Recursos CONTRAPARTIDA 
PMJP/PNAE – Ensino Fundamental/Pré-Escolas/EJA/AEE/Mais Educação, Quilombola e Creche.

11: Recursos FNDE/PROJOVEM URABNOS/RECURSOS ORDINÁRIOS-PMJP.
Lei 11.947/2009, Resolução nº. 38/2009 e Resolução nº. 26 de 17/06/2013. Resolução nº. 54 

de 21 de novembro de 2012.
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).
Republicado por Incorreção.

João Pessoa, 09 de novembro 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. 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.
Fonte: Recursos FNDE/PNAE – Ensino Fundamental/Pré-Escola/EJA/AEE/Mais Educação e Qui-

lombola e PNAC-Creche. Recursos FNDE/PNAE – ESCOLAS CONVENIADAS – Ensino Fundamen-
tal/Pré-Escola/EJA/AEE/Mais Educação, Quilombola e PNAC-Creche. Recursos CONTRAPARTIDA 
PMJP/PNAE – Ensino Fundamental/Pré-Escolas/EJA/AEE/Mais Educação, Quilombola e Creche.

11: Recursos FNDE/PROJOVEM URABNOS/RECURSOS ORDINÁRIOS-PMJP.
Lei 11.947/2009, Resolução nº. 38/2009 e Resolução nº. 26 de 17/06/2013. Resolução nº. 54 

de 21 de novembro de 2012.
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). 
Republicado por Incorreção.

João Pessoa, 09 de novembro 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: ROSEM-
BLITH 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.
Fonte: Recursos FNDE/PNAE – Ensino Fundamental/Pré-Escola/EJA/AEE/Mais Educação e Qui-

lombola e PNAC-Creche. Recursos FNDE/PNAE – ESCOLAS CONVENIADAS – Ensino Fundamen-
tal/Pré-Escola/EJA/AEE/Mais Educação, Quilombola e PNAC-Creche. Recursos CONTRAPARTIDA 
PMJP/PNAE – Ensino Fundamental/Pré-Escolas/EJA/AEE/Mais Educação, Quilombola e Creche.

11: Recursos FNDE/PROJOVEM URABNOS/RECURSOS ORDINÁRIOS-PMJP.
Lei 11.947/2009, Resolução nº. 38/2009 e Resolução nº. 26 de 17/06/2013. Resolução nº. 54 

de 21 de novembro de 2012.
Vigência até 31 de dezembro de 2016;
Valor Global: R$ 207.353,00 (Duzentos e sete mil, trezentos e cinquenta e três reais).
Republicado por Incorreção.

João Pessoa, 09 de novembro 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.
Fonte: Recursos FNDE/PNAE – Ensino Fundamental/Pré-Escola/EJA/AEE/Mais Educação e Qui-

lombola e PNAC-Creche. Recursos FNDE/PNAE – ESCOLAS CONVENIADAS – Ensino Fundamen-
tal/Pré-Escola/EJA/AEE/Mais Educação, Quilombola e PNAC-Creche. Recursos CONTRAPARTIDA 
PMJP/PNAE – Ensino Fundamental/Pré-Escolas/EJA/AEE/Mais Educação, Quilombola e Creche.

11: Recursos FNDE/PROJOVEM URABNOS/RECURSOS ORDINÁRIOS-PMJP.
Lei 11.947/2009, Resolução nº. 38/2009 e Resolução nº. 26 de 17/06/2013. Resolução nº. 54 

de 21 de novembro de 2012.
Vigência até 31 de dezembro de 2016;
Valor Global: R$ 69.210,00 (sessenta e nove mil, duzentos e dez reais).
Republicado por Incorreção.

João Pessoa, 09 de novembro 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: PANIFI-
CADORA VASCONCELOS 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. Fran-

cisco de Vasconcelos Porto, pela empresa PANIFICADORA VASCONCELOS LTDA.
Recursos Financeiros: 
Classificação: 10.102.12.306.5200.2514;
Natureza: 3.3.90.30/00.
Fonte: Recursos FNDE/PNAE – Ensino Fundamental/Pré-Escola/EJA/AEE/Mais Educação e Qui-

lombola e PNAC-Creche. Recursos FNDE/PNAE – ESCOLAS CONVENIADAS – Ensino Fundamen-
tal/Pré-Escola/EJA/AEE/Mais Educação, Quilombola e PNAC-Creche. Recursos CONTRAPARTIDA 
PMJP/PNAE – Ensino Fundamental/Pré-Escolas/EJA/AEE/Mais Educação, Quilombola e Creche.

11: Recursos FNDE/PROJOVEM URABNOS/RECURSOS ORDINÁRIOS-PMJP.
Lei 11.947/2009, Resolução nº. 38/2009 e Resolução nº. 26 de 17/06/2013. Resolução nº. 54 

de 21 de novembro de 2012.
Vigência até 31 de dezembro de 2016;
Valor Global: R$ 56.480,00 (cinquenta e seis mil, quatrocentos e oitenta reais).
Republicado por Incorreção.

João Pessoa, 09 de novembro de 2016.
 Edilma Ferreira da Costa

Secretária de Educação e Cultura

INFRAERO - EMPRESA BRASILEIRA DE INFRA ESTRUTURA AEROPORTUARIA BAYEUX - CNPJ/
CPF Nº 00.352.294/0032-17. Torna público que a SUDEMA - Superintendência de Administração do 
Meio Ambiente, emitiu a Licença de Operação nº 3615/2016 em João Pessoa, 1 de novembro de 
2016 - Prazo: 1825 dias. Para a atividade de: SERVIÇO AEROPORTUÁRIO DE PASSAGEIROS E 
CARGAS Na(o) - AERO. INTER. PRESIDENTE CASTRO PINTO, S/Nº.  Município: BAYEUX - UF: 
PB.  Processo: 2016-004238/TEC/LO-2528.

27A UNIÃO 
PublicidadeJoão Pessoa > Paraíba > SÁBADO, 12 de novembro de 2016

 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2016 - 059104
Responsavel.: KLEIBER MARCO DE ALMEIDA CUNHA
CPF/CNPJ: 408381534-53
Titulo: DUP VEN MER IND  R$772,92
Apresentante: BCO BRADESCO S.A.607469480001.12
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2016 - 059452
Responsavel.: LUIZ GOMES DA SILVA.
CPF/CNPJ: 616957694-49
Titulo: DUP VEN MER IND  R$706,68
Apresentante: BCO BRADESCO S.A.607469480001.12
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2016 - 059184
Responsavel.: LUIZ GOMES DA SILVA.
CPF/CNPJ: 616957694-49
Titulo: DUP VEN MER IND  R$124,00
Apresentante: BCO BRADESCO S.A.607469480001.12
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2016 - 059502
Responsavel.: LUIZ GOMES DA SILVA
CPF/CNPJ: 616957694-49
Titulo: DUP VEN MER IND  R$510,00
Apresentante: BCO BRADESCO S.A.607469480001.12
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2016 - 059504
Responsavel.: MARCELO MARIANO DOS SANTOS
CPF/CNPJ: 467758034-00
Titulo: DUP VEN MER IND  R$228,00
Apresentante: CEF-AG TRINC.00360.305.0001.04
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2016 - 058885
Responsavel.: MARIA NOBREGA DOS SANTOS
CPF/CNPJ: 013517502/0001-36
Titulo: DUP VEN MER IND  R$713,15
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2016 - 053455
Responsavel.: MARIA NOBREGA DOS SANTOS
CPF/CNPJ: 013517502/0001-36
Titulo: DUP VEN MER IND  R$726,08
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2016 - 053456
Responsavel.: O MESTRE MAT DE CONSTR LTDA
CPF/CNPJ: 000778553/0001-70
Titulo: DUP VEN MER IND  R$2.998,63
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2016 - 059115
Responsavel.: PEDRO VAZ RIBEIRO NETO
CPF/CNPJ: 000225854-43
Titulo: DUP VEN MER IND  R$1.447,00
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2016 - 059108
Responsavel.: POUSADA DO CAJU LTDA
CPF/CNPJ: 007462772/0001-94
Titulo: DUP VEN MER IND  R$3.195,24
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2016 - 058944
Responsavel.: PROEX COM.VAR.DE FRIOS E LAC.L
CPF/CNPJ: 069908986/0001-07
Titulo: DUP VEN MER IND  R$5.438,57
Apresentante: BANCO ITAU S.A-60701190/0001-04
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2016 - 059240
Responsavel.: PROEX COMERCIO VAREJISTA DE FR
CPF/CNPJ: 069908986/0001-07
Titulo: DUP VEN MER IND  R$1.055,03
Apresentante: BANCO ITAU S.A-60701190/0001-04
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2016 - 059222
Responsavel.: ROSINALDA TAVARES BATISTA - ME
CPF/CNPJ: 005970895/0001-00
Titulo: DUP VEN MER IND  R$1.591,00
Apresentante: BCO SANTANDER S.A-90400888/000142
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2016 - 058667
Responsavel.: SAB CONSULTORIA E REPRESENTACA
CPF/CNPJ: 006281970/0001-99
Titulo: DUP VEN MER IND  R$34.115,23
Apresentante: BANCO ITAU S.A-60701190/0001-04
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2016 - 058838
Responsavel.: SANDRA ARAUJO BORGES
CPF/CNPJ: 020717921/0001-87
Titulo: DUP VEN MER IND  R$292,70
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2016 - 059329
Responsavel.: SAYONARA FERREIRA CARDOSO DIAS
CPF/CNPJ: 035970584-77
Titulo: DUP VEN MER IND  R$1.437,80
Apresentante: BCO SANTANDER S.A-90400888/000142
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2016 - 058665
Responsavel.: SPACO N COMERCIO DE ART.DO VER
CPF/CNPJ: 016950932/0001-35
Titulo: DUP VEN MER IND  R$1.685,35
Apresentante: BANCO ITAU S.A-60701190/0001-04
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2016 - 059234

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,  12/11/2016
Bela. MARIA ANGELA SOUTO CANTALICE

- Titular -

     Souto
Serviço notarial e registral

2º OFÍCIO DE PROTESTO - 5º OFÍCIO DE NOTAS
BELA.  MARIA ÂNGELA SOUTO CANTALICE

Praca 1817, 40 -  Centro - J. Pessoa - Fone: 3241.3040
E D I T A L

Responsavel.: ADEMAR LOPES MACEDO
CPF/CNPJ: 150050891-87
Titulo: DUP PRES SER IN  R$230,00
Apresentante: CEF-AG TRINC.00360.305.0001.04
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2016 - 054986
Responsavel.: ALINE ALVES GUEDES DANTAS
CPF/CNPJ: 065066944-40
Titulo: DUP VEN MER IND  R$ 60,00
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2016 - 058621
Responsavel.: ANNES E ANDRADE LTDA
CPF/CNPJ: 008411869/0001-30
Titulo: DUP VEN MER IND  R$478,34
Apresentante: CEF-AG TRINC.00360.305.0001.04
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2016 - 059264
Responsavel.: BANTEC - BANCO DE NOGOCIOS , T
CPF/CNPJ: 014805092/0001-91
Titulo: DUP VEN MER IND  R$1.734,90
Apresentante: BANCO ITAU S.A-60701190/0001-04
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2016 - 059536
Responsavel.: CARLITO ANTONIO DA SILVA ME
CPF/CNPJ: 014398496/0001-08
Titulo: DUP VEN MER IND  R$542,71
Apresentante: BCO SANTANDER S.A-90400888/000142
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2016 - 058957
Responsavel.: DANIELLE KAROLLINE FALCAO DE 
OLIVEI
CPF/CNPJ: 105895814-30
Titulo: DUP VEN MER IND  R$ 62,00
Apresentante: CEF-AG TRINC.00360.305.0001.04
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2016 - 059261
Responsavel.: DIAGNOSTIQUE SPA URBANO LTDA 
- ME
CPF/CNPJ: 007509344/0001-70
Titulo: DUP VEN MER IND  R$412,45
Apresentante: BCO SANTANDER S.A-90400888/000142
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2016 - 059133
Responsavel.: DULCE ANNE EVARISTO DE OLIVEIRA
CPF/CNPJ: 021354633/0001-78
Titulo: DUP VEN MER IND  R$360,54
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2016 - 059335
Responsavel.: DUTRA E DORNELAS COMERCIO 
DE ROUPAS
CPF/CNPJ: 023436202/0001-86
Titulo: DUP VEN MER IND  R$837,25
Apresentante: BCO BRADESCO S.A.607469480001.12
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2016 - 059176
Responsavel.: DUTRA & DORNELAS COMERCIO DE
CPF/CNPJ: 023436202/0001-86
Titulo: DUP VEN MER IND  R$840,30
Apresentante: BCO BRADESCO S.A.607469480001.12
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2016 - 059147
Responsavel.: EDNA MARIA PINHEIRO DANTAS 
DO NASCI
CPF/CNPJ: 005630365/0001-13
Titulo: DUP VEN MER IND  R$759,29
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2016 - 059385
Responsavel.: EM CONSTRULIMP EIRELE EPP
CPF/CNPJ: 017517638/0001-05
Titulo: DUP VEN MER IND  R$3.002,00
Apresentante: CEF-AG TRINC.00360.305.0001.04
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2016 - 058882
Responsavel.: GPM CONSTRU  ES E INCORPORA  
ES LTD
CPF/CNPJ: 020926659/0001-80
Titulo: DUP VEN MER IND  R$553,74
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2016 - 059361
Responsavel.: GPM CONSTRU  ES E INCORPORA  
ES LTD
CPF/CNPJ: 020926659/0001-80
Titulo: DUP VEN MER IND  R$553,74
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2016 - 059362
Responsavel.: JOACIL PEDRO DA SILVA
CPF/CNPJ: 047245194-44
Titulo: DUP VEN MER IND  R$325,00
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2016 - 058896
Responsavel.: JOSANE MIRANDA MACHADO
CPF/CNPJ: 951267674-53
Titulo: DUP VEN MER IND  R$708,94
Apresentante: BCO BRADESCO S.A.607469480001.12
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2016 - 058725
Responsavel.: JOSE CARLOS PEREIRA DE OLIVEIRA
CPF/CNPJ: 012614780/0001-49
Titulo: DUP VEN MER IND  R$1.111,90
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS

AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 00048/2016
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 

Cel. Antonio Pessoa, 375 - Centro - Bananeiras - PB, às 09:00 horas do dia 30 de Novembro de 
2016, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Aquisição de veículo 
modelo furgão destinado ao transporte de gêneros alimentícios da merenda escolar deste município. 
Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e Decreto 
Federal nº 5.450/2005. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço 
supracitado. Telefone: (083) 3367-1129. Email: cplbananeiras@bol.com.br

Bananeiras - PB, 11 de Novembro de 2016
IVONALDO COSMO PEREIRA JÚNIOR

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA
SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO N. º 09001/2016 PROCESSO ADM. Nº. 2015/105526

OBJETO: Sistema de Registro de Preços para Eventual Aquisição de Caminhas Infantis para 
as Unidades de Educação Infantil da Rede Municipal de Ensino.

Com base nas informações constantes no processo administrativo epigrafado e em cumprimento 
aos termos do art. 43, VI, da Lei n° 8.666/93, e alterações posteriores, bem como no Decreto Muni-
cipal nº. 7.884/2013 e Art. 4º, Inciso XXII, da Lei nº. 10.520/2002, ACOLHO o Parecer emitido pela 
ASSEJUR, HOMOLOGO o Pregão acima identificado, em favor da empresa: EKIPSUL COMÉRCIO 
DE EQUIPAMENTOS EDUCACIONAIS LTDA, inscrita sob o CNPJ: CNPJ: 04.603.900/0001-84, a 
qual foi vencedora do ITEM 01: com valor unitário de R$ 112,25 (cento e doze reais e vinte e cinco 
centavos), perfazendo o valor total de R$ 449.000,00 (quatrocentos e quarenta e nove mil reais). Em 
consequência, fica convocado o proponente para assinatura da Ata de Registro de Preços, sob pena 
de decair o direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas no art. 81 da lei nº 8.666/93.

João Pessoa, 10 de novembro de 2016.
Edilma Ferreira da Costa

Secretária de Educação e Cultura.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSITO E TRANSPORTES PÚBLICOS

EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS: ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 

00027/2016.
PROCESSO ADMINISTRATIVO: 00070/2016.
OBJETO: FORMAÇÃO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL CONTRA-

TAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE ABRIGO PARA 
PONTO DE ÔNIBUS EM LOCAIS DETERMINADOS PELA SUPERINTENDÊNCIA DE TRÂNSITO 
E TRANSPORTES PÚBLICOS DE CAMPINA GRANDE-PB.

ITEM REGISTRADO: ITEM 01 – PREÇO UNITÁRIO R$ 2.135,18 (DOIS MIL CENTO E TRINTA 
E CINCO REAIS E DEZOITO CENTAVOS).

VALOR DA TOTAL: ITEM 01 – R$ 427.036,00 (QUATROCENTOS E VINTE SETE MIL E TRINTA 
E SEIS REAIS).

VALOR REGISTRO PARA O FORNECEDOR: APFORM INDÚSTRIA E COMERCIO DE MO-
VEIS LTDA.

CNPJ:  06.198.597/0001-07. 
REPRESENTANTE LEGAL: JOSE PEREIRA DA COSTA JUNIOR.
PRAZO DE VIGENCIA:  12 (DOZE) MESES, CONTADOS DA SUA ASSINATURA. 
FUNCIONAL PROGRAMÁTICA: 15.451.1029.2152 - AÇÕES DO SISTEMA DE TRANSPORTE 

PÚBLICO DE PASSAGEIROS.
ELEMENTO DE DESPESA: 4490.51.99 - OBRAS E INSTALAÇÕES.
FONTE DE RECURSOS: 000 – RECURSOS PRÓPRIOS.
PELA CONTRATANTE: FELIX ARAUJO NETO.
DATA DA ASSINATURA: 11/11/2016.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSITO E TRANSPORTES PÚBLICOS

HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO -  PREGÃO PRESENCIAL Nº 00027/2016.
DIRETOR SUPERINTENDENTE DA SUPERINTENDÊNCIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTES 

PÚBLICOS DE CAMPINA GRANDE, ESTADO DA PARAÍBA, no uso de suas atribuições legais, 
R E S O L V E: na qualidade de ordenador de despesa, e tendo em vista o disposto no artigo 43, 
inciso VI, da lei federal n° 8.666, de 21 de junho de 1993 e alterações, HOMOLOGA e ADJUDICA 
o Pregão Presencial nº 00027/2016, que objetiva: A presente licitação tem por objeto a Contratação 
de empresa especializada em confecção e instalação de abrigo para ponto de ônibus em locais 
determinados pela Superintendência de Trânsito e Transportes Públicos de Campina Grande-PB, 
conforme descrição abaixo e projeto anexo: com base nos elementos constantes do processo corres-
pondente, os quais apontam como proponente vencedor: APFORM INDÚSTRIA E COMERCIO DE 
MOVEIS LTDA.06.198.597/0001-07.Valor: R$ 427.036,00. Campina Grande - PB, 11 de novembro 
de 2016.  FELIX ARAUJO NETO - Diretor Superintendente.
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SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO
DIRETORIA EXECUTIVA DA CENTRAL DE COMPRAS

GERÊNCIA EXECUTIVA DE LICITAÇÃO

CONVOCAÇÃO PARA PREGÃO ELETRÔNICO N 011/2016
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 
eletrônico na sede deste orgão, situada a Rua João da Mata S/N, Palácio dos Despachos/Vice-
-Governadoria - Jaguaribe, telefone (083)3218-4588, no dia 29/11/2016 às 10 horas (Horário de 
Brasília), que tem por objeto Aquisição de Material Permanente (Gerador) – Secretaria de Estado 
da Receita – SER, conforme anexo I do Edital.

Maiores informações sobre o EDITAL poderão ser obtidas na Gerência de Licitação da Central 
de Compras e no site www.centraldecompras.pb.gov.br. REG. CGE Nº 16-01043-9.

João pessoa, 11 de novembro 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

CONVOCAÇÃO PARA PREGÃO ELETRÔNICO N 222/2016
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 
eletrônico na sede deste orgão, situada a Rua João da Mata S/N, Palácio dos Despachos/Vice-
-Governadoria - Jaguaribe, telefone (083)3218-4588, no dia 25/11/2016 às 10 horas (Horário de 
Brasília), que tem por objeto Aquisição de Material Permanente – Secretaria de Estado da Mulher 
e da Diversidade Humana – SEMDH, conforme anexo I do Edital.

Maiores informações sobre o EDITAL poderão ser obtidas na Gerência de Licitação da Central 
de Compras e no site www.centraldecompras.pb.gov.br. REG. CGE Nº 16-01040-5.

João pessoa, 11 de novembro de 2016.
Vivianne Pereira Almeida Diniz
Gerente Executiva de Licitação

SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO
DIRETORIA EXECUTIVA DA CENTRAL DE COMPRAS

GERÊNCIA EXECUTIVA DE LICITAÇÃO

COMUNICADO PREGÃO 072/2016
PROCESSO Nº 19.000.024495.2016

Comunicamos, a quem interessar possa, que o procedimento licitatório Pregão Presencial nº 
072/2016 (Registro de Preços para Serviço de Conservação, Higienização e Limpeza Hospitalar) 
destinado ao HOSPITAL DA POLÍCIA MILITAR GENERAL EDSON RAMALHO - HPMGER, marcado 
para o dia 17/11/2016 às 09:00h está ADIADO para o dia 25/11/2016 às 09:00h. Favor retirar novo 
Edital no site: http://www.centraldecompras.pb.gov.br/

(Reg. CGE: 16-00624-5)
João Pessoa, 11 de novembro de 2016

Vivianne Pereira Almeida Diniz
Gerente de Licitações

SECRETARIA DE ESTADO DA INFRAESTRUTURA, DOS RECURSOS HÍDRICOS,  
DO MEIO AMBIENTE E DA CIÊNCIA E TECNOLOGIA

DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM
COMISSÃO ESPECIAL DE LICITAÇÃO 

ERRATA
CONCORRÊNCIA N.º 06/2016 - CEL
REGISTRO CGE N.º 16-00964-3
O Departamento de Estradas de Rodagem do Estado da Paraíba - DER/PB, através da Comis-

são Especial de Licitação - CEL, comunica aos interessados que no Edital, no item 10.4, subitem 
10.4.1.c e  10.4.1.d.2.6.1, onde se lê: “Engenheiro Civil...”, leia-se: “Engenheiro compatível com 
o objeto da licitação”.

João Pessoa, 11 de novembro de 2016.
Engº  Sebastião Cirino da Silva

Presidente da Comissão Especial de Licitação

EMEPA – PB
AVISO DE EDITAL DE LEILÃO PÚBLICO Nº 006/2016

REGISTRO CGE Nº 16.00016-1, de 09/11/2016 – PROC. Nº 1306/2016.
A Empresa Estadual de Pesquisa Agropecuária da Paraíba S.A - EMEPA-PB, situada na Ro-

dovia Estadual Ministro Abelardo Jurema (PB-008), Km-07, Jacarapé, João Pessoa-PB, CNPJ nº 
09.295.684/0001-70, Inscrição Estadual n 16.078.084-5, Empresa vinculada à Secretaria de Estado 
do Desenvolvimento da Agropecuária e da Pesca-PB/SEDAP, realizará Leilão Público nº 006/2016:

OBJETIVO: alienação, de 51 (cinquenta e um) animais mais  02 (duas) crias ao pé; dentre 
bovinos das raças: Gir, Sindi e Guzerá assim distribuídos por raça e sexo: GIR: 05 (cinco) Fêmeas 
e 04 (quatro) machos adultos; SINDI:  08(oito) fêmeas e 13 (treze) machos adultos; GUZERÁ: 13 
(treze) fêmeas e 08 (oito) machos adultos, dentre as fêmeas  duas são acompanhadas de cria ao 
pé sendo um macho e outra fêmea. Os animais estão avaliados em R$ 57.600,00 (cinquenta e 
sete mil, seiscentos reais).

LOCAL, DATA  e HORÁRIO: no dia 10  de dezembro de 2016 às 10 horas, na Estação Experi-
mental  de Alagoinha, localizada na Zona Rural do município de Alagoinha - PB.

 FORMA DE PAGEMANTO:  “à vista” ou “a prazo”. No pagamento “À VISTA” o arrematante 
terá um desconto de 5% (cinco por cento) sobre o valor total arrematado  e no pagamento “A 
PRAZO” o valor do(s) animal(is)  ou lotes arrematado(s) será dividido em 06 (seis) parcelas iguais, 
assim distribuídas: 01 (uma) parcela a ser paga pelo comprador no ato do arremate (10/12/2016) 
e as parcelas  restantes, com  vencimentos  para os dias: 10/01/2017; 10/02/2017; 10/03/2017; 
10/04/2017 e 10/05/2017.

LEGISLAÇÃO: Lei Federal nº 8.666/93 e alterações posteriores> Lei Estadual nº 9.697/2012 
e 9.821/2012.

CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO: Poderá participar do leilão toda e qualquer pessoa física ou 
jurídica, no gozo pleno das suas atividades civis, que esteja adimplente com a EMEPA, não estejam 
inscritas no Cadastro de Fornecedores Impedidos de Licitar e Contratar com a Administração Pública 
do Estado da Paraíba – CAFIL-PB (Lei Estadual nº 9.697/2012).

MAIORES INFORMAÇÕES: Será encontrado no Edital que será afixada na entrada principal 
da EMEPA-PB e poderá ser adquirido sem qualquer ônus na sua sede, bem como será exibida 
na internet no site: www.gestaounificada.pb.gov.br/emepa/editais ou pelos fones: (83) 3198-
0650/0666/3218-8100/8101 e Ramal: 244, pelo fax (83) 3198-0667 e ainda pelo e-mail:  cpl.emepa@
gestaounificada.pb.gov.br.

ANTONIO JUSTINO SOBRINHO
Presidente da CPL/EMEPA-PB.

Portaria nº21/2016-Publicada no DOE em 25/02/2016

AVISO DE RETIFICAÇÃO DO AVISO DE CONVOCAÇÃO DE SEGUNDO COLOCADO 
No Aviso de Convocação do segundo colocado do PREGÃO PRESENCIAL Nº 00026/2016, 

publicado no DOE no dia 27/10/2016 Pág. 16 e no Jornal A UNIÃO Pág. 26 e Semanário de 24 A 
28 10/2016, ONDE SE LÊ, ficando para o dia 05/11/2016, LEIA-SE, ficando para o dia 04/11/2016 
e Campina Grande 26/11/2016 Leia-se Campina Grande 26/10/2016, as demais informações 
permanecem inalteradas.

PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSUNÇÃO
TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

O Prefeito de Assunção/PB, no uso de suas atribuições legais. Resolve homologar os resultados 
do julgamento das propostas do Pregão Presencial SRP N.º 021/2016. Objeto: Contratação de uma 
pessoa  jurídica para Prestar o fornecimento parcelado de carne, frango e derivados para atender a 
demanda da merenda escolar, creche, programas sociais, conforme termo de referência. Vencedor: 
Francivaldo Balbino da Silva – ME, CNPJ: 11.508.367/0001-37, com o valor total de R$ 80.325,00. 
Publique-se e cumpra-se.

Assunção/PB, 05 de setembro de 2016.
Rafael Anderson de Farias Oliveira

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSUNÇÃO
TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

O Prefeito de Assunção/PB, no uso de suas atribuições legais. Resolve homologar os resultados 
do julgamento das propostas do Pregão Presencial SRP N.º 022/2016. Objeto: Contratação de uma 
pessoa  jurídica para prestar o fornecimento parcelado de material gráfico para atendimento da 
demanda das diversas secretarias do município, conforme termo de referência. Vencedor: Center Grá-
fica Ltda - CNPJ: 07.523.694/0001-90, com o valor total de R$ 56.596,00. Publique-se e cumpra-se.

Assunção/PB, 05 de setembro de 2016.
Rafael Anderson de Farias Oliveira

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSUNÇÃO
TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

O Prefeito de Assunção/PB, no uso de suas atribuições legais. Resolve homologar os resultados 
do julgamento das propostas do Pregão Presencial SRP N.º 023/2016. Objeto: Contratação de 
Pessoa Jurídica para prestar o fornecimento parcelada de pneus, câmaras de ar e protetores de 
primeira linha nacional, destinada aos veículos da frota deste município e os que por força con-
tratual tenha direito ao mesmo, conforme termo de referência. Vencedor: Pneumax Ltda - CNPJ: 
09.215.807/0001-16, com o valor total de R$ 248.460,00. Publique-se e cumpra-se.

Assunção/PB, 05 de setembro de 2016.
Rafael Anderson de Farias Oliveira

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSUNÇÃO
TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

O Prefeito de Assunção/PB, no uso de suas atribuições legais. Resolve homologar os resultados 
do julgamento das propostas da Chamada Pública N.º 001/2016. Objeto: Aquisição de gêneros 
alimentícios da Agricultura Familiar e do Empreendedor Familiar Rural, destinado ao atendimento 
do Programa Nacional de Alimentação Escolar/PNAE, para o período de agosto a 30 dezembro de 
2016, com finalidade de apresentar projeto de venda de gênero alimentícios da agricultura familiar 
para alimentação escolar e habilitação dos fornecedores, conforme projeto básico. Vencedor 
(es): Pessoa Física: Maria Ivete da Silva Ferreira - CPF: 398.503.821-04, com o valor total de 
R$ 19.960,00. Pessoa Física: Fagner B. Guedes - CPF: 067.736.424-50, com o valor total de R$ 
10.200,00. Publique-se e cumpra-se.

Assunção/PB, 12 de Agosto de 2016.
Rafael Anderson de Farias Oliveira

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSUNÇÃO
AVISO DE LICITAÇÃO

A Prefeitura M. de Assunção/PB, através do seu Pregoeiro, torna público que fará realizar 
a Licitação: Pregão Presencial SRP Nº 026/2016. Objeto: Contratação de uma pessoa jurídica 
para prestar o fornecimento parcelado de material médico hospitalar para os Postos de Saúde do 
município, conforme termo de referencia. Data da Realização: 24 de novembro de 2016. Horário: 
14h:00mim (quatorze horas); Local: Sede da Prefeitura a Rua Tereza Balduino da Nóbrega, s/nº, 
Centro, Assunção/PB, Fone: (83) 3466-1079. Edital: A ser adquirida por cópia ou CD virgem na 
sede na CPL no horário das 07:00hs às 12:00hs. 

Assunção-PB, 08 de novembro de 2016.
João Paulo Souza Galdino

Pregoeiro

PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSUNÇÃO
AVISO DE LICITAÇÃO

A Prefeitura M. de Assunção/PB, através do seu Pregoeiro, torna público que fará realizar a 
Licitação: Pregão Presencial SRP Nº 027/2016. Objeto: Contratação de Pessoa Jurídica para 
prestar o fornecimento parcelada de material odontológico para os postos de saúde do município, 
conforme termo de referência. Data da Realização: 24/11/2016. Horário: 16h:00mim (dezesseis 
horas); Local: Sede da Prefeitura, Fone: (83) 3466-1079, Suporte Legal: Lei Federal nº 10.520/02, 
Lei Federal 8.666/93 e Lei Complementar nº 123/06. Edital: Adquirira na sala da CPL no horário 
das 07:00hs ás 12:00hs.

Assunção-PB, 08 de novembro de 2016.
João Paulo Souza Galdino

Pregoeiro

PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSUNÇÃO
AVISO DE LICITAÇÃO

A Prefeitura M. de Assunção/PB, através do seu Pregoeiro, torna público que fará realizar a 
Licitação: Pregão Presencial Nº 028/2016. Objeto: Contratação de Pessoa Jurídica para Aquisição 
de 01 (uma) Ambulância, para simples remoção (tipo furgão), para atender as necessidades dos 
pacientes do município de Assunção - PB, conforme termo de referência. Data da Realização: 
25/11/2016. Horário: 09h:00mim (nove horas); Local: Sede da Prefeitura, Fone: (83) 3466-1079, 
Suporte Legal: Lei Federal nº 10.520/02, Lei Federal 8.666/93 e Lei Complementar nº 123/06. Edital: 
Adquirira na sala da CPL no horário das 07:00hs ás 12:00hs.

Assunção-PB, 11 de novembro de 2016.
João Paulo Souza Galdino

Pregoeiro

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº 52/2016
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS para fornecimento de gêneros alimentícios, destinados a 

pequenas doações a famílias carentes do município de Bernardino Batista. Data e Local, às 09:00 
horas do dia 28/11/2016, na sala de Reuniões da CPL, Rua Ednete Abrantes de Abreu, 30 - Centro 
- Bernardino Batista - PB.

Bernardino Batista - PB, 11 de Novembro de 2016.
Mateus Ribeiro Dantas.

Pregoeiro.
 

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº 53/2016
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS para prestação de serviços de publicidade legal e institucional 

para divulgação em jornal de circulação regional de atos administrativos do município de Bernardino 
Batista. Data e Local, às 10:00 horas do dia 28/11/2016, na sala de Reuniões da CPL, Rua Ednete 
Abrantes de Abreu, 30 - Centro - Bernardino Batista - PB.

                Bernardino Batista - PB, 11 de Novembro de 2016.
Mateus Ribeiro Dantas.

Pregoeiro.

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA
EMLUR - AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA

AVISO DE ANULAÇÃO DO ATO DE HOMOLOGAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 010/2016

O Superintendente da EMLUR - AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA no 
uso de suas atribuições e consoante a Comissão Permanente de Licitação, com fundamentos no art. 
53 da Lei 9.784/99 e na Súmula 473 do STF, tornam público para conhecimento dos interessados 
que fica anulado o Ato de Homologação referente ao Pregão Eletrônico nº 010/2016- EMLUR, que 
tem por objeto REGISTRO DE PREÇOS CONSIGNADO EM ATA PARA EVENTUAL CONTRATAÇÃO 
DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS ROÇADEIRAS E PEÇAS, 
DESTINADAS AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA, publicados no Diário Oficial do Estado 
e no Jornal A União no dia 12 de Outubro de 2016.

João Pessoa,  11  de Novembro de 2016
Lucius Fabiani de Vasconcelos Sousa

Superintendente - EMLUR

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA
SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA

RESULTADO DE JULGAMENTO DAS AMOSTRAS
PROCESSO Nº. 2016/022224  PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 09014/2016.
OBJETO: Sistema de Registro de Preços para eventual aquisição de material de limpeza para 

A Rede Municipal de Ensino e Setores Administrativos da SEDEC.
A Pregoeira oficial da Secretaria da Educação e Cultura torna público o Resultado de Julgamento 

da amostra do Item 06 do pregão acima citado. Após a averiguação feita pela Comissão de Avaliação 
de Bens e Serviços, ficou constatado que:

FOI REPROVADA
A amostra apresentada para o item 06 pela empresa TUTTO LIMP DISTRIBUIDORA LTDA, 

inscrita sob o CNPJ: 05.449.553/0001-40, por não atender as especificações solicitadas no Edital. 
João Pessoa, 08 de novembro de 2016.

Gláucia Kaline A. da Fonseca Carvalho
Pregoeira da CSL/SEDEC

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA

TERMO DE ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO
PROCESSO Nº 204/2016
PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº 041/2016
OBJETO: Sistema de Registro de Preços para eventual aquisição de Urnas Funerárias e 

execução de serviços funerários, junto à Secretaria de Assistência Social da Prefeitura Municipal 
de Santa Rita/PB.

Tendo em vista que o procedimento licitatório tratado nos autos n° 204/2016, realizado na mo-
dalidade PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº 041/2016, apontou como vencedor a empresa JUAREZ 
BARBOSA PEQUENO - ME, cadastrada sob o CNPJ nº 14.088.010/0001-35, para o LOTE ÚNICO, 
perfazendo o valor global de R$: 969.600,00 (Novecentos e sessenta e nove mil e seiscentos reais), 
para atender um período de 12 (doze) meses. Classificada pelo critério de menor preço por LOTE 
ÚNICO, com fulcro no Inciso VI do Art. 43 da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações posteriores, 
de 21 de Junho de 1993, ADJUDICO E HOMOLOGO o procedimento licitatório, em consequência, 
fica convocada a proponente para assinatura da Ata de Registro de Preço e instrumento de contrato, 
nos termos do Art. 64, caput, do citado diploma legal. 

Santa Rita/PB, 10 de Novembro de 2016.
José Veríssimo Ferreira Júnior

Secretário Municipal de Assistência Social
 
 CAO CLUBE SERVIÇOS DE ALOJAMENTOS PARA ANIMAIS DOMÉSTICOS LTDA, CNPJ 

25.042.816/0001-09, torna público que requereu a SEMAPA- Secretaria de Meio Ambiente, Pesca 
e Aquicultura de Cabedelo a Licença Prévia e de Instalação para prestação de serviços de hotel e 
alojamento de animais domésticos e de estimação, situado á Av. Vinte e Quatro de Junho 220, Q 
04 Lote 13 B, Renascer , Cabedelo – PB CEP: 58108 -086.

MARIA APARECIDA DEOLINDO DA SILVA - CPF nº 152.058.601-97. Torna público que a SEMA-
BY - Secretaria de Meio Ambiente de Bayeux, emitiu a Licença de Operação Nº 086/2016 - Prazo 
de 730 dias. Para a atividade de Construção de Unidade Multifamiliar Processo Nº 169/2016/TEC/
LO. Bayeux - PB.

CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA - CAGEPA JOAO PESSOA - CNPJ/CPF Nº 
09.123.654/0001-87 Torna público que a SUDEMA - Superintendência de Administração do Meio Am-
biente, emitiu a Licença de Operação n°3665/2016, em João Pessoa, 8 de novembro – Prazo: 1095 
dias. Para a atividade de: Sistema de Abastecimento de água no Município de Algodão de Jandaíra 
- PB. Na(o) -Município: ALGODÃO DE JANDAÍRA- UF: PB: Processo: 2016-006364/TEC/LO-3072.

PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSUNÇÃO
EXTRATO DO CONTRATO DE COMPRA E VENDA N.º 054/2016

Pregão Presencial SRP Nº 016/2016. Contratante: Prefeitura de Assunção/PB. Contratada: Geraldo 
Vidal Da Nobrega-ME CNPJ: 18.995.457/0001-49. Objeto: Prestar serviço no fornecimento de equipa-
mentos e suprimentos de informática, de forma parcelada, para atender as diversas secretarias do mu-
nicípio. Valor Contratado: R$ 24.360,00, Item(s): 52 - 53 - 55. Dotação: QDD/2016. Recursos: Próprios 
e Fundo Municipal de Saúde (Recursos Próprios). Vigência: 01 (um) ano. Data da ass.: 22/08/2016. 
Partes ass.: Rafael A. de F. Oliveira (Pela Contratante) e Geraldo V. da N. Junior (Pela Contratada).

Assunção/PB, 22 de agosto de 2016.
Rafael Anderson de Farias Oliveira

Prefeito
 

EXTRATO DO CONTRATO DE COMPRA E VENDA N.º 055/2016
Pregão Presencial SRP Nº 016/2016. Contratante: Prefeitura de Assunção/PB. Contratada: Jet Print 

Informática Ltda, CNPJ.: 05.301.712/0001-64. Objeto: Prestar serviço no fornecimento de equipamentos 
e suprimentos de informática, de forma parcelada, para atender as diversas secretarias do município. 
Valor Contratada: R$ 82.515,00, Item(s): 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 
- 17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22 - 23 - 24 - 25 - 26 - 27 - 28 - 29 - 30 - 31 - 32 - 33 - 34 - 35 - 36 - 37 - 38 - 
39 - 40 - 41 - 42 - 43 - 44 - 45 - 46 - 47 - 48 - 49 - 50 - 51 - 54 - 56 - 57 - 58 - 59 - 60 - 61 - 62 - 63 - 64 
- 65 - 66 - 67 - 68 - 69 - 70 - 71 - 72 - 73 - 74 - 75 - 76 - 77. Dotação: QDD/2016. Recursos: Próprios 
e Fundo Municipal de Saúde (Recursos Próprios). Vigência: 01 (um) ano. Data da ass.: 22/08/2016. 
Partes ass.: Rafael A. de F. Oliveira (Pela Contratante) e Nivaldo F. dos S. Júnior (Pela Contratada).

Assunção/PB, 22 de agosto de 2016.
Rafael Anderson de Farias Oliveira

Prefeito

EXTRATO DO CONTRATO DE COMPRA E VENDA N.º 056/2016
Pregão Presencial SRP Nº 017/2016. Contratante: Prefeitura de Assunção/PB. Contratada: NNMED 

Dist. Imp. E Exp. Medicamentos Ltda, CNPJ: 15.218.561/0001-39. Objeto: Prestar o fornecimento de 
medicamentos dispensados pela farmácia básica, psicotrópicos, assistência farmacêutica e injetável, 
destinado a atender as necessidades da secretaria de saúde, postos de saúde e farmácia básica. Valor 
Contratado: R$ 670.990,05, Item(s): 1 a 277. Dotação: QDD/2016. Recursos: Próprios e Fundo M. de 
Saúde (Recursos Próprios). Vigência: 01 (um) ano. Data da ass.: 22/08/2016. Partes ass.: Rafael A. 
de F. Oliveira (Pela Contratante) e Neilton Neves dos Santos (Pela Contratada).

Assunção/PB, 22 de agosto de 2016.
Rafael Anderson de Farias Oliveira

Prefeito

EXTRATO DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO N.º 060/2016
Pregão Presencial SRP Nº 020/2016. Contratante: Prefeitura de Assunção/PB. Contratada: Damiana 

Maria dos Santos CPF 873.404.534-15. Objeto: Prestar serviço no preparo e fornecimento de Cafés 
tipo completo e servido em porção; Almoços tipo completo e quentinhas; Jantares tipo completo e 
quentinhas para os técnicos, assessores, servidores, prestadores de serviço, etc., que detenham o 
direito quando a serviço da municipalidade. Valor Contratado: R$ 57.700,00, Item(s): 2 - 4 - 6. Dotação: 
QDD/2016. Recursos: Próprios e Fundo M. de Saúde (Recursos Próprios). Vigência: 01 (um) ano. 
Data da ass.: 22/08/2016. Partes ass.: Rafael A. de F. Oliveira (Pela Contratante) e Damiana M. dos 
Santos (Pela Contratada).

Assunção/PB, 22 de agosto de 2016.
Rafael Anderson de Farias Oliveira

Prefeito

EXTRATO DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO N.º 061/2016
Pregão Presencial SRP Nº 020/2016. Contratante: Prefeitura de Assunção/PB. Contratado: Joel 

Carlos de Oliveira CPF 879.880.384-00. Objeto: Prestar serviço no preparo e fornecimento de Cafés 
tipo completo e servido em porção; Almoços tipo completo e quentinhas; Jantares tipo completo e 
quentinhas para os técnicos, assessores, servidores, prestadores de serviço, etc. Valor Contratada: R$ 
64.000,00, Item(s): 1 - 3 - 5. Dotação: QDD/2016. Recursos: Próprios e Fundo M. de Saúde (Recursos 
Próprios). Vigência: 01 (um) ano. Data da ass.: 22/08/2016. Partes ass.: Rafael A. de F. Oliveira (Pela 
Contratante) e Joel C. de Oliveira (Pela Contratada).

Assunção/PB, 22 de agosto de 2016.
Rafael Anderson de Farias Oliveira

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSUNÇÃO
EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

1ª) Ata de Registro de Preços nº 024/2016, firmada entre a Prefeitura de Assunção/PB e a pes-
soa jurídica: Geraldo Vidal da Nobrega-ME CNPJ: 18.995.457/0001-49. Pregão Presencial SRP nº 
016/2016. Valor contratado: R$ 24.360,00, Item(s): 52 - 53 - 55. Registro de preços para eventual objeto: 
Prestar serviço no fornecimento de equipamentos e suprimentos de informática, de forma parcelada, 
para atender as diversas secretarias do município. Fundamento legal: Leis n.ºs 8.666/93, 10.520/02 
e Decreto Municipal nº 005/2015, de 04/05/2015. Dotação: QDD/2016. Fonte de recursos: Próprios e 
Fundo Municipal de Saúde (Recursos Próprios). Vigência: 12 (doze) meses. Data da Ass.: 22/08/2016. 
Partes ass.: Rafael A. de F. Oliveira (Pela Contratante) e Geraldo V. da N. Junior (Pela Contratada).

Assunção/PB, 22 de agosto de 2016.
Rafael Anderson de Farias Oliveira

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSUNÇÃO
EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

2ª) Ata de Registro de Preços nº 025/2016, firmada entre a Prefeitura de Assunção/PB e a pessoa 
jurídica: Jet Print Informática Ltda, CNPJ.: 05.301.712/0001-64. Pregão Presencial SRP nº 016/2016. 
Valor contratado: R$ 82.515,00, Item(s): 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 
- 17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22 - 23 - 24 - 25 - 26 - 27 - 28 - 29 - 30 - 31 - 32 - 33 - 34 - 35 - 36 - 37 - 38 - 
39 - 40 - 41 - 42 - 43 - 44 - 45 - 46 - 47 - 48 - 49 - 50 - 51 - 54 - 56 - 57 - 58 - 59 - 60 - 61 - 62 - 63 - 64 
- 65 - 66 - 67 - 68 - 69 - 70 - 71 - 72 - 73 - 74 - 75 - 76 - 77. Registro de preços para eventual objeto: 
Prestar serviço no fornecimento de equipamentos e suprimentos de informática, de forma parcelada, 
para atender as diversas secretarias do município. Fundamento legal: Leis n.ºs 8.666/93, 10.520/02 
e Decreto Municipal nº 005/2015, de 04/05/2015. Dotação: QDD/2016. Fonte de recursos: Próprios e 
Fundo Municipal de Saúde (Recursos Próprios). Vigência: 12 (doze) meses. Data da Ass.: 22/08/2016. 
Partes ass.: Rafael A. de F. Oliveira (Pela Contratante) e Nivaldo F. dos S. Júnior (Pela Contratada).

Assunção/PB, 22 de agosto de 2016.
Rafael Anderson de Farias Oliveira

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSUNÇÃO
EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

1ª) Ata de Registro de Preços nº 027/2016, firmada entre a Prefeitura de Assunção/PB e a pessoa 
jurídica: NNMED Dist. Imp. E Exp. Medicamentos Ltda, CNPJ: 15.218.561/0001-39. Pregão Presencial 
SRP nº 017/2016. Valor contratado: R$ 670.990,05, Item(s): 1 a 277. Registro de preços para eventual 
objeto: Prestar o fornecimento de medicamentos dispensados pela farmácia básica, psicotrópicos, 
assistência farmacêutica e injetável, destinado a atender as necessidades da secretaria de saúde, 
postos de saúde e farmácia básica. Fundamento legal: Leis n.ºs 8.666/93, 10.520/02 e Decreto Mu-
nicipal nº 005/2015, de 04/05/2015. Dotação: QDD/2016. Fonte de recursos: Próprios e Fundo M. de 
Saúde (Recursos Próprios). Vigência: 12 (doze) meses. Data da Ass.: 22/08/2016. Partes ass.: Rafael 
A. de F. Oliveira (Pela Contratante) e Neilton Neves dos Santos (Pela Contratada).

Assunção/PB, 22 de agosto de 2016.
Rafael Anderson de Farias Oliveira

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSUNÇÃO
EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

1ª) Ata de Registro de Preços nº 032/2016, firmada entre a Prefeitura de Assunção/PB e a pessoa 
física: Damiana Maria dos Santos CPF 873.404.534-15. Pregão Presencial SRP nº 020/2016. Valor 
contratado: R$ 57.700,00, Item(s): 2 - 4 - 6. Registro de preços para eventual objeto: Prestar serviço 
no preparo e fornecimento de Cafés tipo completo e servido em porção; Almoços tipo completo e 
quentinhas; Jantares tipo completo e quentinhas para os técnicos, assessores, servidores, prestado-
res de serviço, etc., que detenham o direito quando a serviço da municipalidade. Fundamento legal: 
Leis n.ºs 8.666/93, 10.520/02 e Decreto M. nº 005/2015, de 04/05/2015. Dotação: QDD/2016. Fonte 
de recursos: Próprios e Fundo Municipal de Saúde (Recursos Próprios). Vigência: 12 (doze) meses. 
Data da Ass.: 22/08/2016. Partes ass.: Rafael A. de F. Oliveira (Pela Contratante) e Damiana M. dos 
Santos (Pela Contratada).

Assunção/PB, 22 de agosto de 2016.
Rafael Anderson de Farias Oliveira

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSUNÇÃO
EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

2ª) Ata de Registro de Preços nº 032/2016, firmada entre a Prefeitura de Assunção/PB e a pes-
soa física: Joel Carlos de Oliveira CPF 879.880.384-00. Pregão Presencial SRP nº 020/2016. Valor 
contratado: R$ 64.000,00, Item(s): 1 - 3 - 5. Registro de preços para eventual objeto: Prestar serviço 
no preparo e fornecimento de Cafés tipo completo e servido em porção; Almoços tipo completo e 
quentinhas; Jantares tipo completo e quentinhas para os técnicos, assessores, servidores, presta-
dores de serviço, etc. Fundamento legal: Leis n.ºs 8.666/93, 10.520/02 e Decreto M. nº 005/2015, 
de 04/05/2015. Dotação: QDD/2016. Fonte de recursos: Próprios e Fundo M. de Saúde (Recursos 
Próprios). Vigência: 12 (doze) meses. Data da Ass.: 22/08/2016. Partes ass.: Rafael A. de F. Oliveira 
(Pela Contratante) e Joel C. de Oliveira (Pela Contratada).

Assunção/PB, 22 de agosto de 2016.
Rafael Anderson de Farias Oliveira

Prefeito
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