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Energia elétrica: outubro 
não terá acréscimo na 
conta dos consumidores

Mulheres negras
17

Vítimas de violência no País denunciam crimes à OEA
Camila Boehm e 
Eliane Gonçalves
Da Agência Brasil

Mulheres negras que 
sofreram diversos tipos de 
violência relataram ontem 
à Organização dos Estados 
Americanos (OEA), durante 
audiência pública na capital 
paulista, casos nos quais fo-
ram vítimas. Os depoimentos 
serão colhidos pela relatora 
de Direitos de Afrodescen-
dentes e Mulheres da OEA, 
Margarette Macaulay, que 
veio ao Brasil conhecer essa 
realidade e receberá também 
o dossiê sobre a violência so-
frida por mulheres negras no 
Brasil das mãos de ativistas 
das organizações Geledés e 
Criola. No Brasil, os assassi-
natos de mulheres brancas 
tiveram redução de 9,3% 
em dez anos (2002 a 2013), 
enquanto os assassinatos de 
mulheres negras tiveram um 
aumento de 54,2% no mes-
mo período, segundo dados 
do dossiê, que é uma com-
���� �� ��� ������ �ϐ������� ���
país. “O dossiê é resultado de 
um relatório que nós apre-
sentamos para a Comissão 
Interamericana de Direitos 
Humanos da OEA denuncian-
do as violações, as violências 
sofridas pelas mulheres ne-
gras brasileiras”, contou Nil-
za Iraci, do Geledés.

Diante do aumento dos 
casos de violência contra a 
������������ǡ�����������ϐ��-
xão. “Se nós temos instru-
mentos, temos leis, temos a 
Lei Maria da Penha, alguma 
coisa não estava batendo. Se 
tem uma lei que combate a 
violência contra todas as mu-
lheres, o que estava aconte-
cendo?”, questionou.

“Quando nos debruça-
mos sobre a questão, come-
�����������ϐ���������� �����
tratava só de violência do-
méstica e sexual, que nós não 
poderíamos falar em ‘violên-
cia’ contra a mulher, nós te-
ríamos que falar em “violên-
cias”, ressaltou Nilza.   

O documento explicita 
diversos casos de violência, 
como vítimas de violência 
obstétrica, assassinatos de 
lésbicas, transexuais e tra-
vestis, racismo institucional 
e no sistema de justiça, into-
lerância religiosa e racismo 
na internet, além das viola-
ções sofridas pelas mães dos 
jovens negros assassinados.

O relatório inicial - reu-
nindo dados e histórias - foi 
apresentado à OEA em abril 
último, quando também foram 
encaminhadas recomendações 
à entidade, entre elas, a de de-
signar um representante para 
que viesse ao P�À��������ϐ�������
as violações denunciadas.

“Eles acataram a nossa 
recomendação e designaram 
a Margarette Macaulay para 
dialogar com essas mulheres 
que estão citadas no dossiê, 
dialogar com essas situa-
ções. Estamos fazendo essa 
audiência para que ela ouça 
essas mulheres. Na verdade, 
o que vamos apresentar a 
ela é um microcosmo diante 
dessa violência absurda que 
as mulheres negras sofrem 
cotidianamente”, disse Nilza.

“No começo era uma 
maravilha. Ele era uma pes-
soa muito boa, que mostrava 
muito carinho e muito res-
peito por mim. Até o dia do 
primeiro tapa. E do tapa veio 
ferro, veio coronhada, eu te-
nho uma cicatriz no rosto, 
veio humilhação verbal, psi-
���×����ǡ� ������� �� ϐÀ����ǳǤ�
É assim que Maria Aparecida 
da Silva Souto, pedagoga, 48 
anos, começou a contar como 
era a rotina de seu primeiro 
casamento, cotidiano de vio-
lência que ela suportou cala-
da por muito tempo.

“E eu aguentei tudo ca-
lada porque as pessoas... 
Uma vez eu contei e ninguém 
acreditou. Falou “imagina”, 
ele tava nervoso. Melhor 
com ele, pior sem ele”, con-
tou Maria. Mais de vinte anos 
depois, ela ainda se emocio-
na ao tocar no assunto, mas 
acredita que as coisas mu-

daram, especialmente por 
causa da Lei Maria da Penha. 
“Precisou de uma mulher 
quase morrer para a gente 
ter esse direito de gritar e 
falar”. A Lei Maria da Penha 
ajudou a reduzir a violência 
contras as mulheres, no en-
tanto, as mulheres negras 
só veem a violência crescer 
contra elas. O dossiê aponta 

que, nas mortes por agres-
são, as mulheres negras são 
64% das mulheres vítimas 
de assassinatos no Brasil. 
O documento avalia ainda 
que, apesar de o Brasil ser 
signatário de Pactos Inter-
nacionais contra a violência 
contra as mulheres e de ter 
������� �� �����Àϐ���ǡ� �����
a Maria da Penha, além de 

políticas, programas e redes 
de serviços voltados para o 
enfrentamento dessa vio-
lência, “não existe qualquer 
mecanismo voltado para o 
enfrentamento do racismo, 
seus impactos na produção 
da violência contra as mu-
lheres negras, e ao racismo 
institucional incorporado a 
estas ações”.

N este 2016, completaram-se sete 
anos da morte de Michael 
jackson. Não é preciso esperar 
mais três, cinco ou dez anos. já é 
��������ϐ�����������������

profunda revisão de sua obra, agora isenta 
totalmente da natural comoção pública que 
tomou conta do mundo em junho de 2009, 
quando a inesperada (e ainda não por completo 
esclarecida!) morte do Rei do Pop foi anunciada.

O legado de Michael jackson é riquíssimo, 
não somente nas transformações que o cantor, 
dançarino e compositor provocou na maneira 
de se fazer música e espetáculo. O legado tam-
�±��±������ϐ�����������������������ǡ�����-
nitário e político de Mj em muitos trabalhos, 
principalmente no clip “We are the world”, 
com o querido e genial maestro Quincy jones.

Nesta coluna converso essencialmente 
em torno de dois singles saídos do álbum 
“HIStory”. Para mim é um disco tão importante 
quanto “Thriller”. Este pela revolução musical 
na carreira de Michael. “HIStory” pela música 
de boa qualidade a serviço de um aberto enga-
jamento de Michael com o mundo. Os singles 
são “The don’t care about us” e “Earth song”.

����������

��ϐ����������±�������������� ���À����Ǧ
musical de “Earth song”. Por isto, ocupo mais 
espaço com “They don’t care about us”.

Michael Jackson e seu grande legado
“Michael, eles não querem saber da gente”. 

É a voz de um garoto no início do clip feito pa-
ralelamente ao single. O vídeo foi dirigido pelo 
aclamado cineasta Spike Lee. É preciso lembrar 
que Michael jack-
son sempre esteve 
acompanhado pelos 
melhores em seus su-
portes criativos, em 
palco, som e imagem. 
Por isso, merece 
��������ϐ��� �����
maior artista da 
música no século 20 
e na primeira década 
do século 21.

Spike Lee con-
���������ϐ���������
no Pelourinho, em 
Salvador (foto), e na favela Dona Marta, no 
Rio de janeiro. Não foi trabalho fácil, pois ini-
cialmente as autoridades não queriam que o 
clip fosse gravado, temendo que se mostrasse 
a pobreza dos locais e as falhas do governo. Os 
moradores acharam muito bom receber o can-
tor, tanto que eles mesmos providenciaram 
a segurança de Michael, enquanto Spike Lee 
�������������������ϐ��������������������������
tudo corresse bem. O governo criticou essa 
decisão e a produção respondeu que a polícia 
� ����������������ϐ��������������������������-
�����������Ǥ���ϐ��ǡ�ǲ��������ǯ�������������

us” foi gravado e divulgado no mundo inteiro.
Nos Estados Unidos, a canção sofreu 

com a polêmcia causada pela letra fortíssi-
ma, que tem trechos como este: “Bata-me, 

odeie-me, você nunca vai 
me derrubar. Obrigue-me, 
aterrorize-me, você nunca 
vai me matar. julgue-me, 
processe-me, todo mundo 
me obriga. Chute-me, so-
que-me, não diga que sou 
negro ou branco”.

Foi nessa época que 
Michael jackson começou 
a sofrer conspiração na 
América, como ele mesmo 
disse. O país ainda não 
tinha aberto os olhos para 
Barack Obama.

Em “Earth song”, pela primeira vez 
Michael jackson tratou abertamente do meio 
ambiente e do bem-estar dos animais. Foi o 
maior sucesso de Mj na Europa e teve execu-
ção boicotada em alguns estados americanos.

����������

“They don’t care about us” e “Earth 
song” são pontos fortes do legado de Michael 
jackson, um artista engajado, consciente do 
mundo, e não um “maluco” como quiseram 
��ϐ���Ǧ�����������Ǧ������������������������Ǥ

Michael Jackson foi o maior artista da 
música no século 20 em todo o mundo

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

Sonda pousa em 
cometa e encerra 
missão de mais 
de 12 anos
Yara Aquino 
Da Agência Ansa

A Sonda Rosetta aterris-
sou no cometa 67P/ Churyu-
mov-Gerasimenko ontem, 
encerrando uma missão espa-
cial de mais de 12 anos, feita 
pela Agência Espacial Euro-
peia (Esa). A informação é da 
Agência Ansa.

Conforme previsto, seu 
computador de bordo enviou 
para a Terra as últimas ima-
gens, que mostram o solo do 
cometa 15 segundos antes do 
impacto, além de dados sobre 
os gases, compostos químicos 
e poeira presentes no local, 
que podem contribuir para a 
descoberta da origem do sis-
tema solar.

Pouco tempo depois do 
pouso, o cientista Patrick Mar-
tin, responsável pela Missão 
Rosetta, anunciou o “sucesso 
total da descida histórica” da 
sonda em direção ao cometa 
�������������ϐ����������� �Ǥ�
ǲ2�������������ϐ��������������-
������ �������� �����Àϐ���� ��
�±������������� �ǳǡ��ϐ�����Ǥ

Para Paolo Ferri, diretor 
de Operações da Missão Ro-
setta, trata-se de “um dia espe-
cial e um pouco triste”.

Minutos antes do encer-
ramento, a Rosetta enviou a 
última mensagem no Twitter. 
“Enquanto me aproximo da 
�����ϐÀ���ǡ����� ������������
Rosina indica o aumento da 
pressão de gases ao redor 
do cometa 67P/ Churyumov-
Gerasimenko”. A missão foi 
lançada em março de 2004 
com o objetivo de alcançar o 
cometa 67P e soltar sobre ele 
o robô Philae.

Adolescentes são estupradas em SP

FOTO: Fernando Frazão/Agência Brasil

 Protesto marca o Dia Internacional de Combate à Violência contra a Mulher e pelo fim da violência 

José Maria Tomazela
Da Agência Estado

Duas adolescentes de 15 anos fo-
ram vítimas de rapto, cárcere privado 
e estupro coletivo, segundo a Polícia 
Civil de Paulínia (SP). As garotas foram 
mantidas presas pelos acusados duran-
te pelo menos três dias e foram segui-
damente abusadas pelo grupo. Depois 
de denunciarem os crimes à polícia, elas 
voltaram a ser sequestradas e amea-
çadas para que retirassem as queixas. 
Quatro acusados pelos crimes foram 
presos na última quinta-feira, mas a Po-
lícia Civil já identificou pelo menos mais 
três participantes. As garotas, que são 
estudantes, foram abordadas no último 
dia 12, quando estavam com um colega 

da escola. Levadas para uma casa, foram 
trancadas num quarto e os homens se 
revezaram nos abusos. Depois de serem 
liberadas, elas relataram a violência a 
familiares e foram levadas à polícia. Em 
represália contra a denúncia, as adoles-
centes voltaram a ser raptadas no dia 
27, quando saíam da escola. Além de 
sofrer novos estupros, elas foram amea-
çadas para retirar as queixas. As vítimas 
foram liberadas na última quinta-feira, 
e receberam atendimento no Hospital 
Municipal de Paulínia. A polícia desco-
briu o cativeiro e prendeu os quatro 
suspeitos. Nos fundos da casa funcio-
nava um laboratório de drogas e foram 
apreendidos, além de crack e maconha, 
material para o preparo de cocaína. O 
dono do imóvel está entre os presos.
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Conta não terá aumento em outubro
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Anvisa publica nova 
lista de remédios

A Agência Nacional de Vigilância 
Sanitária (Anvisa) publicou no Diário 
.ÂAG?J�B?�4LG�M�	#.4
�JGQR?�?RS?JGX?B?�
de medicamentos isentos de prescri-
��M�� �PCJ?��M�BMQ�NPMBSRMQ�DMG�BCÂLGB?�
AMK�@?QC�CK�PCEP?Q�ÂV?B?Q�NCJ?�?E�L-
cia em agosto, levando em considera-
��M�QCRC�APGR�PGMQ�N?P?�CLOS?BP?KCLRM�
dos medicamentos nessa categoria: 
RCKNM�BC�AMKCPAG?JGX?��M��QCESP?L�?��
QGLRMK?Q�GBCLRGÂA�TCGQ��RCKNM�BC�SRG-
JGX?��M�� QCP� K?LCH�TCJ� NCJM� N?AGCLRC��
?NPCQCLR?P�@?GVM�NMRCLAG?J�BC�PGQAM��C�
L�M� ?NPCQCLR?P� BCNCLB�LAG?��  � JGQR?�
NMBC�QCP�AMLDCPGB?�LM�QCESGLRC�CLBC-
PC�M�BC�GLRCPLCR��FRRN���NCQOSGQ?�GL�EMT�
@P�GKNPCLQ?�HQN�TGQS?JGX?�GLBCV�
HQN�B?R?������������HMPL?J���N?-
EGL?����RMR?J POSGTMQ����

MP denuncia
pedagoga no Rio

.�,GLGQR�PGM�/�@JGAM�BM�1GM�BC�
)?LCGPM�	,/1)
�BCLSLAGMS�SK?�NCB?-
EME?�NCJMQ�APGKCQ�BC�P?AGQKM�GLH�PG?�
P?AG?J�C�?KC?�?��$J?�F?TG?�QGBM�NPCQ?�
CK� Ã?EP?LRC� LM� ÂK� BC� ?EMQRM� CK�
uma praia na zona oeste da cidade, 
BCNMGQ�BC�MDCLBCP�RP�Q�NCQQM?Q�NMP�
A?SQ?�B?�AMP�BC�QS?�NCJC�� Q�MDCLQ?Q�
P?AG?GQ� DMP?K�ÂJK?B?Q�NMP�SK?�B?Q�
T�RGK?Q��.� A?QM�MAMPPCS�L?�/P?G?�BC�
1CQCPT?�L?�!?PP?�B?�3GHSA?�LM�BG?����
BC� ?EMQRM��  � NCB?EME?� AMKC�MS� ?�
MDCLBCP�?Q�NCQQM?Q�OSC�CQR?T?K�CK�
SK?�@?PP?A?�?M�J?BM�B?�QS?�

Festival mostra 
filmes de favelas

4K?� KMQRP?� AMK� ��� ÂJKCQ�
NPMBSXGBMQ� NMP�KMP?BMPCQ� BC� D?TC-
J?Q�BM�1GM�BC�)?LCGPM�AMKC�MS�MLRCK�
	��
�LM�"GLC�3C?RPM�$BS?PBM�"MSRGLFM�
	"GLC�,?LESGLFMQ
�CK�,?LESGLFMQ�
na zona NMPRC� B?� A?NGR?J��  �,MQRP?�
BC�%GJKCQ�(K?ECLQ�C�"MKNJCVMQ�OSC�
T?G�?R��?K?LF��CVG@C�NPMBS��CQ�OSC�
abordam temas como o cotidiano da 
NCPGDCPG?� ?� TGMJ�LAG?� C� ?� PCJ?��M� B?�
D?TCJ?� AMK�?� AGB?BC� AMKM�SK�RMBM��
 J�K�B?�CVG@G��M�BC�ÂJKCQ�R?K@�K�
QCP�M� PC?JGX?BMQ� BC@?RCQ�� 2CESLBM�
a coordenadora da mostra, Fabiana 
Melo Sousa, a iniciativa busca a in-
RCEP?��M�CLRPC�M�N�@JGAM�MQ�NPMBS-
RMPCQ�C�MQ�ÂJKCQ�� %?@G?L?�BCQR?AMS�
?� EP?LBC� MNMPRSLGB?BC� OSC� �� N?P?�
os produtores veicularem suas obras 
CK�SK?�Q?J?�BC�AGLCK?�

Pitt e Jolie participam 
de aconselhamento

.�#CN?PR?KCLRM�BC� "PG?L�?Q�
C�2CPTG�MQ�%?KGJG?PCQ�	#"%2�L?�QGEJ?�
CK� GLEJ�Q
�BM� "MLB?BM�BC� +MQ� L-
ECJCQ�	$4 
�OSC�COSGT?JC�?M�LMQQM�
"MLQCJFM� 3SRCJ?P� PCAMKCLBMS� OSC�
 LECJGL?� )MJGC� C� !P?B� /GRR� N?PRGAG-
pem de um programa temporário 
BC� ?AMLQCJF?KCLRM� C� TGQGR?��M��  �
GLDMPK?��M���B?� PCTGQR?� ?KCPGA?L?�
µ/CMNJC¶�� 2CESLBM� ?Q� DMLRCQ� B?�
NS@JGA?��M�MQ�?QRPMQ�D?P�M�N?PRC�BC�
um plano estruturado para tomada 
BC�BCAGQ�M�N?P?�A?Q?GQ�PCA�K�QCN?-
P?BMQ�APG?BM�NCJM�#"%2�?R��M�BG?����
BC�MSRS@PM�

Bahia tem terapia 
inovadora para úlcera

/CQOSGQ?BMPCQ� BM� "MKNJCVM�
'MQNGR?J?P� 4LGTCPQGR�PGM� /PMDCQQMP�
$BE?PB� 2?LRMQ� 	'SNCQ
� CK� 2?JT?-
BMP� PC?JGX?K� M� NPMACBGKCLRM� BC�
RCP?NG?� ACJSJ?P� AMK� A�JSJ?Q� KMLM-
LSAJC?PCQ� B?�KCBSJ?� �QQC?�� 3P?R?�
se de um tipo de tratamento para 
N?AGCLRCQ� AMK� �JACP?Q� AP�LGA?Q��
#SP?LRC�QCGQ�KCQCQ�NCQOSGQ?BMPCQ�
BM�'SNCQ� BM� (LQRGRSRM�BC� "G�LAG?Q�
B?� 2?�BC� B?� 4LGTCPQGB?BC� %CBCP?J�
B?� !?FG?� 	4%! 
� C� BM� ,MLRÂMPC�
,CBGA?J�"CLRCP�BMQ�$QR?BMQ�4LGBMQ�
RP?R?P?K�ACPA?�BC����N?AGCLRCQ�AMK�
�JACP?Q�AMKNJCV?Q�

Bandeiras tarifárias tornam a conta de luz mais transparente e consumidor tem melhor informação para usar a energia sem desperdício

FOtO: Edson Matos

Chuvas, redução de 
demanda e novas usinas 
evitaram um novo reajuste

A bandeira para o mês 
de outubro será verde, sem 
custo para os consumidores. 
Criado pela Agência Nacional 
de Energia Elétrica (Aneel), 
o sistema de bandeiras tari-
fárias sinaliza o custo real da 
energia gerada, possibilitando 
aos consumidores o uso cons-
ciente da energia elétrica.

Outubro será o sétimo 
mês consecutivo com ban-
deira verde. Os principais 
fatores que contribuíram 
para a manutenção dessa cor 
da bandeira são: a evolução 
positiva do período úmido 
de 2016, que recompõe os 
reservatórios das hidrelétri-
cas; o aumento de energia 
disponível com redução de 
demanda; e a adição de no-
vas usinas ao sistema elétri-
co brasileiro.

O funcionamento das 
bandeiras tarifárias é sim-
ples: as cores verde, amare-
la ou vermelha indicam se a 
energia custará mais ou me-
nos em função das condições 
de geração de eletricidade.

Com as bandeiras, a 
conta de luz fica mais trans-
parente e o consumidor tem 
a melhor informação para 
usar a energia elétrica sem 
desperdício.

A bandeira tarifária 
não é um custo extra na 
conta de luz: é uma forma 
diferente de apresentar um 

valor que já está na conta de 
energia, mas que geralmen-
te passa despercebido.

As bandeiras sinalizam, 
mês a mês, o custo de gera-
ção da energia elétrica que 
será cobrada dos consumi-
dores. Não existe, portanto, 
um novo custo, mas um sinal 
de preço que sinaliza para o 
consumidor o custo real da 
geração no momento em que 

ele está consumindo a ener-
gia, dando a oportunidade de 
adaptar seu consumo, se as-
sim desejar.

O calendário de divul-
gação das bandeiras permi-
te seu acompanhamento no 
portal da Aneel na internet.

Antes das bandeiras, as 
variações que ocorriam nos 
custos de geração de ener-
gia, para mais ou para me-

nos, eram repassados em até 
doze meses, no reajuste tari-
fário anual da distribuidora 
– o que aumentava os índices 
de reajuste. Com o sistema, 
as bandeiras não interferem 
nos itens passíveis de repas-
se tarifário.

Bandeiras

A bandeira é aplicada a to-
dos os consumidores, multipli-

cando-se o consumo (em qui-
lowatts-hora, kWh) pelo valor 
da bandeira (em reais), se ela 
for amarela ou vermelha.

Em bandeira vermelha, 
o adicional é de R$ 3,00 (pa-
tamar 1) e R$ 4,50 (patamar 
2), aplicados a cada 100 kWh 
(quilowatt-hora) consumidos. 
A bandeira amarela represen-
ta R$ 1,50, aplicados a cada 
100 kWh (e suas frações).

Índice mostra 
as condições 
urbanas de 
municípios

Com o propósito de ofe-
recer mais um instrumento 
para avaliação e formulação 
de políticas públicas dos 
municípios brasileiros, foi 
lançado o Índice de Bem-Es-
tar Urbano dos Municípios 
Brasileiros (Ibeu-Municipal), 
organizado pelo INCT Obser-
vatório das Metrópoles, vin-
culado ao Conselho Nacional 
������������������������Àϐ�-
co e Tecnológico (CNPq). 

O documento apresenta 
um levantamento inédito so-
bre as condições urbanas dos 
5.565 municípios, a partir da 
análise de dimensões como 
mobilidade, condições am-
bientais urbanas, condições 
habitacionais, atendimentos 
de serviços coletivos e in-
fraestrutura. Entre os maio-
���� ����ϐ���� ��� ������� ��� ��
a infraestrutura e os serviços 
coletivos. Ao avaliar o aten-
dimento adequado de água e 
esgoto, coleta de lixo e aten-
dimento de energia, mais de 
50% dos municípios estão em 
condições ruins nesses servi-
ços. Grande parte dos muni-
cípios (91,5%) apresentaram 
níveis ruins e muito ruins de 
infraestrutura urbana (pavi-
mentação, calçamento, ilu-
minação pública, entre ou-
tros),  2.579 correspondendo 
como ruins (46,3%) e 2.516 
como muito ruins (45,2%). 
�����������������ϐ���� �����
serviços coletivos urbanos 
(atendimento adequado de 
água, atendimento adequa-
do de esgoto, atendimento 
adequado de energia e coleta 
adequada de lixo).

As inscrições para o 
Exame Nacional do Ensi-
no Médio (Enem) para os 
candidatos privados de 
liberdade e jovens sob 
medida socioeducativa 
começam nesta segun-
da (3) e vão até as 23h59 
do dia 21 de outubro. 
Cabe aos responsáveis 
pedagógicos das unida-
des prisionais providen-
ciarem a inscrição dos 
participantes. O termo 
de adesão, responsabi-
lidades e compromissos 
das instituições de ad-
ministração prisional e 
socioeducativas do País 
com o Instituto Nacional 
de Estudos e Pesquisas 
Educacionais (Inep), ór-
gão vinculado ao MEC 
responsável pelo exame, 
deve ser preenchido, por 
meio eletrônico, até o 
dia 7 do mesmo mês.

iniciativa
Para a presidente do 

Inep, Maria Inês Fini, a 
aplicação do Enem para 
pessoas privadas de li-
berdade é uma iniciati-
va relevante. “Temos de 
acreditar que a privação 
de liberdade precisa ter 
um caráter educativo, e 
o Enem pode se juntar 
a outras iniciativas que 
visem promover a recu-
peração dessas pessoas”, 
avalia. Os exames, em 6 
e 7 de dezembro, serão 
realizados nas unidades 

prisionais e socioeducati-
vas do País. No primeiro 
dia, os candidatos farão 
as provas de Ciências 
humanas e suas Tecnolo-
gias (história, geografia, 
Filosofia e sociologia) e 
de Ciências da Natureza 
e suas Tecnologias (quí-
mica, Física e biologia), 
com duração total de 4 
horas e 30 minutos.

Disciplinas
No segundo dia, se-

rão avaliados os conheci-
mentos em linguagens, 
Códigos e suas Tecnolo-
gias (língua Portuguesa, 
literatura, língua Estran-
geira — Inglês ou Espa-
nhol — Artes, Educação 
Física e Tecnologias da 
Informação e Comunica-
ção), redação e Matemá-
tica, com duração total 
de 5 horas e 30 minutos.

segundo a presiden-
te do Inep, não há dife-
renças entre as provas. 
“A prova para os priva-
dos de liberdade é rigo-
rosamente comparável 
a todos os demais exa-
mes que o Enem faz”.
Caberá ao responsável 
pedagógico, definido no 
momento da adesão, di-
vulgar as informações do 
exame aos inscritos e en-
caminhar os candidatos 
ao sistema de seleção 
Unificada (sisu) e a ou-
tros programas de aces-
so à Educação superior.

Enem inscreve até 
o dia 21 de outubro

PRiVADOS DE LiBERDADE

Os estudantes de 13 
municípios da rede pública 
da Região Metropolitana de 
João Pessoa têm prazo de até 
30 dias para se inscrever na 
segunda edição do concurso 
Arte Cidadã nas categorias 
de desenhos (estória em qua-
drinhos); poesia e paródias 
com temas relacionados à 
���������� ϐ�����Ǥ�����������ǡ�
que vai premiar as sete me-
lhores produções com note-
books, é uma realização das 
Secretarias de Estado da Re-
ceita e da Educação, além da 
Delegacia da Receita Federal 
��� � ��������Ǥ� ��������� ϐ�-
nal de inscrição do concurso 
que abrange as escolas da 1ª 
Região de Ensino termina dia 
30 de outubro.

Podem se inscrever no 
concurso Arte Cidadã os alu-
nos das escolas públicas dos 
13 municípios matriculados 
no 8º e 9º anos do Ensino 
Fundamental II e também nos 
três anos do Ensino Médio. As 
escolas da 1ª Região de Ensi-
no que podem participar do 
concurso são dos municípios 
de Alhandra, Bayeux, Caaporã, 
Cabedelo, Conde, Cruz do Es-
pírito Santo, João Pessoa, Ma-
ria, Pitimbu, Riacho do Poço, 
Santa Rita, Sapé e Sobrado. A 
1ª Região de Ensino, na Região 
Metropolitana de João Pessoa, 
abrange 197 escolas da rede 
Pública Estadual. 

Os pré-requisitos para 
participar do concurso são a 
frequência escolar regular dos 
alunos e também a realização 
com êxito de pelo menos um 
dos cincos cursos gratuitos 

na modalidade EAD (Ensino a 
Distância) constantes no Pro-
grama “Semeando Sementes 
da Cidadania”, via internet. 

Para realizar os cursos 
Programa “Semeando Se-
mentes da Cidadania” e fazer 
a inscrição, os alunos da rede 
pública deverão se inscre-
ver pela internet por meio do 
link www3.receita.pb.gov.br/
portalesat/artecidada. No en-
dereço, o aluno acessa o bo-
tão vermelho “Inscreva-se” e 
preenche os dados pedidos 
(nome do aluno, escola que es-
tuda, endereço da escola, mu-
nicípio que mora, além de te-
lefone e o e-mail para contato). 

Após preencher os da-
dos, a organização vai enviar 
um código via e-mail ao par-
ticipante para que ele tenha 
acesso no endereço www3.
receita.pb.gov.br/portalesat/
artecidada para concluir a 
inscrição com os respectivos 
preenchimentos dos dados 
(com a sua produção). 

Contudo, antes de enviar 
a inscrição com a produção 
desenvolvida em ‘Poesia’, ‘Pa-
ródia’ ou ‘Desenho’ (estória 
em quadrinhos), o estudante 
terá de fazer com êxito pelo 
menos um dos cincos cursos 
gratuitos na modalidade EAD 
(Ensino a Distância) constan-
tes no Programa “Semeando 
Sementes da Cidadania”.  Os 
interessados poderão realizar 
as inscrições no link https://
www3.receita.pb.gov.br/por-
�������Ȁ���������ϐ�����Ǥ���� Ǥ�
O aluno deverá cumprir 60% 
�����������������ϐ������������
�����������ϐ�����Ǥ

Concurso Arte Cidadã 
inscreve aluno em JP

REDE PÚBLicA DE EnSinO
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Economia

Diferença de preço vai até 62,33% em João Pessoa

Cesta básica
19

A Autarquia do Progra-
ma de Proteção e Defesa do 
Consumidor do Estado da 
Paraíba (Procon-PB), por 
meio do Setor de Pesquisa e 
Estatística, realizou uma pes-
quisa nos dias 28 e 29 de se-
tembro, em supermercados 
populares de João Pessoa, 
onde detectou variações de 
até 62,33% nos preços das 
cestas básicas (exceto pão 
francês). 

Os itens que compõem a 
cesta básica são carne, leite, 
feijão, arroz, farinha, batata, 
legumes (tomate), café em 
pó, frutas (banana), açúcar, 
banha/óleo e manteiga. 

Os dados são baseados 
no Departamento Intersin-
dical de Estatística e Estu-
dos Socioeconômicos (Diee-
se) e, segundo a pesquisa, a 
cesta básica pode ser ad-
quirida pelo menor valor de 
R$ 199,06 (Todo Dia/Ban-
cários) até R$ 323,15 (Pão 
de Açúcar/Miramar). 

Foi um total de 145 
produtos pesquisados de 
22 marcas em oito super-
mercados. Considerando os 
preços dos itens, indepen-

Akemi Nitahara
Da Agência Brasil

Dívidas de idosos 
aumentam no País

O número de pessoas acima de 
61 anos com dívidas atrasadas era de 
7,5 milhões em todo o País em julho 
deste ano, representando 12,7% 
do total de inadimplentes, divulgou 
ontem a Serasa Experian. Este é o 
mesmo resultado do mês anterior, 
mas foi superior a maio, quando eram 
7,4 milhões de idosos endividados.  
A Serasa avalia que o resultado tem a 
TCP� AMK�M�AP�BGRM� AMLQGEL?BM�ÂL?L-
ciamento mais acessível aos aposen-
R?BMQ�CK�KMKCLRMQ�BC�?JR?�B?�GLÃ?-
ção, aumento do desemprego, usado 
para suprir as contas da casa, ajudar 
familiares e amigos.

CMN autoriza juros 
baixo para imóveis

 Q� GLQRGRSG��CQ� ÂL?LACGP?Q� H��
ÂL?LAG?K�GK�TCGQ�LMTMQ�BC�?R��1�����
milhão com juros de até 12% ao ano. 
.�"MLQCJFM�,MLCR�PGM�-?AGML?J�	",-
�
autorizou os bancos a destinar 6,5% 
dos recursos da poupança para esse 
tipo de empréstimo, e mudou as nor-
K?Q� BC� CVGEG@GJGB?BC� BMQ� BCN�QGRMQ�
de poupança. Atualmente, os bancos 
são obrigados a destinar 65% dos 
BCN�QGRMQ�L?�A?BCPLCR?�N?P?�M�AP�BGRM�
GKM@GJG�PGM��#CQQC�RMR?J�����Q�M�BCQ-
tinados para operações de mercado 
C� ���� N?P?� MNCP?��CQ� BM� 2GQRCK?�
%GL?LACGPM� B?� '?@GR?��M� 	2%'
� OSC�
ÂL?LAG?�GK�TCGQ�BC�KCLMP�T?JMP�

FMI recomenda 
mudança no salário

.� %SLBM� ,MLCR�PGM� (LRCPL?-
AGML?J�	%,(
�PCAMKCLBMS�?�PCTGQ�M�
B?�D�PKSJ?�N?P?�A�JASJM�BM�Q?J�PGM�
mínimo, a aprovação de um teto 
para os gastos públicos e as refor-
mas da Previdência e Trabalhista 
no Brasil. O organismo internacio-
nal divulgou declaração na última 
quinta-feira, na qual analisa a 
situação da economia brasileira 
?N�Q� KGQQ�M� MÂAG?J� ?M� /?�Q�� µ �
D�PKSJ?� N?P?� ?Q� PCTGQ�CQ� BM� Q?-
J�PGM� K�LGKM� ?DCR?� M� APCQAGKCLRM�
de pensões e outros benefícios e 
é, portanto, uma grande fonte de 
NPCQQ�M�ÂQA?J�LM�K�BGM�NP?XM��

1,5 mi de carteiras 
serão emitidas 

.�KGLGQRPM�BM�3P?@?JFM�1ML?J-
BM�-MESCGP?�BCRCPKGLMS�?�CKGQQ�M�
de 1,5 milhão de Carteiras de Traba-
lho para atender à demanda emer-
gencial, tendo em vista as falhas no 
QGQRCK?�BGEGR?J��µ �N?PRGP�BM�BG?���BC�
MSRS@PM�LCLFSK�RP?@?JF?BMP�ÂA?P��
QCK�?RCLBGKCLRM¶�?ÂPK?�M�KGLGQRPM��
-MESCGP?� BCRCPKGLMS� ?� QSQNCLQ�M�
do agendamento eletrônico até que 
o sistema seja normalizado e possa 
prestar um serviço de excelência a 
todo o trabalhador brasileiro.

Petrobras vai ter
recurso repatriado

A Justiça Federal determinou 
MLRCK� ?� BCTMJS��M� BC� 1�� ����� KG-
lhões à Petrobras, referentes a valores 
repatriados ao Brasil de contas na Suíça 
controladas por Julio Faerman, ex-re-
presentante da empresa holandesa 
2!,� .ÁQFMPC� LM� !P?QGJ��  � GLDMPK?��M�
DMG�BGTSJE?B?�NCJ?�CQR?R?J�CK�QS?�N�-
gina na internet. Segundo a Petrobras, 
Faerman fechou acordo de delação pre-
miada com o Ministério Público Federal 
LM�1GM�BC�)?LCGPM�C���?ASQ?BM�BC�MNCP?P�
propinas em contratos da estatal des-
BC�������.Q�1�������KGJF�CQ�COSGT?-
JCK�?�����BM�RMR?J�PCN?RPG?BM�

FOTO: Reprodução/Internet

Preços de produtos básicos foram alvo de pesquisa entre os dias 28 e 29 de setembro em supermercados populares

dente de supermercados, a 
pesquisa conclui ainda que 
o valor da cesta básica com-
pleta pode ser encontrada 
por R$ 188,01. 

Esse valor, con forme a 
pesquisa, apresenta queda 
de R$ 10,80 em comparação 
a terceira semana de setem-

bro. Neste mês, o supermer-
cado Todo Dia apresentou o 
menor valor da cesta básica, 
em R$ 199,06. Apesar de 
oferecer o menor preço da 
cesta básica em setembro, 
nas outras semanas o su-
permercado Todo Dia teve 
variação em até 21,49%. De 

R$ 241,85, na terceira sema-
na, até R$ 199,06 na quarta 
semana, resultando numa 
diferença de R$ 44,61.  

De acordo com a pesqui-
sa, o maior preço para adqui-
rir a cesta foi encontrado no 
Pão de Açúcar em R$ 338,13 
na primeira semana do mês. 

Esse supermercado também 
apresentou o maior valor da 
cesta básica nas quatro sema-
nas consecutivas de setem-
bro. Para conferir a variação 
completa por produtos e su-
permercados pesquisados, bas-
ta acessar o seguinte endereço 
eletrônico: procon.pb.gov.br.

Vinicius Lisboa 
 Repórter da Agência Brasil

A taxa de desemprego no Brasil, 
medida pelo Instituto Brasileiro de Geo-
grafia e Estatística (IBGE) na Pesquisa 
Nacional por Amostra de Domicílios 
Contínua (Pnad), subiu para 11,8% no 
trimestre encerrado em agosto, segundo 
dados divulgados ontem. Nos três meses 
anteriores, a taxa estava em 11,2%, e já 
era a maior da série histórica.

A pesquisa aponta 12 milhões de 
pessoas desocupadas no País, população 
classificada assim por ter procurado em-
prego sem encontrar. Em relação a mar-
ço, abril e maio, a população desempre-
gada de junho, julho e agosto aumentou 
em 583 mil pessoas, ou 5,1%.

Já a população ocupada caiu 0,8% 
na comparação entre os dois trimestres, 
com a perda de 712 mil postos. Ao todo, 
esse contingente soma 90,1 milhões de 
pessoas. Apesar disso, o número de em-
pregados com carteira assinada se man-
teve estável em 34,2 milhões.

Desemprego era de 8,7% em 2015
A comparação de junho, julho e 

agosto de 2016 com o mesmo período 

de 2015 mostra uma redução de 2 mi-
lhões de pessoas na população ocupada 
e um acréscimo de 3,2 milhões de pes-
soas na população desocupada.

No ano passado, a taxa de desem-
prego neste trimestre era de 8,7%, e 
também estava em uma trajetória de 
alta em relação aos trimestres anteriores.

O número de empregados com car-
teira assinada de 2016 caiu 3,8% em re-
lação a 2015, com a saída de 1,4 milhão 
de pessoas desse grupo.

Rendimento se mantém estável
A pesquisa informa ainda que o ren-

dimento médio real habitualmente rece-
bido pelos brasileiros teve uma variação 
negativa dentro da margem que o IBGE 
considera de estabilidade. A renda média 
foi de R$ 2.011, 0,2% a menos que os R$ 
2.015 do trimestre imediatamente ante-
rior e 1,7% a menos que os R$ 2.047 regis-
trados no mesmo período do ano passado.

A massa de rendimento real em 
todos os trabalhos também não apre-
sentou em variação considerada signifi-
cativa pelo IBGE frente a março, abril e 
maio, mas caiu 3% na comparação com 
2015. O total está em R$ 177 bilhões.

Taxa subiu para 11,8% e 
atinge 12 milhões de pessoas

DeseMPRegO NO bRasIl 

Empreendedores interes-
sados em conhecer um pouco 
mais sobre franquias terão 
oportunidade de participar 
nesta terça-feira (4) da pales-
tra “Franquia: o que é e como 
funciona”, que será ministrada 
pelo analista técnico do Sebrae 
Paraíba, Martinho Montene-
gro, especialista na área de 
franquias pela Associação Bra-
sileira de Franchising (ABF). 
A palestra é gratuita e será 
realizada às 19h, no Centro de 
Educação do Sebrae João Pes-
���ǡ����� ϐ������������ ���������
do Shopping Sebrae, no Bairro 
dos Estados. 

De acordo com Marti-
nho, a palestra vai abordar 
os fundamentos sobre fran-
quias, importantes para quem 
tem interesse em abrir uma e 
para quem quer transformar 
a empresa em um modelo 
franqueador. “Há duas opções 
de negócios. Uma é o negócio 
próprio, em que o empresário 
precisa elaborar a modelagem, 
identidade, automação, produ-
to ou serviço e etc. A outra op-
ção são as franquias, em que o 
empreendedor compra a licen-

ça para comercializar a marca 
de um negócio já existente, 
com todos os seus processos 
já formatados, desde as mer-
cadorias até o planejamento 
visual”, explicou.

O analista destacou que 
muitos empreendedores têm 
buscado as franquias por se-
rem negócios já consolidados 
e testados e, portanto, com me-
nor risco. “É importante que se 
tenha conhecimento de como 
funciona o sistema, além de um 
bom planejamento e informa-
ções sobre a franquia”, disse.

De acordo com dados da 
ABF, o mercado de franquias 
é um dos que mais cresce 
no País. Mesmo em um ano 
economicamente retraído, o 
setor registrou no primeiro 
trimestre de 2016 um cresci-
mento de 7,6%. O faturamen-
to de R$ 31,331 bilhões subiu 
para R$ 33,709 bilhões, com-
parado ao mesmo período 
de 2015, segundo pesquisa 
realizada pela ABF. Em 2015, 
o faturamento do setor cres-
ceu 8,3% e a região Nordeste 
representa 15,3% do total de 
unidades do mercado nacional.

Franquia será tema de 
palestra gratuita em JP

eMPReeNDeDORIsMO

&RQWDV�SºEOLFDV�ʏFDP�QHJDWLYDV�HP�86�������ELOKµHV
Kelly Oliveira 
Repórter da Agência Brasil

O setor público consolida-
do, formado por União, estados 
�������À����ǡ� ���������� �±ϐ�����
primário, receitas menos des-
pesas, sem considerar os gas-
tos com juros, de R$ 22,267 
bilhões, em agosto, informou 
ontem o Banco Central (BC). 
Esse foi o pior resultado para o 
mês na série histórica, iniciada 
em dezembro de 2001. O resul-
���������²�������������±ϐ�����
primário de R$ 7,310 bilhões 

de agosto de 2015. Nos oito me-
ses do ano, o resultado negati-
vo chegou a R$ 58,859 bilhões, 
������� �±ϐ����� ��� �̈́� ͳǡͳͲͷ� ��-
lhão, em igual período de 2015. 
Em 12 meses encerrados em 
������ǡ� �� �±ϐ����� ��������� ϐ�-
cou em R$ 169,003 bilhões, o 
que corresponde a 2,77% do 
Produto Interno Bruto (PIB), 
a soma de todos os bens e ser-
viços produzidos no País. Em 
agosto deste ano, o Governo 
Central (Previdência, Banco 
Central e Tesouro Nacional) 
���������� �±ϐ����� ��������� ���

R$ 22,143 bilhões. Os governos 
estaduais também apresenta-
ram resultado negativo, com 
�±ϐ������������������̈́�ͺͳͺ���-
lhões, e os municipais, superá-
vit de R$ 165 milhões. 

Superávit

As empresas estatais fe-
derais, estaduais e municipais, 
excluídas empresas dos grupos 
Petrobras e Eletrobras, acusa-
ram superávit primário de R$ 
529 milhões, no mês passado. 
O chefe do Departamento Eco-
nômico do BC, Tulio Maciel, 

reforçou que os resultados ne-
gativos das contas públicas são 
��ϐ�������������������� ������
��������ǡ� ���� ��ϐ��²����� ��� ��-
tração da economia, ao mesmo 
tempo em que há aumento das 
despesas. “Há um desequilí-
brio na trajetória de receitas e 
despesas”, disse.

�������ϐ����������²�����±-
ϐ�������������������±��̈́�ͳ͵ǡͻ�
bilhões nas contas públicas 
este ano. Para chegar a esse 
resultado do setor público con-
solidado, a expectativa é que 
o Governo Federal apresente 

�±ϐ������������������̈́�ͳͲǡͶͻ�
bilhões e estados e municípios, 
um superávit de R$ 6,554 bi-
lhões. Em agosto, os gastos 
���� ������ ��������� ϐ�������
em R$ 40,676 bilhões, contra 
R$ 49,703 bilhões em igual 
mês de 2015. 

De janeiro a agosto, os 
gastos chegaram a R$ 254,575 
bilhões. Em 12 meses en-
cerrados em julho, as des-
pesas com juros ficaram 
em R$ 418,035 bilhões, o 
que corresponde a 6,86% 
do PIB.

UNIÃO, esTaDOs e MUNICÍPIOs



Eulina Aguiar, 
Lúcia Zenaide 
Padilha, que 
hoje 
aniversaria, 
Tereza e 
Wilson 
Barbosa em 
memorável 
festa no 
Sonho Doce 
Recepções

Velhos tempos, belos dias

A UNIÃO João Pessoa, Paraíba - SÁBADO, 1 de outubro de 2016

Social

Ele disse Ela disse

@letazenaidegzenaide@gmail.com colunagorettizenaide

oretti G Zenaide

Bancária Graça Tabosa, pro-
fessor José Edinaldo de Lima, 
empresários Divanildo Barto-
lomeu de Lima, Josemar da 
Costa Brito e Tereza Cristina 
Ribeiro Coutinho Guimarães, 
Sras. Patrícia Marques, Lúcia 
Zenaide Padilha e Amanda Sá 
de Almeida, professor Fran-
cisco Alves Chaves, escritora 
Ângela Bezerra de Castro, 
médico José Moisés de Me-
deiros Neto.

Parabéns

Dois Pontos

Zum Zum Zum
O�O�O�O Mar Hotel está promovendo até hoje a 11a edição do GastroRecife, um dos 
maiores eventos de gastroenterologia do Nordeste. O evento promove palestras de 
grandes nomes da especialidade no País.

FOTOS: Goretti Zenaide

Selda Falcone, Enilda Urquiza, Carmen Leda Nóbrega e a anfitriã Palowa Borborema Arcoverde

OO� A partir das 22h20 de hoje os 
telespectadores poderão conferir o 
concurso Miss Brasil BE Emotion 2016 
pela TV Band e também pelo seu portal.
OO A apresentação será da atriz 
Dani Suzuki e Cássio Reis e vamos 
torcer para que nossa Miss Paraíba 
Mayrla Vasconcelos se destaque.

O�O�O�A Paraíba conquistou 17 medalhas nos Jogos Escolares da Juventude, 
sendo 4 ouros, uma prata e um bronze. Nas modalidades coletivas destaque para 
os colégios Motiva, Cidade Viva, Motiva Ambiental, Colégio HBE e IE.

Almira Mendes, Auxiliadora Cardoso, Socorro Motta, Roziane Coelho, a festejada Palowa Arcoverde, 
Roberta Aquino, Lúcia Padilha e Helena Ribeiro Coutinho

“O segredo de uma velhice 
agradável consiste apenas 
na assinatura de um honro-
so pacto com a solidão”

“A morte não chega com 
a velhice. Ela chega no 
momento em que você 
deixa de sorrir!”

GABRIEL GARCIZ MÁRQUEZ CATIA CASTALDI

COMEMORA-SE 
hoje o Dia do Idoso e 
é uma boa oportuni-
dade para fazer uma 
visita aos abrigos 
de longa permanên-
cia, como a AMEM, 
para levar um pouco 
de carinho aos que 
ali residem, princi-
palmente aqueles 
que não possuem 
famílias. Afinal, todos 
chegaremos lá, sejam 
pobres ou ricos, 
abandonados ou 
amados!

Delícias
FOI COM verda-

deiro banquete que a 
grande dama Palowa 
Borborema Arcoverde 
recebeu amigas para 
comemorar o seu 
aniversário, transcor-
rido esta semana. 
Delícias assinadas pelo 
seu filho, o advogado e 
dublê de gourmet 
Moacyr Arcoverde 
fizeram a alegria das 
convidadas especiais.
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Irimar Bastos, Glória Guimarães, Sandra Cartaxo e Lourdinha Franca na festa de Palowa

Raissa Brindeiro e Pedro Moreno selam hoje seu pacto de amor por 
toda a vida

Dia do IdosoRaissa e Pedro
CASAMENTO bacana promete ser o de hoje às 20h 

na Nave Central do Convento de São Francisco dos jovens 
Raissa Brindeiro Torres e Pedro Moreno Moreira, onde re-
ceberão as bênçãos do monsenhor Ivônio Cassiano, com 
acompanhamento musical de Tâmara Cruz, cerimonial de 
Mariana Tenório e decoração do grande André Luiz.

A noiva, que usará produção de Alessandra Sobreira e 
make up e hair de Renata Pinto, é filha da estimada amiga 
Suzana Lúcia Brindeiro de Araújo e do advogado Sylvio Tor-
res Filho e o noivo, filho de Sueli Moreno da Costa Moreira 
e Geraldo Targino da Costa Moreira.

Os convidados serão recepcionados na Casa Roccia 
com bolo de Maria Helena Moura e animação da Troça 
Harmônica, Ítalo e Reno e a banda JPG, de Eduardo Gema 
e João Ramalho, este filho do compositor Zé Ramalho.

Quinze anos
HOJE é dia de fes-

ta para Janine, filha de 
Betânia Miranda Tilmann e 
Claude Pierre Tilmann (in 
memoriam), pois come-
mora em grande estilo 
seus quinze anos, às 22h 
no Palazzo Cristal.

A debutante é neta da 
saudosa Alaíde Miranda.

O�O�O�-SK?�NPMKM��M�B?�.ÄAGL?�,�TCGQ�/J?LCH?BMQ�CQRSB?LRCQ�B?�%?ASJB?BC�
Integrada de Patos visitaram o Casa Cor Paraíba . O roteiro da viagem constou também 
de uma visita técnica à fábrica em João Pessoa onde almoçaram com os diretores.

FOTO: Fernando Bronzeado

Outubro Rosa
O GOVERNO do 

Estado inicia nesta 
segunda-feira a cam-
panha “Outubro Rosa” 
com o objetivo de 
incentivar mulheres 
de todas as idades 
a realizarem exames 
clínicos para a pre-
venção do câncer de 
mama. A abertura será 
às 8h no Centro de 
Diagnóstico do Câncer, 
com um café da manhã 
e distribuição de mate-
rial informativo.

O�O�O�Os amantes de uma boa dança podem ir hoje ao jantar dançante do Res-
taurante Panorâmico do Clube Cabo Branco, que terá animação de Almir Santana e 
Banda. No próximo sábado, será lá o Baile da Primavera cujas mesas estão à venda.

Comédia

A BRITÂNICA mais 
desastrada volta às 
telas com o tercei-
ro filme da franquia 
“O Bebê de Bridget 
Jones”. A comédia 
estreou esta sema-
na no Cinespaço Mag 
Shopping.

FOTO: Dalva Rocha

Janine Miranda Tilmann é a
 debutante de hoje

FOTO: Divulgação
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jogos escolares

COB elogia 
organização 
na Paraíba
Meta agora é a realização 
da etapa de 15 a 17 anos 
no mês de novembro
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Campeonato Brasileiro 
programa para hoje a 
realização de oito jogos

Campeões coletivos

    Basquete Feminino

O�Primeira Divisão:
1º Colégio Santa Mônica Madureira (RJ)
2º Índia Vanuire (SP)
3º Colégio Semeador (PR)
 
O�Segunda Divisão:
1º Colégio 2001 (PE)
2º Colégio Regina Pacis (MT)
3º Parque São Carlos (MS)
 
O�Terceira Divisão:
1º Dom Bosco (RO)
2º Colégio Master Christi (RN)
3º Ideal (DF)
 
    Futsal Feminino

O�Primeira Divisão:
1º Colégio Rogacionista de Criciúma (SC)
2º CED Adventista Taguatinga (DF)
3º Colégio Santa Madre (PA)
 
O�Segunda Divisão:
1º Centro Educacional Albert Einstein (RJ)
2º Colégio Integral (BA)
3º Expansivo Colégio e Curso (RN)
 
O�Terceira Divisão:
1º CMPM Áurea Pinheiro Braga (AM)
2º Colégio Ágape (RO)
3º Duque de Caxias - Imperatriz (MA)

     Handebol Feminino

O�Primeira Divisão:
1º E.M. Dona Sabina Lazari (MT)
2º Colégio Anglo Líder (PE)
3º Elísio Teixeira (SP)
 
O�Segunda Divisão:
1º E. M. Licurgo de Oliveira (MS)
2º E. E. Claudino Crestani (SC)
3º Instituto das Apóstolas (RS)
 
O�Terceira Divisão:
1º Colégio Motiva (João Pessoa)
2º Colégio ULBRA Palmas (TO)
3º Santa Madalena Sofia (AL)
 
     Vôlei Feminino

O�Primeira Divisão:
1º Escola Sara Castelhano Kleinkauf (SC)
2º Colégio Estadual Henrique Castri (RN)
3º Colégio Antares (CE)
 
O�Segunda Divisão:
1º Colégio Cecília de Meireles (PR)
2º Escola Fátima (DF)
3º IE Colégio e Curso (PB)
 
O�Terceira Divisão:
1º Colégio Impacto (PA)
2º Colégio Boa Viagem (PE)
3º IDFG (SE)

  Basquete Masculino

O�Primeira Divisão:
1º Colégio Jesus Cristo Rei (ES)
2º SMCE Madureira (RJ)
3º Colégio Salesiano (PE)

O�Segunda Divisão:
1º Cidade Viva (PB)
2º Colégio Christus Barão (CE)
3º E.E. Antonio Grohs (MT)

O�Terceira Divisão:
1º Colégio Motiva (João Pessoa)
2º C.E. La Salle (AM)
3º Colégio Salesiano Dom Bosco (RN)
  
     Futsal Masculino

O�Primeira Divisão:
1º Colégio BJ (PE)  
2º IE Colégio e Curso (PB)
3º Colégio Ibituruna (MG)
 
O�Segunda Divisão:
1º Colégio Integral (BA)
2º Colégio Encanto (RN)
3º Colégio Intensivo (AL)
 
O�Terceira Divisão:
1º HBE (João Pessoa)
2º Colégio Isaac Newton (MT)
3º Álvares de Azevedo (RO)

      Handebol Masculino

O�Primeira Divisão:
1º Colégio Padrão (MG)
2º E.M. Paulo Nunes (PI)
3º Colégio Castro Alves (ES)
 
O�Segunda Divisão:
1º E.M. Dona Maria Artemir Pires (MT)
2º CIEP Jean Baptiste Debret (RJ)
3º Fernando Pessoa (PA)
 
O�Terceira Divisão:
1º Escola Monteiro Lobato (AL)
2º Educandário Santa Rita de Cássia (RS)
3º E. E. São José Operário (AM)
 
     Vôlei Masculino

O�Primeira Divisão:
1º Sistema Elite de Ensino da Tijuca (RJ)
2º Colégio Cultura (SC)
3º Colégio Boa Viagem (PE)
 
O�Segunda Divisão:
1º Colégio Batista (CE)
2º Colégio Santa Rosa (PA)
3º Neo Master (PR)
 
O�Terceira Divisão:
1º Escola Santo Afonso Rodriguez (PI)
2º Escola São Domingos (ES)
3º Maria Arlete (RO)

Depois do sucesso obti-
do na 1ª etapa dos Jogos Es-
colares da Juventude 2016, 
faixa etária 12-14 anos, en-
cerrada na última quinta-
feira, em João Pessoa, quan-
do a Paraíba conquistou 17 
medalhas, o Governo do 
Estado já volta as atenções 
para a 2ª etapa, que envolve 
alunos-atletas na faixa etá-
ria 15-17 anos. A competi-
ção também será na capital 
paraibana, no período de 10 
a 19 de novembro e a meta é 
que seus representantes ba-
tam recordes de pódios. 

O chefe da delegação 
paraibana, José Hugo, que 
integra os quadros da Secre-
taria de Estado da Juventude, 
Esporte e Lazer – Sejel/PB, 
disse ontem que todos da 
instituição governamental já 
estão envolvidos para que a 
2ª etapa dos Jogos Escolares 
da Juventude 2016 ocorra na 
maior tranquilidade, da mes-
ma forma como aconteceu a 
faixa etária 12-14 anos.

“Graças a Deus nossa 
meta foi atingida. Além das 
conquistas de 17 medalhas, 
quebrando o recorde de me-
dalhas do ano passado, fo-
mos bastante elogiados pelo 
Comitê Olímpico Brasileiro. 

������ ϐ������� �����������-
dos com a estrutura esportiva 
que o Governo da Paraíba dis-
ponibiliza”, disse José Hugo.

Ele garantiu que para 
a 2ª etapa, que terá início 
no dia 10 de novembro, a 
megaestrutura desportiva 
existente no Estado também 
estará à disposição dos mais 
de 3 mil atletas que estarão 
no Estado disputando os jo-
gos. “A Paraíba hoje é um dos 
principais centros do País no 
que diz respeito a estrutura 
esportiva. Isto nos credencia 
para sediarmos competições 
de caráter nacional e inter-
nacional. Os Jogos Escolares 
da Juventude deste ano é 
����������������ǳǡ� �ϐ�����ǡ�
acrescentando que, toda a 
estrutura de apoio será dada 
para os representantes pa-
raibanos.

“Na verdade, teremos 
mais de 300 atletas repre-
sentando a Paraíba na 2ª 
etapa dos Jogos Escolares da 
Juventude 2016. Estaremos 
com duas delegações: uma 
da Paraíba e outra da cidade 
sede, no caso João Pessoa, 
assim como ocorreu na faixa 
etária 12-14 anos”, alegou o 
chefe da delegação paraiba-
na.

O membro do Comitê 
Organizador Local (COL), dos 
Jogos Escolares da Juventu-
de 2016, Ricardo Ambrósio, 
também considerou positiva 
a participação da Paraíba na 
categoria 12-14 anos. “Foi 

uma participação excelente, 
brilhantes, elogios não faltam”, 
disse ele, assegurando que os 
membros do Comitê Olímpico 
�����������Ȃ�����ϐ�����������-
siasmado com a receptivida-
de do paraibano. “Todos elo-
giaram a estrutura esportiva 
paraibana, bem como o povo 
paraibano, por ser muito aco-
������ǳǡ��ϐ���������Ǥ

Os Jogos Escolares da Ju-
ventude são o maior evento 
estudantil esportivo do Bra-
sil. A competição de abran-
gência nacional reúne mi-
lhares de alunos-atletas de 
instituições de ensino públi-
cas e privadas de todo o País. 
Atualmente, é tida como re-
ferência internacional. Con-
sideradas as fases seletivas, 
os números chegam a mais 
de dois milhões de atletas e 
cerca de 4 mil cidades parti-
cipantes.

Na edição de 15 a 17 
anos serão disputadas com-
petições de atletismo, ciclis-
mo, ginástica rítmica, judô, 
luta olímpica, natação, tênis 
de mesa, xadrez, basquete, 
futsal, handebol, vôlei e vôlei 
de praia. Além das compe-
tições, os jovens atletas tem 
a sua disposição uma ampla 
gama de eventos paralelos às 
competições. O programa so-
cioeducativo e cultural abran-
ge diversas atividades extras 
com o intuito de aproximar os 
jovens de todo o País aos Va-
lores Olímpicos e ao exemplo 
positivo da prática esportiva.

Marcos Lima
marcosauniao@gmail.com

FOTO: Edson Matos

No basquete masculino, a equipe do Colégio Motiva fez bonito e ficou com a medalha de ouro

No handebol feminino da Terceira Divisão, o Colégio Motiva da Paraíba subiu no lugar mais alto do pódio

FOTO: Marcos Russo



Vasco e Náutico jogam na Arena 
Pernambuco hoje pela Série B
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Contusões e cartões 
obrigam Jorginho a fazer 
várias mudanças no time

O atacante Junior Du-
tra vai desfalcar o Vasco na 
partida contra o Náutico, 
hoje às 16h30 pela Série B 
na Arena Pernambuco. O jo-
gador ainda se recupera de 
lesão na coxa direita, chegou 
a fazer trabalhos no grama-
do ao longo da semana, mas 
ainda não está 100% para 
atuar. Ele nem viajou com a 
delegação para Pernambuco, 
ontem, mas há a expectativa 
para que ele esteja à disposi-
ção para o duelo com o Pay-
sandu, na próxima terça-fei-
ra, em Belém. 

Em entrevista coletiva, o 
�������� �����Àϐ���� ����Ǧ���-
tino, Alex Evangelista, expli-
cou a situação do atacante.

“Como todo atleta que 
chegou no Vasco depois da 
pré-temporada, o Junior Du-
tra precisa fazer um trabalho 
�����Àϐ���Ǥ������������������-
lhou com ele e conhece bem. 
Ele tem feito vários desenhos 
de trabalho para o Dutra. O 
Jorginho cobra pela ideolo-
gia tática dele, força, veloci-
dade. Já está na fase de tran-
sição no campo - explicou o 
�������������Àϐ���Ǥ

������ ��� ������ ϐ������
fora do jogo contra o Atléti-
co-GO, no último sábado, de-
�����������������ϐÀ�����Ȃ����
sua ausência, Jorginho optou 
por Jorge Henrique. Antes, o 
atacante vinha de sequência 
de três partidas como titular, 
tendo feito seu primeiro gol 
com a camisa cruz-maltina 
na vitória sobre o Joinville, 
por 2 a 0.

Para o lugar de Dutra, 
Jorge Henrique deve assumir 
a vaga no ataque, ao lado de 
2������Ǥ������������ϐ������
que Madson será o substitu-
to de Yago Pikachu, suspenso 
pelo terceiro cartão amarelo.

“No lugar do Pikachu, en-
tra o Madson. Ele tem entrado 
muito bem. A briga é muito 

boa. São jogadores com carac-
terísticas diferentes, mas jo-
gadores que contribuem com 
cada forma de jogar. Temos 
a opção de entrar um pouco 
mais defensivo ou ofensivo” 
disse o treinador. 

Outro desfalque para 
Jorginho será o atacante Caio 
Monteiro. O jovem sofreu um 

estiramento na coxa e fará 
tratamento. O Departamen-
to Médico do Vasco evita dar 
previsão de retorno, mas a 
����²�����±���������������ϐ�-
que fora dos próximos jogos 
da equipe. 

Júlio dos Santos 

Jorginho terá também 

que suprir o desfalque de 
Diguinho, suspenso, no 
meio-campo. Ao longo da se-
mana, o treinador esboçou a 
equipe com Douglas como 
primeiro volante e Júlio dos 
Santos mais adiantado. O 
paraguaio começou o ano 
como titular, mas não atua 
desde a partida contra o Vila 

Nova, no dia 30 de agosto, 
quando começou o jogo. O 
treinador faz uma previsão: 
se o time vencer três dos 
próximos cinco jogos, esta-
rá muito bem encaminhado 
para o acesso à Primeira Di-
visão.

ǲ��ϐÀ���ǡ� ������� ������
depender dos resultados dos 

outros adversários. Mas os 
próximos cinco jogos serão 
bem decisivos em relação a 
����Ǥ����ϐ���������������������
ganharmos pelo menos três, 
estaremos praticamente cer-
tos de disputar a Primeira Di-
visão no próximo ano. O Vas-
co é o líder da Série B, com 51 
pontos. 

FOTO: Paulo Fernandes/site do Vasco

Yago Pikachu está suspenso e será substituído por Madson no jogo contra o Náutico. O time carioca segue firme em direção ao seu retorno à Série A do Brasileiro

O jornal “Diário de Pernambuco” le-
vantou o assunto nesta semana e o Reda-
ção SporTV repercutiu ontem. O progra-
ma trouxe a primeira pesquisa nacional, 
encomendada ao Ibope pelo jornal cario-
ca “O Globo” em 1969, sobre os clubes 
brasileiros. A diferença em relação às pes-
quisas mais recentes já vinha na pergunta 
feita pelo instituto de pesquisa: “No seu 
entender, qual o clube de futebol mais 
querido do Brasil?”. A mesma pergunta 
foi feita sobre o clube mais querido do Es-
tado de cada entrevistado. Nacionalmen-
te, a resposta mais repetida foi “Santos”, 
com 49%.

Diferente das pesquisas atuais que 
indagam para qual time torce o entrevis-
tado, na pesquisa de 69 a pergunta tra-
tava do tema de forma mais abrangente. 
“O Globo” publicou reportagem com os 
dados nacionais da pesquisa no dia 4 de 
março daquele ano, enquanto reproduziu 
a pesquisa feita em 11 estados no dia 9.

A pesquisa nacional mostra o Santos 
como clube mais querido do Brasil para 
49%, seguido pelo Flamengo (20%) e Co-
rinthians (14%). Em 1969, o Santos tinha 
uma verdadeira seleção, escalada com: 
Gilmar; Carlos Alberto Torres, Mauro, Cal-
vet e Dalmo; Zito e Mengálvio (Coutinho); 
Dorval, Pepe, Coutinho (Toninho Guerrei-

Santos dominou a década de 60 com muitos craques no elenco
MAIS TORCIDA DO BRASIL

ro) e Pelé; todos sob o comando do técni-
co Lula, jogando no esquema 4-2-4.

O ano de 1969 ficou marcado tam-
bém pelo feito dos mil gols alcançado 
por Pelé. No Maracanã, diante do Vasco, 
no dia 19 de novembro, o Rei do Futebol 
cobrou pênalti aos 33 minutos do segun-

do tempo e venceu Andrada, para entrar 
para a história com o milésimo gol na car-
reira, e com a camisa do Santos.

“Alguém vai dizer: “Poxa, mas o 
Santos?”. A pergunta explica a resposta. 
Aquela época era o Santos com Pelé, To-
ninho Guerreiro, era uma equipe que en-

cantava o Brasil. E com outro detalhe: 1969 
foi o ano em que Pelé fez o milésimo gol, 
com a camisa do Santos. Nacionalmente 
houve uma mobilização pelo Santos, uma 
atração, e criou-se uma expectativa se 
Pelé marcaria esse gol na Fonte Nova, em 
Salvador, por exemplo. Aparecem o Pal-
meiras, com a Academia, o Botafogo de 
Jairzinho, Roberto, Paulo Cesar. O Flumi-
nense e Atlético-MG um pouco menores, 
mas o Atlético do Lola, o Fluminense tinha 
Cláudio Garcia, Samarone, e era objeto de 
atenção do Nelson Rodrigues sempre em 
sua coluna” relembrou o comentarista 
Paulo Cesar Vasconcellos.

O Ibope fez a mesma pergunta em 
11 capitais do País: “Na sua cidade, qual 
é o clube de futebol mais querido?”. No 
Rio de Janeiro, o Flamengo ficou à frente 
com 56%. Em São Paulo, o Corinthians 
obteve 50% das respostas. Em Belo Hori-
zonte, o Atlético-MG tinha a preferência 
de 89% dos entrevistados. Em Porto Ale-
gre, o Inter somava 60%.

“A pesquisa ainda não flagra a as-
censão do Cruzeiro, que se dá exatamen-
te nesse momento. A briga em Minas até 
então era América e Atlético. O Cruzeiro 
é uma ascensão fulminante mais recente, 
com Tostão e Dirceu Lopes “citou o jor-
nalista Arthur Dapieve.

Lima, Zito, Dalmo, Calvet, Gilmar e Mauro; agachados Dorval, Mengálvio, Coutinho, Pelé e Pepe

FOTO: Arquivo/Santos
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Tricolor briga para não 
ser rebaixado e o Mengo  
pelo título brasileiro

Jogo de realidades bem diferentes
São Paulo  x flaMengo

Santos x Atlético-PR - 16h

Na última rodada, o time santista foi até Recife e 
sofreu uma derrota de 1 a 0 para o Sport e agora se vê 
ameaçado pelos adversários que estão chegando na 
briga pelo G4 como o próprio Atlético que tem 42 pontos  
e passou a ser adversário direto. O técnico Dorival Júnior 
tem encontrado problemas na formação da equipe 
diante de suspensões e probelas de ordem médica e sabe 
da importância de não perder pontos em casa. O Atlético 
que goleou a Ponte Preta chega a Vila Belmiro motivado. 
O jogo começa às 16h. 

Fluminense x Sport - 11h

Na Ilha do Retiro, no primeiro turno, o Sport se impôs e 
venceu o Fluminense por 2 a 1. Hoje, as equipes vivem 
momentos distintos. Enquanto o time carioca briga para 
entrar no G4, a parte de cima da tabela, o Leão da 
Ilha ainda convive com o fantasma do rebaixamento. A 
partida vai acontecer às 11h no Estádio Giulite Coutinho, 
na cidade de Mesquita. O técnico Levir Culpi anda 
entusiasmado depois da vitória sobre o Corinthians na 
última rodada e acredita que as chances de nova vitória 
são grandes, mesmo considerando o nível do adversário.

Cruzeiro x Grêmio - 18h30

Na zona de rebaixamento, o Cruzeiro tem um 
jogo de vida ou morte contra um adversário 
que voltou a reagir após a contratação de 
Renato Gaúcho. O técnico Mano Menezes 
sabe que a pressão será bem maior depois das 
derrotas para o Flamengo, no último domingo, 
e para o Corinthians no meio de semana pela 
Copa do Brasil. O jogo começa às 18h30 no 
Estádio do Mineirão.

Inter-RS x Figueirense - 21h

A torcida do colorado promete invadir o 
Beira Rio hoje às 21h e empurrar o time 
para se reabilitar e também fugir da zona de 
rebaixamento. O técnico Celso Roth diz que 
o time vem melhorando a cada jogo, mas os 
resultados não agradam. O time gaúcho nunca 
foi rebaixado e vive um grande drama. O 
adversário também não tem vida fácil e busca 
forças para escapar do rebaixamento.  

Ponte Preta x Atlético-MG - 16h30

Um dos jogos mais aguardados deste sábado às 
16h30 no Moisés Lucarelli. Dias atrás fizeram 
partida empolgante, mas válida pela Copa do 
Brasil com o empate de 2 a 2 que eliminou o 
time campineiro. O Galo de BH é o terceiro 
colocado na tabela de classificação e ainda 
segue cotado ao título, mesmo estando a oito 
pontos do líder Palmeiras e sete do vice, o 
Flamengo. A Ponte ainda está na briga pelo G4.  

Chapecoense x Vitória - 16h

Empolgada pela classificação as quartas de 
final da Copa Sul-Americana, a Chapecoense 
surge como favorita neste jogo contra o Vitória 
na Arena Condá às 16h. Com 38 pontos na 
zona intermediária da tabela, a equipe de Santa 
Catarina apresenta uma maior regularidade em 
relação a turma de baixo da tabela, mas não 
está tão distante da zona de rebaixamento. O 
Vitória que tem 32 segue ameaçado.  

Botafogo-RJ x Corinthians - 16h30

Um time em alta na competição e se aproximando para 
brigar pela Libertadores e outro em queda livre que já 
esteve na zona de classificação e caiu agora para o sétimo 
lugar. O primeiro é o time comandando por Jair Ventura 
que vem reagindo e o outro o Timão, bastante pressionado. 
No primeiro turno, o Corinthians, em boa fase, venceu 
o Botafogo por 3 a 1, mas agora a situação tende a se 
inverter diante dos problemas enfrentados pelo time paulista 
que anda de técnico interino. Botafogo e Corinthians vai 
acontecer no Estádio Luso Brasileiro às 16h30.

São Paulo e Flamengo se en-
frentam hoje, às 16 horas, no Es-
tádio do Morumbi, em São Paulo, 
pela 28ª Rodada do Campeonato 
Brasileiro. Os dois clubes estão 
em situações completamente di-

ferentes na tabela de classifica-
ção. Enquanto o Flamengo tem 53 
pontos, e é o segundo colocado, 
na luta pela liderança da compe-
tição, o São Paulo tem apenas 34 
pontos, e se aproxima perigosa-
mente da zona de rebaixamento. 
A arbitragem da partida será de 
um trio de Santa Catarina. O juiz 
central será Sandro Meira Ricci, 

auxiliado por Nadine Schramm 
Câmara Bastos e Helton Nunes.

No São Paulo, aumenta a 
cada dia a pressão da torcida, in-
satisfeita com a campanha ruim 
do clube no Brasileirão. O técni-
co Ricardo Gomes está na corda 
bamba, e se perder para o Fla-
mengo, poderá ser demitido. A 
equipe está a apenas 4 pontos do 

primeiro clube da zona de rebai-
xamento. Depois da derrota na 
última rodada para o Vitória,  só 
uma vitória, pode melhorar o cli-
ma no clube.

Já o Flamengo vem embala-
do, lutando ponto a ponto com o 
Palmeiras pela liderança da com-
petição. O Mengão vem de uma 
vitória na última rodada contra o 

Cruzeiro, e precisa voltar a ven-
cer, para poder torcer por um tro-
peço do Palmeiras, que só jogará 
na segunda feira, e assim assumir 
a liderança do Campeonato. Du-
rante a semana, o técnico José 
Ricardo poupou vários jogadores 
no jogo pela Copa Sul-Americana, 
pensando em entrar com força 
máxima contra o São Paulo. 

FOTO: Gilvan de Souza/Flamengo

FOTO: Nelson Perez - FluminenseFOTO: Reprodução/site do Corinthians

No jogo de ida, em 
Brasília, Flamengo e 

São Paulo fizeram 
um jogo bem 

movimentado e 
empataram em 2 a 2

No jogo de ida, o Corinthians estava em boa fase e venceu o Botafogo por 3 a 1 na sua Arena O Fluminense não foi feliz jogando com o Sport em Recife e perdeu de 2 a 1 na Arena Pernambuco
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Diretoria traça toda 
a programação para o 
segundo jogo em MG

Reapresentação na 2a feira
BOTAFOGO-PB

Um grupo de rapazes, sob a presidên-
cia de Beraldo de Oliveira, no dia vinte 
e oito de setembro do longínquo ano de 
1931, em uma pequena e humilde casa, a 
de nº 45, localizada na antiga Rua Borges 
da Fonseca, atual Av. Dom Pedro II fundou 
o Botafogo Futebol Clube. Daquele dia em 
diante, esse clube não parou de crescer, 
de dar alegria aos seus simpatizantes e de 
representar dignamente o nosso Estado.

Outros jovens foram chegando, se 
apaixonando e repassando esse sentimen-
to de geração em geração, até os nossos 
dias. Essa história vem sendo construída 
���������ǡ���������������ǡ������ϐÀ���ǡ���-
negação e como não poderia deixar de ser, 
com algumas frustrações.

Outros Beraldos de Oliveira foram 
surgindo, como José Américo de Almeida 
Filho, Herder Henriques, Francisco de Assis 
Camelo, André Álvaro Magliano, José Flávio 
Pinheiro de Lima, Sílvio da Silva Tó, Domi-
ciano Cabral, Nelson Lira Filho e tantos ou-
tros, que de uma forma abnegada deixaram 
a sua respectiva marca e contribuição.

Depois daquela humilde, porém simbó-
lica casa, o Botafogo fez moradia em vários 
bairros distintos da cidade de João Pessoa, 
sendo os mais representativos, o do antigo 

campo Pedro Gondim, em Tambauzinho, 
onde hoje funciona o Espaço Cultural; o an-
tigo Estádio Olímpico do Boi Só, no Bairro 
dos Estados, onde hoje funciona uma Vila 
Olímpica, e a atual Maravilha do Contorno, 
no bairro do Cristo Redentor.

Artilheiros de todas as espécies vesti-
ram e honraram as suas cores, em déca-
das distintas, dando alegrias e títulos ao 
clube, dentre eles podemos citar Bola Sete, 
Pedro Neguinho, Dissor, Capelense, Mauro, 
Warley, Reynaldo, Dentinho, Agnaldo e 
Chico Matemático, sendo este último o 
maior artilheiro de todos os tempos, com a 
marca de 107 gols.

Já o zagueiro Washington Luis, que 
jogou dez anos consecutivos no clube, 
na condição de capitão, foi o jogador que 
mais vezes vestiu a camisa do Alvinegro, 
totalizando 438 jogos, com raça e muita 
disposição.

O Belo, como é carinhosamente cha-
mado por sua imensa torcida, conquistou 
vários torneios estaduais e interestaduais. 
Sagrando-se, vinte e oito vezes, campeão 
do Estado, e de uma forma espetacular, 
conquistou a taça brasileira da Série D.

O clube, já recebeu inúmeras homena-
gens, por meio de várias instituições, pú-

blicas e privadas durante essas décadas de 
existência, aqui destacamos o selo come-
morativo aos seus 80 anos, homenagem 
dos Correios e Telégrafos em conjunto 
com um grupo de conselheiros liderados 
por José Maria Tavares de Melo Neto.

Sendo a sua torcida, o seu maior 
patrimônio, pois ela acompanha o clube 
em todas as ocasiões, boas ou ruins, com 
chuva ou com sol, aqui ou em alhures. E 
foi essa imensa torcida que lotou o Está-
���������� �ǡ������������ϐ����ǡ�����������
1998, contra o Campinense Clube, onde 
tivemos um público de 44. 268 pagantes.

Aqui podemos citar, em termos de 
torcidas organizadas, a existência da Força 
Jovem e da TOB, essas duas na década de 
setenta, depois surgiram a torcida Jovem 
do Botafogo, Torcida Organizada Império 
Alvinegro, a Fogomania, Força Indepen-
dente Anjinhos do Belo, A Fúria Indepen-
dente do Botafogo e a Botashow. O atual 
governador do Estado, Ricardo Coutinho, 
foi um dos integrantes de torcida organi-
zada do clube, na década de setenta.

Acompanhando os novos tempos e 
rumos do esporte no mundo, em 2009 o 
Alvinegro da estrela vermelha, inaugurou 
o seu Departamento de Futebol Feminino, 

participando de uma competição nacional. 
São as belas do Belo, como carinhosamen-
te foram denominadas pela imprensa.

E como não poderia deixar de ser, em 
um País religioso e colonizado por católicos, 
como o Brasil, esse patrimônio é protegido 
e abençoado por Nossa Senhora da Penha, 
�����������������������ϐ��������������Ǥ

Parabéns, Belo, por seus 85 anos de 
glórias!

*Extraído do livro “Causos & Lendas 
do Nosso Futebol”.

Oitenta e cinco belas primaveras
Causos&lendas do nosso futebol Francisco Di Lorenzo Serpa membro da API, UBE e ACEP e Auditor do TJDF-PB - falserpa@oi.com.br

Esquecer o primeiro 
jogo e focar apenas na se-
gunda e decisiva partida, que 
������ϐ��������������������±����
B do Campeonato Brasileiro 
da Série B, de 2017. Este foi 
o conselho que a comissão 
técnica e a diretoria do Bota-
fogo deu aos jogadores, após 
o jogo contra o Boa Esporte, 
da última sexta-feira, ainda 
no vestiário do Estádio Al-
meidão. Em seguida, os jo-
gadores entraram de folga e 
só se apresentam na segun-
da-feira, quando darão início 
aos treinos para o jogo em 
Varginha, interior de Minas 
Gerais.

Segundo o gerente exe-
cutivo do Botafogo, Giovane 
Martinelli, o elenco treinará 
em dois expedientes, na se-

gunda-feira e na terça-feira, 
apenas pela manhã. A viagem 
para Minas Gerais já será na 
quarta-feira de madrugada. 
“Queremos dar um bom des-
canso aos jogadores. Vamos 
logo na quarta-feira, para 
���� ������ ��ϐ�������� �����
relaxar da viagem, e treinar 
na região, para se adaptar 
melhor ao clima”, disse o di-
rigente.

Segundo o dirigente, o 
vôo com a delegação do Bo-
tafogo vai inicialmente até 
Campinas, no interior de São 
Paulo. Depois o time segue 
para Varginha, local da par-
tida de domingo, dia 9 de 
outubro, às 11 horas da ma-
nhã, no Estádio Melão. Lá o 
time ainda deverá fazer pelo 
menos dois treinos, antes do 
jogo. “Não sabemos ainda 
se treinaremos em Varginha 
mesmo, ou em uma cidade 
próxima. Estamos avaliando 
duas opções, e só resolve-
remos na próxima semana”, 
disse Geovani. 

Ivo Marques
ivo_esportes@yahoo.com.br

A torcida do Botafogo que fez grande festa ontem já se prepara para levar o seu incentivo no segundo jogo decisivo em Varginha

Internacional tem a melhor campanha na Segunda Divisão
O Campeonato Paraibano 

da Segunda Divisão entra na reta 
ϐ����ǡ� ���� ��� ����ϐ������ ��� ��ϐ���-
das pela Federação Paraibana de 
Futebol. A primeira rodada está 
programada para a próxima quar-
ta-feira, dia 5 de outubro. Os dois 
jogos estão programados para 
João Pessoa. O primeiro será às 
15h30, no CT Ivan Thomas, no Va-
lentina de Figueiredo, entre Inter-
nacional e Nacional de Patos. O se-
gundo será às 20 horas, no Estádio 
Almeidão, entre Femar e Serrano. 
Os jogos de volta estão marcados 
para o domingo seguinte, dia 9 de 
outubro, com o mando de campo 
invertido, ou seja em Patos e Cam-
pina Grande.

���� ������� ����ϐ���������ǡ� ��
Internacional, de João Pessoa, é 
o clube de melhor campanha na 
competição, com 16 pontos. Ao 
todo, disputou 8 jogos, está invicto 
na competição, tendo vencido 4, e 
empatado 4. A equipe marcou 13 
gols e sofreu apenas 4, com um sal-
do de gols de 9. Depois de se clas-

��ϐ����� ����� ��������� ��� ������
do Litoral, o Inter, time que mais 
investiu na competição, enfrentou 
��������ǡ����������������ϐ����Ǥ����
primeira partida empatou em 0 a 
0, em Patos. Na segunda partida, 
disputada em João Pessoa, venceu 
de goleada, 3 a 0.

O Nacional de Patos, adversá-
rio do Inter, é justamente o clube 
com a segunda melhor campanha 
de toda a competição. O Canário 
do Sertão disputou 6 jogos, somou 
11 pontos, com 3 vitórias, 2 em-
pates e 1 derrota. O clube marcou 
12 gols e levou 6, com um saldo de 
��������Ǥ���������������������ϐ�����
como primeiro lugar no grupo do 
Sertão. Com jogadores experien-
tes e que já aturam nas principais 
equipes da Paraíba, o Canário do 
Sertão enfrentou o Sport Campina, 
��������������� ϐ����Ǥ�������������
partida, disputada em Campina 
Grande, houve um empate em 0 
a 0. No segundo jogo, em Patos, o 
Nacional venceu de goleada, 4 a 1.

O Serrano leva uma pequena 

vantagem em relação ao Femar, 
�������������������ϐ�����Ǥ���������
de Serra Redonda disputou ape-
nas 6 jogos, somou 11 pontos, com 
3 vitórias, 2 empates, 1 derrota, 
fez 7 gols e levou 4, com um saldo 
de gols de 3. O Lobo da Serra foi 
o primeiro colocado no grupo do 
Agreste. Nas quartas, enfrentou o 
Spartax. No primeiro jogo, em João 
Pessoa, empatou sem gols. Na  vol-
ta, em Campina, venceu por 1 a 0.

Já o Femar tem 8 jogos dis-
putados, 11 pontos, 3 vitórias, 2 
empates e 3 derrotas. O clube fez 
10 gols e levou 11, com um saldo 
negativo de 1 gol. O clube é a sur-
presa da competição. Formado 
por jogadores amadores e treinan-
do em um campo de terra batida, 
o Femar conseguiu terminar na 
segunda colocação do grupo do Li-
toral. Nas quartas, o clube  encarou 
o Nacional de Pombal. No primei-
ro jogo, no Sertão, o Femar levou a 
melhor e venceu por 1 a 0. No jogo 
da volta, em João Pessoa, os dois 
times empataram em 1 a 1.

CAMPEONATO PARAIBANO

A equipe do 
Femar, acima, 
é a grata 
surpresa e o 
Internacional, 
abaixo, é 
o principal 
destaque 

FOTOS: Divulgação

FOTO: TVTorcedor
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ONU diz que decisão do TJ-SP manda ‘mensagem de impunidade’

Massacre do Carandiru
Genebra - A Organi-

zação das Nações Unidas 
(ONU) atacou ontem, a de-
cisão do Tribunal de Jus-
tiça de São Paulo (TJ-SP) 
de anular o julgamento de 
policiais militares conde-
nados pelo massacre do 
Carandiru, em que 111 de-
tentos foram mortos, em 
1992. A ONU afirmou que 
a anulação “manda uma 
mensagem preocupante de 
impunidade” e apelou para 
que as autoridades conde-
nem os responsáveis. 

Os 74 policiais milita-
res acusados de participar 
dos assassinatos foram jul-
gados entre 2001 e 2014 
em cinco tribunais diferen-
tes. Em todas as ocasiões, o 
júri decidiu, por unanimi-
dade, pela condenação dos 
réus. As penas variam de 
48 a mais de 620 anos de 
prisão. Mas, na terça-feira, 
27, a 4ª Câmara Criminal 
do TJ-SP anulou os julga-
mentos.

Com a decisão, os PMs 
terão direito a um novo pro-
cesso. O Ministério Público 
informou que vai recorrer.

“Deploramos a decisão 
de uma Corte no dia 27 de 
setembro de anular a con-
denação contra os 74 poli-

ciais militares envolvidos 
no massacre do Carandiru”, 
disse Cécile Pouilly, porta-
-voz do Alto Comissariado 
da ONU para Direitos Hu-
manos. “Ainda que o MP 
tenha anunciado que vai 
recorrer da decisão, a anu-
lação da sentença do que é 
considerado um dos casos 
mais sérios de violações de 
direitos humanos no Bra-
sil manda uma mensagem 
preocupante de impunida-
de”, alertou a ONU. 

E completou: “Pedimos 
às autoridades que garan-
tam que aqueles responsá-
veis sejam julgados e con-
denados e que assegurem 
os direitos das vítimas e 
de seus familiares que têm 
esperado por justiça pelos 
últimos 24 anos.”

A Justiça apreciou re-
curso da defesa dos poli-
ciais, que pedia a anulação 
do julgamento. O recurso foi 
analisado por três desem-
bargadores. O relator, Ivan 
Sartori, votou pela anulação 
e pela absolvição dos poli-
ciais militares. Na avaliação 
do magistrado, a situação 
encontrada pelos policiais 
militares no pavilhão 9 do 
Carandiru era “alarmante” 
e havia necessidade de uma 
ação da Polícia Militar. Sar-
tori tem a convicção de que 
os acusados agiram em legí-
tima defesa.

Jamil Chade,
correspondente
Agência Estado

 
Com a perspectiva de uma re-

forma da Previdência Social, uma 
das prioridades do governo do pre-
sidente Michel Temer, alguns traba-
lhadores estão inseguros e buscando 
informações em postos do Instituto 
Nacional do Seguro Social (INSS). 
Para especialistas consultados pela 
Agência Brasil, no entanto, a pressa 
em se aposentar não é a melhor saí-
da e pode até causar prejuízos.

Especialista em Finanças Públi-
cas, o professor José Matias-Perei-
ra, do departamento de Adminis-
tração da Universidade de Brasília, 
afirma que os trabalhadores estão 
certos ao buscar informações sobre 
as condições das suas aposentado-
rias no momento em que uma re-
forma previdenciária é discutida. 
Mas ele alerta para os riscos de 
uma decisão irrefletida. 

“As pessoas próximas de atingir 
a época de se aposentar têm de ir ao 
INSS buscar informações. Isso é uma 
coisa recomendável, pois, se a refor-
ma acontecer e a pessoa não estiver 
preparada, pode ser que venha a fi-
car muito mais tempo na ativa. Ago-
ra, as pessoas precisam se conduzir 
de uma maneira equilibrada, sem 
açodamento”, aconselha.

Ele destaca, por exemplo, que 
os trabalhadores que não atingiram 
as regras da fórmula 85/95, - que 
permite escapar do fator previden-
ciário e receber aposentadoria inte-
gral - saem no prejuízo ao apressar a 
saída da ativa.

Matias Pereira lembra que o 
governo não enviou a proposta de 
reforma ao Congresso Nacional e 
que as discussões dos parlamenta-
res devem ser longas.“É um pro-
cesso lento, que imagino que vai 
atravessar o ano que vem. Se tudo 
correr bem e o governo tiver boa 

capacidade de conduzir esta ques-
tão, só vamos definir isso no se-
gundo semestre de 2017”, estima. 
O economista Renato Fragelli, pro-
fessor da Escola de Pós-Graduação 
em Economia da Fundação Getulio 
Vargas (FGV), destaca que, quais-
quer que sejam as mudanças im-
plementadas pela reforma da Pre-
vidência, elas não ocorrerão sem 
uma transição. Quanto mais perto 
o trabalhador estiver de se aposen-
tar, mais suave tende a ser a tran-
sição, ressalta o economista. “Um 
exemplo de como poderia funcio-
nar a transição: o sujeito que po-
deria se aposentar em uma deter-
minada data, por exemplo, aos 55 
anos, teria que trabalhar mais 20% 
do tempo que falta para chegar 
aos 65. Ou seja, ele teria que tra-
balhar dois anos a mais. Para quem 
está muito perto [de se aposentar], 
deve ser pouco significativo o tem-
po adicional”, avalia Fragelli.

Pressa não é a melhor saída
COM REFORMA DA PREVIDÊNCIA À VISTA

Mariana Branco
Repórter da Agência Brasil

Bruno Bocchini 
Repórter da Agência Brasil

O Atlas da Carne, publi-
cação internacional lançada 
quinta-feira em português 
na capital paulista, mostra 
como a produção em esca-
la industrial e o consumo de 
carne tem impactado direta 
ou indiretamente no aumen-
to da pobreza e da fome e nas 
mudanças climáticas, além 
de provocar deslocamentos e 
migrações de populações.

“O atlas é para informa-
ção, conscientização e debate 
político. Ele mostra o que é 
essa cadeia global da carne, 
porque que ela é uma cadeia 
insustentável”, disse a orga-
nizadora da versão brasileira 

do Atlas, Maureen Santos.
Segundo o Atlas, se o 

consumo de carne continuar 
crescendo no atual ritmo, em 
2050 os agricultores terão 
que produzir 150 milhões 
de toneladas a mais do que 
atualmente. No Brasil, isso 
����������ϐ����������������ǣ�
a criação de gado é a atividade 
econômica que ocupa a maior 
�����ϐÀ�������������×���������-
nal: 172 milhões de hectares. 
Sua expansão é um dos maio-
res responsáveis pelo desma-
tamento em diversos biomas. 
A publicação foi originalmen-
te publicada na Alemanha 
pela Fundação Heinrich Böll. 
O Atlas em português pode 
ser baixado gratuitamente 
em http://br.boell.org .

Consumo tem impacto 
no aumento da pobreza

CARNE

FOTOS: Antonio Cruz/Agência Brasil

Trabalhador que não atingiu as regras da fórmula 85/95 fica no prejuízo ao apressar a saída da ativa, alerta especialistas

Produção em escala industrial de carne pode prejudicar o clima

Ana Grandra
Agência Brasil

A Sociedade Brasileira de 
�������������������� �������×-
lica (SBCBM) discutiu, em um 
����×���� �����ǡ� ��� �������-
mentos curúrgicos em que são 
utilizados por robôs.  O presi-
dente da  entidade, Josemberg 
Campos, explicou que, neste 
����ǡ� �� ������� �� � �� ϐ���� ���
contato direto com o paciente, 
que é operado a distância.

Entre as vantagens, o pa-
ciente tem menor dor e se re-
cupera de maneira mais rápi-
da, enquanto o cirurgião tem 
menor desgaste. “O paciente, 
recebendo uma cirurgia me-
nos invasiva, tem recupera-
ção mais rápida, consegue 
realizar suas atividades habi-
tuais e ir ao trabalho poucos 

����� ��×�� �� ��������Ǥ� 	����-
mente, é uma cirurgia mais 
segura, porque a visualização 
que o cirurgião tem da área 
do abdômen é muito melhor. 
����ϐ��� ������������������
cirurgião observa é perfeita, 
o que lhe permite ter maior e 
melhor controle de toda a ci-
������ǳǡ��ϐ������������Ǥ

O seminário ocorre 
durante o 21º Congresso 
Mundial da Federação Inter-
nacional de Cirurgia da Obe-
������� �� ����ï������ �����×-
licos (IFSO, a sigla em inglês), 
aberto quarta-feira (28) no 
Rio de Janeiro, que tem como 
tema central a obesidade em 
adolescentes e a cirurgia ba-
riátrica indicada para jovens, 
inclusive feita por robôs.

Embora já seja adotada 
em outros campos da medici-

��ǡ� �� ��������� ���×����� ����-
ça agora a ser usada também 
para pacientes obesos. “A 
diferença para os pacientes 
obesos é que os novos equi-
��������� ��� ��������� ���×��-
ca vêm com maior e melhor 
adaptação. Essa é a novidade 
do congresso”. No Brasil, a téc-
nica é aplicada para adultos e 
adolescentes.

Outra novidade é a cirur-
������������������×����Ǥ������ǡ�
o tratamento da obesidade fei-
to pela endoscopia era o balão, 
que é colocado no estômago 
por esse meio. No congresso 
está sendo feito o lançamen-
��� ��� ������� ������×����Ǥ� ǲ��
cirurgia bariátrica pode ser 
feita por meio de sutura. Isso 
também vai no caminho da 
cirurgia minimamente invasi-
va”, disse o presidente da so-

ciedade. São novidades que 
chegam ao Brasil, onde os 
especialistas da área também 
desenvolvem pesquisas e o 
País também exporta novida-
des. “Foi aqui que se desen-
volveu o balão intragástrico e 
�������� �±������� ������×��-
cas que resolvem problemas 
relacionados à obesidade”.

No Brasil, de acordo com 
dados da Pesquisa Nacional 
de Saúde do Escolar (Pense), 
divulgada recentemente pelo 
Instituto Brasileiro de Geogra-
ϐ����������À������ȋ��
�Ȍǡ�����͵ǡͳ�
milhões de adolescentes entre 
ͳ͵���ͳ���������������������-
tão com excesso de peso, dos 
quais 1 milhão é de obesos. Se-
gundo Campos, esse fenômeno 
acompanha uma ”epidemia” de 
obesidade que vem ocorrendo 
também em adultos.

Simpósio debate uso de cirúrgias robóticas
TRATAMENTO DE OBESO
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Comarca de Cabedelo. 4ª Vara. Edital de citação. Prazo: 40 dias. Processo: 4515520128150731. 
Ação: Monitória. O MM. Juiz de Direito da vara supra, em virtude da lei, etc. Faz saber cite-se o 
réu Rodhal Distribuidora de Higiene e Alimentos Ltda-ME, situada na Rua Projetada, s/n, Lote 05 
e 06, Quadra 06, Galpão B, Jardim Beta, CEP 58310-000, Cabedelo PB, através do representante 
legal, através de seu representante legal, para pagar em 15 (quinze) dias, solver o débito pagando a 
totalidade do Contrato de Abertura de Crédito giro empresa Flex ou oferecer embargos, alertando-o 
TXH��VH�SDJDU�SURQWDPHQWH�R�YDORU�FREUDGR��¿FDUi�LVHQWR�GH�FXVWDV�H�KRQRUiULRV�DGYRFDWtFLRV��PDV��
TXHGDQGR�VH�LQHUWH��D�SURYD�GRFXPHQWDO�VHUi�WUDQVIRUPDGD�HP�WtWXOR�H[HFXWLYR�MXGLFLDO��RQGH�VHUmR�
DFUHVFLGD�DR�PRQWDQWH�LQLFLDGHVSHVDV�GH�FXVWDV�SURFHVVXDLV�H�KRQRUiULRV��(�SDUD�TXH�QmR�VH�DOHJXH�
LJQRUkQFLD��PDQGRX�D�00��-XL]D�H[SHGLU�R�HGLWDO�H�SXEOLFDU�QR�'LiULR�GD�-XVWLoD��(X��0DUFLD�;DYLHU�
GD�6LOYD��GLJLWHL��'UD��7HUHVD�&ULVWLQD�GH�/\UD�3HUHLUD�9HORVR��-Xt]D�GH�'LUHLWR�7LWXODU�GHVWD�9DUD�

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA
SECRETARIA DE SAÚDE

AVISODE REABERTURA DELICITAÇÃO
PROCESSO Nº 09.016/2015– PREGÃOELETRÔNICO Nº 10.060/2016
DATA DE REABERTURA:14/10/2016–ÀS: 08:30h.
OBJETO:SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUSIÇÃO DE MATERIALDE HIGIENE 

E LIMPEZA
$�6HFUHWDULD�GH�6D~GH�GR�0XQLFtSLR�GH�-RmR�3HVVRD��DWUDYpV�GH�VXD�3UHJRHLUD��6U��-XOLDQD�3HUHLUD�

GH�/LPD�WRUQD�S~EOLFR��SDUD�FRQKHFLPHQWR�GRV�LQWHUHVVDGRV��TXH�UHDEULUi�D�OLFLWDomR�QD�PRGDOLGDGH�
Pregão do tipo Eletrônico, sob o critério do menor preço por lote, considerando alteraçõesauferidas 
no Instrumento Convocatório, tendo em vista impugnação interposta por empresa, acatada pelo 
6HWRU�6ROLFLWDQWH�±�$/02;$5,)$'2��2�QRYR�(GLWDO��FRP�DV�GHYLGDV�DOWHUDo}HV��¿FDUi�j�GLVSRVLomR�
dos interessados no prazo prescrito na legislação pertinente,no site www.licitacoes-e.com.br, sob 
o novonúmero da licitação: CHAVE: 648058, e no site http://transparencia.joaopessoa.pb.gov.
br/licitacoes.Consultas com aPregoeira e sua equipe de apoio na sala da Comissão Setorial de 
Licitação, no HORÁRIO ÚNICO de 08h00minas14h00h, pelo Fone: 83. 3214-7937, ou pelo e-mail 
cel.smsjp@gmail.com. Fonte de Recursos: SUS/ORDINÁRIOS/TRANSF. REC. ESTADO PROG. 
SAÚDE. RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS.. Fundamentação legal: Lei Federal nº 
10.520/2002, Decreto Federal nº 5.450/2005, Decreto Municipal nº 5.716/2006, e, subsidiariamente, 
Lei Federal nº 8.666/1993.

João Pessoa, 30 de setembro de 2016. 
Juliana Pereira de Lima 

Pregoeira da CSL
                   

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSITO E TRANSPORTES PÚBLICOS

EXTRATO DE TERMO ADITIVO
INSTRUMENTO: TERMO ADITIVO Nº 01 DO CONTRATO 00178/2015-CPL. PARTES: STTP/ 

THIAGO DE SÁ FERREIRA. OBJETO CONTRATUAL:  CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSES-
625,$�(�&2168/725,$�-85Ë',&$�3$5$�(;(&8d2�'(�75$%$/+26�7e&1,&26�5(/$7,92�
À ELABORAÇÃO DE PARECERES JURÍDICOS, MONITORAMENTO, DEFESAS E RECURSOS 
JUDICIAIS EM ÂMBITO DA JUSTIÇAS ESTADUAL, FEDERAL NA COMARCA DE CAMPINA GRAN-
DE, NOS PROCESSOS DE INTERESSE DA STTP. OBJETO DO ADITIVO: PRORROGAÇÃO DE 
35$=2��'2�35$=2��$7e�2�),1$/�'2�(;(5&Ë&,2�'(�������)81'$0(17$d2�/(*$/��$57,*2�
����&$387������'$�/(,�1�����������(�,1(;,*,%,/,'$'(�1��������������6,*1$7È5,26��)(/,;�
ARAUJO NETO E THIAGO DE SÁ FERREIRA. DATA DE ASSINATURA: 28/09/2016. 

 SECRETARIA DE ESTADO DA INFRAESTRUTURA, DOS RECURSOS HÍDRICOS,
DO MEIO AMBIENTE E DA CIÊNCIA E TECNOLOGIA

DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

TOMADA DE PREÇOS Nº 02/2016
Registro CGE Nº 16-00639-5

JULGAMENTO DAS PROPOSTAS DE PREÇOS
2�'HSDUWDPHQWR�GH�(VWUDGDV�GH�5RGDJHP�GR�(VWDGR�GD�3DUDtED���'(5�3%��VHGLDGR�D�$Y��-RVp�

Américo de Almeida s/n, nesta Capital, através da Comissão Permanente de Licitação – CPL, co-
PXQLFD�DRV�SDUWLFLSDQWHV�GD�720$'$�'(�35(d26�1�����������TXH�DSyV�DQiOLVH�GHWDOKDGD�QDV�
documentações das Propostas de Preços, respaldada na legislação vigente e Edital da licitação 
HP�HStJUDIH��HP�HVSHFLDO�HP�VXDV�&OiXVXODV������H�������FRQVLGHUD�FODVVL¿FDGDV�DV�(PSUHVDV�QD�
seguinte ordem: 1º lugar: RCA CONSTRUÇÕES LTDA - R$ 1.331.206,74 e 2º lugar: CONSTRUTORA 
BRTEC LTDA – R$  1.415.646,90.

$�&3/�FRPXQLFD�TXH�¿FD�DEHUWR�R�SUD]R�UHFXUVDO�D�SDUWLU�GD�GDWD�GHVWD�SXEOLFDomR��
                       João Pessoa, 30 de setembro de 2016.

Eng.ª Maria das Graças Soares de O. Bandeira
Presidente da Comissão Permanente de Licitação

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA

O SINDICATO DAS INSTITUIÇÕES BENEFICENTES, SOCIAIS, RELIGIOSAS E FILANTRÓPI-
CAS NO ESTADO DA PARAÍBA– CNPJ.:41.139.213/0001-86, por meio de seu Presidente, convoca 
QD�IRUPD�(VWDWXWiULD��DV�,QVWLWXLo}HV�%HQH¿FHQWHV��6RFLDLV��5HOLJLRVDV�H�)LODQWUySLFDV�GR�(VWDGR�
GD�3DUDtED��PXQLGR�R�VHX�UHSUHVHQWDQWH�GH�GRFXPHQWR�GH�LGHQWL¿FDomR�FRP�IRWR��DWD�GH�HOHLomR�
e posse da diretoria da Instituição e carta de preposto, em caso de designação de pessoa que 
QmR�SHUWHQoD�j�GLUHWRULD�GD�,QVWLWXLomR��SDUD�D�$VVHPEOHLD�*HUDO�([WUDRUGLQiULD��TXH�VHUi�UHDOL]DGD�
QR�GLD�������������QR�KRUiULR�GH�������K��FRP�R�TXyUXP�GH������GRLV�WHUoRV��GRV�DVVRFLDGRV�HP�
primeira chamada, e, em segunda chamada, com qualquer número de associados presentes, 30 
(trinta) minutos após a primeira chamada, com deliberação por maioria simples dos presentes,no 
endereço Rua Antônio Franciscano do Amaral, 497, Altiplano Cabo Branco, CEP: 58046-160, João 
Pessoa/PB, para tratar da seguinte pauta: 1) Autorização para a Diretoria do Sindicato negociar 
H�¿UPDU�&RQYHQomR�&ROHWLYD�GH�7UDEDOKR�GH���������������'LVFXVVmR�H�GHOLEHUDomR�GD�SDXWD�GH�
UHLYLQGLFDomR�HQFDPLQKDGD�SHOR�6LQGLFDWR�GRV�(PSUHJDGRV�HP�,QVWLWXLo}HV�%HQH¿FHQWHV��5HOLJLRVDV�
H�)LODQWUySLFDV�QR�(VWDGR�GD�3DUDtED��SDUD�QHJRFLDomR�H�¿UPDU�D�&RQYHQomR�&ROHWLYD�GH�7UDEDOKR�
�����������LQFOXVLYH�FRP�RV�6LQGLFDWRV�3UR¿VVLRQDLV�GH�&DWHJRULDV�'LIHUHQFLDGDV�QR�(VWDGR�GD�
3DUDtED�����2XWURV�DVVXQWRV�GH�LQWHUHVVH�GD�FDWHJRULD��-RmR�3HVVRD�3%����GH�VHWHPEUR�GH�������
('8$5'2�)e/,;�'2�1$6&,0(172�),/+2��3UHVLGHQWH�

EMEPA-PB
AVISO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 027/2016 

REGISTRO CGE N° 16.00886-0de  29/9/2016
A EMEPA-PB, Empresa Pública de Direito Privado, CNPJ/MF: 09.295.684/0001-70 com Sede 

na Rodovia Estadual Ministro Abelardo Jurema PB-008, Km 07, Jacarapé III, João Pessoa – PB, 
DWUDYpV�GH�VXD�3UHJRHLUD��WRUQD�DR�FRQKHFLPHQWR�S~EOLFR��TXH�UHDOL]DUi�35(*2�35(6(1&,$/�1��
027/2016 com base na Lei Federal Nº 10.520/02, Decreto Federal nº 3.555/00, Decretos Estaduais nº 
24.649/03 e 32.056/2011, Lei Estadual nº 9.697/2012 e Lei Federal nº 8.666/93, conforme o seguinte:

DO OBJETO:Aquisição de Equipamento e Material Permanente( Caminhão)destinado a 
EMEPA-PB. 

LOCAL, DIA E HORA:O recebimento, abertura e julgamento das propostas e documentação serão 
UHDOL]DGRV�QR�GLD����GH�2XWXEUR�������jV������KRUDV��QD�6DOD�GD�&RPLVVmR�3HUPDQHQWH�GH�/LFLWDomR�
da EMEPA/PB, localizada na BR 230 Km 13,3-Estrada de Cabedelo, CEP:58.109-303 - EMATER-PB. 

RECURSOS: A aquisição desses equipamentos e materiaispermanentes  se darão com recursos 
¿QDQFHLURV�GR�&RQYrQLR�)HGHUDO�(0%5$3$�[�(0(3$��3$&������Q�����������

&ODVVL¿FDo}HV�3URJUDPiWLFDV� Q�����������������������������������������±5HVHUYD�2UoD-
PHQWiULD�Q���������GH������������

,1)250$d®(6�&ySLD�GR�(GLWDO�SRGHUi�VHU�DGTXLULGD�QR�VLWH��ZZZ�JHVWDRXQL¿FDGD�SE�JRY�EU�
emepa/editais ou através da Comissão Permanente de Licitação-CPL/EMEPA, na sede da Gestão 
8QL¿FDGD� �VHGH�GD�(0$7(5�3%�� ORFDOL]DGD�QD�%5������.P������&(3��������������(VWUDGD�GH�
&DEHGHOR��(�PDLO��FSO�HPHSD#JHVWDRXQL¿FDGD�SE�JRY�EU��)RQH�SDUD�&RQWDWR������������5������

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

Pregoeira

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM
EXTRATO DE ADITIVO CONTRATUAL

(;75$72�'2�35,0(,52�7(502�$',7,92�&2175$78$/�$2�&2175$72�1������������
OBJETO:CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSUL-

TORIA E ASSESSORIA TECNICA DE ENGENHARIA A PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM
PARTE CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM 
PARTE CONTRATADA:PLANO PROJETOS PUBLICOSCNPJ: 20.328.145/0001-23
FUNDAMENTO LEGAL: PREGÃO PRESENCIALNº 00014/2015
DOTAÇÃO:RECURSOS PROPRIOS:SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E SERV. 

URBANOS 15 452 2008 2032 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS, 
TRANSPORTE E SERVIÇO URBANOS 198 3390.39 00 000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS 
PESSOA JURÍDICA .

$',7,92�'(�35$=2��$7e�2�),1$/�'2�(;(5&,&,2�),1$1&(,52
 VIGÊNCIA DO ADITIVO: 24.09.2016 A 31.12.2016

 
 PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE

SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSITO E TRANSPORTES PÚBLICOS
EXTRATO DE TERMO ADITIVO

INSTRUMENTO: TERMO ADITIVO Nº 3º AO CONTRATO DE Nº 00139/2013-CPL. 
PARTES:STTP/W3 ENTRETENIMENTO LOCAÇÕES E SERVIÇOS. OBJETO CONTRATUAL:  
“CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, 
PARA ATENDER AS OPERAÇÕES DE FISCALIZAÇÃO DO TRANSITO DE CAMPINA GRANDE-PB”, 
PROMOVIDA PELA STTP”. OBJETO DO ADITIVO:PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA CONTRATU-
$/$7e�2�),1$/�'2�(;(5&Ë&,2��0$17(1'2�$6�'(0$,6�&/È868/$6�,1$/7(5$'$6��&20�
FULCRO NO ART 57, INCISO II, § 1º E § 2º, DA LEI 8666/93. E PREGÃO PRESENCIAL (SRP) 
1�����������6773��$66,1$0��)(/,;�$5$8-2�1(72���$/,6621�$/0(,'$�*20(6��'$7$�'$�
ASSINARTURA:29DE SETEMBRODE 2016.

FELIX ARAUJO NETO
Superintendente - STTP

PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA
EXTRATO DE CONTRATOS

2%-(72��$TXLVLomR�GH����TXDWUR��YHtFXORV�WLSR�DXWRPyYHO��]HUR�TXLO{PHWUR��SULPHLUR�HPSODFDPHQ-
to, ano de fabricação 2016 ou superior, para utilização do Fundo Municipal de Saúde e Secretaria 
GH�(GXFDomR�GR�0XQLFtSLR�GH�1DWXED���3%�

FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Presencial nº 00030/2016.
'27$d2��5HFXUVRV�3UySULRV� GR�0XQLFtSLR� GH�1DWXED�� ����� �� 6HFUHWDULD� GH�(GXFDomR�

������������������ ��$TXLVLomR�GH�9HtFXOR�SDUD�6HFUHWDULD�0XQLFLSDO�GH�(GXFDomR��������������
- Equipamentos e Material Permanente 0206 - Fundo Municipal de Saúde 10.302.0084.1.024 - 
$TXLVLomR�GH�9HtFXORV����������������(TXLSDPHQWRV�H�0DWHULDO�3HUPDQHQWH

9,*Ç1&,$��DWp�R�¿QDO�GR�H[HUFtFLR�¿QDQFHLUR�GH�����
PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Natuba e:
CT Nº 00053/2016 - 30.09.16 - CAVALCANTI PRIMO VEICULOS LTDA - R$ 154.400,00

EXTRATO DE CONTRATOS
2%-(72��&RQWUDWDomR�GH�HPSUHVD�HVSHFLDOL]DGD�HP�DVVHVVRULD�QD�iUHD�GH�HGXFDomR��5H-

alização em capacitação de professores, para realização da formação inicial e continuada para 
FRRUGHQDGRUHV�H�DOIDEHWL]DGRUHV�GR�3URJUDPD�%UDVLO�$OIDEHWL]DGR�FRP�FDUJD�KRUiULD�LQLFLDO�GH����
KRUDV�H�D�FRQWLQXDGD�FRP�FDUJD�KRUiULD�GH����KRUDV��VHQGR�HP�HQFRQWURV�TXLQ]HQDLV�GH���KRUDV��
Formação inicial e continuada para as novas turmas de Educação de Jovens e Adultos-EJA com 
FDUJD�KRUiULD�GH�����KRUDV��)RUPDomR�LQLFLDO�SDU�

FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Presencial nº 00031/2016.
'27$d2��5HFXUVRV�3UySULRV�GR�0XQLFtSLR�GH�1DWXED�������6HF�GH�(GXFDomR�������������

2.010 Manutenção do Ensino Fundamental Manutenção do Ensino Fundamental 3.3.90.39.00 Outros 
6HUYLoRV�GH�WHUFHLURV�3HVVRD�-XUtGLFD�������������������0DQXWHQomR�GDV�DWLYLGDGHV�GR�)XQGHE�
�����������������2XWURV�6HUYLoRV�GH�WHUFHLURV�3HVVRD�-XUtGLFD

9,*Ç1&,$��DWp�R�¿QDO�GR�H[HUFtFLR�¿QDQFHLUR�GH�����
PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Natuba e:
CT Nº 00052/2016 - 30.09.16 - INSTITUTO SAO JOSE - R$ 162.090,00

REPÚBLICA FEDERATIVA 
DO BRASIL PODER 

JUDICIÁRIO
Seção Judiciária da Paraíba

Diário da Justiça Eletrônico SJPB
Nº 167.0/2016 João Pessoa - PB    Disponibilização:  Sexta-feira, 9 Setembro 2016

6ª VARA FEDERAL 
Edital de Citação

Processo: 08011415520154058201 
Nome da Parte: PEDRO C DE M BASTOS 

Comarca: CAMPINA GRANDE/PB
Vara: 6

EDITAL DE CITAÇÃO 
EDT.0006.000027-0/2016

PRAZO DE 30 (TRINTA) DIAS
(ARTIGO 257, III, CPC)

A Doutora, EMANUELA MENCONÇA SANTOS BRITO, JUÍZA FEDERAL DA 9ª. VARA/PB, 
RESPONDENDO PELA TITULARIDADE DA 6ª. VARA/PB, na forma da lei, etc.

)$=�6$%(5��DRV�TXH�R�SUHVHQWH�HGLWDO�YLUHP��GHOH�QRWtFLDV�WLYHUHP�RX�LQWHUHVVDU�SRVVD��TXH�
IRL�GHWHUPLQDGD�D�H[SHGLomR�GR�SUHVHQWH�HGLWDO�SDUD�&,7$5�R�UpX�3('52�&e/,2�'(�0(/2�%$6-
TOS, que se encontra em lugar incerto e não sabido, de todos os termos da AÇÃO MONITÓRIA 
Q�����������������������������PRYLGD�SHOD�&$,;$�(&21Ð0,&$�)('(5$/�HP�IDFH�GH�3('52�
&e/,2�'(�0(/2�%$6726��&3)�Q��������������������SDUD�SDJDU��QR�SUD]R�GH�����TXLQ]H��GLDV��R�
débito no valor de R$ 77.322,42 (setenta e sete mil, trezentos e vinte e dois reais e quarenta e dois 
FHQWDYRV���FREUDGRV�QRV�DXWRV�VXSUDFLWDGRV��VRE�SHQD�GH��QmR�R�ID]HQGR��SURFHGHU�VH�j�SHQKRUD�
em tantos de seus bens quantos bastem para a integral garantia do crédito reclamado, acrescido dos 
KRQRUiULRV�DGYRFDWtFLRV��¿FDGRV�HP������GH]�SRU�FHQWR��GR�YDORU�GD�GtYLGD�H[HFXWDGD��FRQIRUPH�R�
DUW�������FDSXW��GR�&3&��SHUFHQWXDO�HVVH�TXH�¿FD�UHGX]LGR�SHOD�PHWDGH�QD�KLSyWHVH�GH�SDJDPHQWR�
LQWHJUDO�GR�GpELWR�QR�SUD]R�GR�DUW������������GR�&3&��¿FDQGR�FLHQWH�R�H[HFXWDGR�GH�TXH�SRGHUmR�
VHU�RIHUHFLGRV�HPEDUJRV��QR�SUD]R�GH�����TXLQ]H��GLDV��FRQVRDQWH�SUHYr�R�DUW�������FDSXW��GR�&3&��
H�DGYHUWLGR�GH�TXH�VHUi�QRPHDGR�FXUDGRU�HVSHFLDO�HP�FDVR�GH�UHYHOLD��&LHQWH�WDPEpP�GH�TXH�HVWH�
MXt]R�IXQFLRQD�QR�)yUXP�GD�-XVWLoD�)HGHUDO��ORFDOL]DGR�QD�5XD�(GJDUG�9LODULP�0HLUD��V�Q��/LEHUGDGH��
&DPSLQD�*UDQGH�3%��FRP�H[SHGLHQWH�QR�KRUiULR�GDV���K���jV���K����GH�VHJXQGD�D�VH[WD�IHLUD��(�
para que chegue ao conhecimento de todos os interessados e ninguém possa alegar ignorância ou 
HUUR��p�H[SHGLGR�R�SUHVHQWH�HGLWDO�TXH�GHYHUi�VHU�SXEOLFDGR�QD�UHGH�PXQGLDO�GH�FRPSXWDGRUHV�H���
(duas) vezes em jornal de ampla circulação, na forma da lei. Dado e passado pela Secretaria da 6ª 
Vara Feral, aos 03 de agosto de 2016, MARIA ANGELINA TAVARES DE LIMA, Servidora, o digitei. E 
eu, LÍVIO AUGUSTO MONTALVÃO COSTA CARVALHO, Diretor de Secretaria da 6ª Vara, o conferi.

EMANUELA MENDONÇA SANTOS BRITO
-Xt]D�)HGHUDO�7LWXODU�GD����9DUD�3%�
Respondendo pela titularidade da 6ª Vara/PB.
3XEOLFDGR�QR�'LiULR�2¿FLDO�GLD������������H�-RUQDO�$�8QLmR�GLDV����H������������5HSXEOLFDGR�

por Incorreção. 

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO DE LAGOA DE ROÇA

 SEGUNDO TERMO ADITIVO DE PRAZO
Termo aditivo nº 02 do Contrato de nº 00063/2015. Partes Prefeitura Municipal de São Sebastião 

de Lagoa de Roça e MM CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LIMITADA - ME, Objeto: Contratação de 
(PSUHVD�GH�(QJHQKDULD�&LYLO�SDUD�&RQVWUXomR�GH�3ROR�GD�$FDGHPLD�GH�6D~GH�FRP�iUHD�GH�������Pð�
VLWXDGD�D�5XD�,QiFLR�&OHPHQWLQR�GH�0HGHLURV��6�1���&HQWUR���6mR�6HEDVWLmR�GH�/DJRD�GH�5RoD�3%�

)XQGDPHQWR�OHJDO��&219,7(������������GRWDo}HV��5HFXUVRV�3UySULRV�GR�0XQLFtSLR�GH�6mR�
Sebastião de Lagoa de Roça / Recurso Convenio As despesas correrão por conta da seguinte 
dotação, constante do orçamento vigente:02110.10.301.2007.1017 - CONTRUCAO, REFORMA, 
RECUP E AMPLIACAO DE UBS’S4490.51.0000 OBRAS E INSTALACOES 002/014/051 Objeto do 
Aditivo: Refere-se o presente aditivo de acréscimo de aditamento de prazo com Prorrogação por 
PDLV����GLDV�D�FRQWDU�GR�GLD����GH�DEULO�GH�������0DQWHQGR�$V�'HPDLV�&OiXVXODV�,QDOWHUDGDV��&RP�
Fulcro No Art. 57.Ii, §, Da Lei 8666/93. Assinam: Maria do Socorro Cardoso e M.M CONSTRUÇÕES 
E SERVIÇOS LIMITADOS – ME.

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO DE LAGOA DE ROÇA

TERCEIRO TERMO ADITIVO DE PRAZO
Termo aditivo nº 03 do Contrato de nº 00063/2015. Partes Prefeitura Municipal de São Sebastião 

de Lagoa de Roça e M.M CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LIMITADOS - ME, Objeto: Contratação de 
(PSUHVD�GH�(QJHQKDULD�&LYLO�SDUD�&RQVWUXomR�GH�3ROR�GD�$FDGHPLD�GH�6D~GH�FRP�iUHD�GH�������Pð�
VLWXDGD�D�5XD�,QiFLR�&OHPHQWLQR�GH�0HGHLURV��6�1���&HQWUR���6mR�6HEDVWLmR�GH�/DJRD�GH�5RoD�3%�

)XQGDPHQWR�OHJDO��&219,7(������������GRWDo}HV��5HFXUVRV�3UySULRV�GR�0XQLFtSLR�GH�6mR�
Sebastião de Lagoa de Roça / Recurso Convenio As despesas correrão por conta da seguinte 
dotação, constante do orçamento vigente:02110.10.301.2007.1017 - CONTRUCAO, REFORMA, 
RECUP E AMPLIACAO DE UBS’S4490.51.0000 OBRAS E INSTALACOES 002/014/051 Objeto do 
Aditivo: Refere-se o presente aditivo de acréscimo de  aditamento de prazo com Prorrogação por 
PDLV����GLDV�D�FRQWDU�GH����GH�DJRVWR�GH�������0DQWHQGR�$V�'HPDLV�&OiXVXODV�,QDOWHUDGDV��&RP�
Fulcro No Art. 57.Ii, §, Da Lei 8666/93. Assinam: Maria do Socorro Cardoso e MM CONSTRUÇÕES 
E SERVIÇOS LIMITADA – ME.

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA

 EXTRATO DE CONTRATO
OBJETO: Contratação de empresa especializada no ramo da construção civil para concluir 

D� FRQVWUXomR�GD�&UHFKH�(VFRODU�3Uy�,QIkQFLD� WLSR�%�� GHVWH�PXQLFtSLR�� )81'$0(172�/(*$/��
Dispensa de Licitação nº DP00007/2016. DOTAÇÃO: RECURSOS PRÓPRIOS : 3.3.90.39.00 - 
2XWURV�6HUY��GH�7HUF��3HVVRD�-XUtGLFD����������������2EUDV�H�,QVWDODo}HV�9,*Ç1&,$�������FHQWR�H�
oitenta) dias PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Itapororoca e: CT Nº 00225/2016 
- 26.09.16 - CONSTRUTORA NOVO SECULO E INCORPORAÇÕES LTDA - EPP - R$ 384.711,88

CELSO DE MORAIS ANDRADE NETO - Prefeito

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA

EXTRATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO
PROCESSO: Exposição de Motivos nº DP00007/2016.
OBJETO: Contratação de empresa especializada no ramo da construção civil para concluir a 

FRQVWUXomR�GD�&UHFKH�(VFRODU�3Uy�,QIkQFLD�WLSR�%��GHVWH�PXQLFtSLR��)81'$0(172�/(*$/��$UW��
24, inciso V, da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações.

AUTORIZAÇÃO: Secretaria de Educação. RATIFICAÇÃO: Prefeito, em 23/09/2016.
CELSO DE MORAIS ANDRADE NETO - Prefeito

MIRIRI ALIMENTOS E BIOENERGIA S/A. 
CNPJ/MF Nº 09.090.259/0001-45

NIRE: 2530.000.752-4
COMUNICADO

0,5,5,�$/,0(1726�(�%,21(5*,$�6�$��SHVVRD�MXUtGLFD�GH�GLUHLWR�SULYDGR��LQVFULWD�QR�&13-�
(M/F) sob o n.º 09.090.259/0001-45, com inscrição estadual n.º 16.032.193-0, registrada na JUCEP 
±�3%�VRE�R�Q������������������FRP�VHGH�QD�)D]HQGD�0LULUL��=RQD�5XUDO�GR�0XQLFtSLR�GH�6DQWD�
5LWD��3DUDtED��FRPXQLFD�R�H[WUDYLR�GRV�VHJXLQWHV�OLYURV�VRFLHWiULRV���L��/LYUR�GH�5HJLVWUR�GH�$WDV�
da Assembleia Geral registrado na Jucep – PB, (ii) Livro de Presença de Acionistas, (iii) Livro de 
5HJLVWUR�GH�$WDV�GD�$VVHPEOHLD�*HUDO�GD�'HVWLODULD�-DFXtSH�6�$�HPSUHVD�LQFRUSRUDGD�SHOD�0LULUL�
Alimentos e Bioenergia S/A registrado na Jucep – PB, (iv) Livro de Presença de Acionistas da 
'HVWLODULD�-DFXtSH�6�$���Y��/LYUR�GH�5HJLVWUR�GH�$WDV�GD�$VVHPEOHLD�*HUDO�GD�8VLQD�&HQWUDO�1RVVD�
Senhora de Lourdes S/A empresa incorporada pela Miriri Alimentos e Bioenergia S/A registrado na 
Jucepe – PE, (vi) Livro de Presença de Acionista da Usina Central Nossa Senhora de Lourdes S/A.

Responsavel.: H DINIZ COM E REPR LTDA
CPF/CNPJ....: 013822126/0001-93
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$          2.197,40
Apresentante: BANCO ITAU S.A-60701190/0001-04
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 051149
Responsavel.: IONE OLIVEIRA CAVALCANTI BEZERRA
CPF/CNPJ....: 058473844-75
Titulo......: DUP PRES SER IN  R$            220,00
Apresentante: BCO SANTANDER S.A-90400888/000142
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 051617
Responsavel.: MAIS SORRISO CENTRO DE ODONTOL
CPF/CNPJ....: 020021999/0001-62
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$          3.020,00
Apresentante: BANCO ITAU S.A-60701190/0001-04
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 052373
Responsavel.: MARLI CONDIDO FRANCISCO
CPF/CNPJ....: 021742850/0001-35
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            464,80
Apresentante: BANCO ITAU S.A-60701190/0001-04
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 051950
Responsavel.: STOK LAR MOVEIS PLANEJADOS LTDA
CPF/CNPJ....: 013655227/0001-17
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            329,69
Apresentante: BCO BRADESCO S.A.607469480001.12
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 051786
Em obediencia ao Art. 15 da Lei No. 9.492,  de 10 de 
6HWHPEUR�GH�������¿FDP�LQWLPDGDV�DV�3HVVRDV�)LVLFDV�
e Juridicas acima citadas a virem pagar os titulos supra, 
no prazo de tres dias uteis, ou darem, por escrito, as 
razoes por que nao o fazem, dirigindo-se, para tanto,ao 
2o Tabelionato de Protesto, a Praca 1817, 40 - Centro - 
Joao Pessoa-PB, sob pena de serem os referidos titulos 
PROTESTADOS, na forma da LEI.

Joao Pessoa,  01/10/2016
----------------------------------------

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.: ADRIANA DOS SANTOS ALVES
CPF/CNPJ....: 007266657/0001-44
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            762,13
Apresentante: BCO BRADESCO S.A.607469480001.12
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 052310
Responsavel.: BRENO LEONARDI BATISTA FONTES
CPF/CNPJ....: 076446484-10
Titulo......: DUP PRES SER IN  R$            646,78
Apresentante: CEF-AG TRINC.00360.305.0001.04
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 051835
Responsavel.: CIBELLE MARIA SOARES DE SOUSA 
MENDA
CPF/CNPJ....: 010601392/0001-06
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            389,66
Apresentante: CEF-AG TRINC.00360.305.0001.04
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 051843
Responsavel.: CIBELLE MARIA SOARES DE SOUSA 
MENDA
CPF/CNPJ....: 010601392/0001-06
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            146,94
Apresentante: CEF-AG TRINC.00360.305.0001.04
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 051840
Responsavel.: DOUTOR FOGAO INST E MANUT 
DE EQUIP
CPF/CNPJ....: 018118253/0001-20
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$          4.488,96
Apresentante: BCO SAFRA.58160789.0001.28
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 051747

SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO
',5(725,$�(;(&87,9$�'$�&(175$/�'(�&2035$6

*(5Ç1&,$�(;(&87,9$�'(�/,&,7$d2

PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA
HOMOLOGAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00030/2016
1RV� WHUPRV� GR� UHODWyULR� ¿QDO� DSUHVHQWDGR� SHOR�3UHJRHLUR�2¿FLDO� H� REVHUYDGR� SDUHFHU� GD�

$VVHVVRULD�-XUtGLFD��UHIHUHQWH�DR�3UHJmR�3UHVHQFLDO�Q��������������TXH�REMHWLYD��$TXLVLomR�GH���
�TXDWUR��YHtFXORV�WLSR�DXWRPyYHO��]HUR�TXLO{PHWUR��SULPHLUR�HPSODFDPHQWR��DQR�GH�IDEULFDomR������
RX�VXSHULRU��SDUD�XWLOL]DomR�GR�)XQGR�0XQLFLSDO�GH�6D~GH�H�6HFUHWDULD�GH�(GXFDomR�GR�0XQLFtSLR�
GH�1DWXED���3%��+202/2*2�R�FRUUHVSRQGHQWH�SURFHGLPHQWR�OLFLWDWyULR�HP�IDYRU�GH��&$9$/&$17,�
PRIMO VEICULOS LTDA - R$ 154.400,00.

Natuba - PB, 29 de Setembro de 2016
JOSÉ LINS DA SILVA FILHO

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA
HOMOLOGAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00031/2016
1RV�WHUPRV�GR�UHODWyULR�¿QDO�DSUHVHQWDGR�SHOR�3UHJRHLUR�2¿FLDO�H�REVHUYDGR�SDUHFHU�GD�$VVHV-

VRULD�-XUtGLFD��UHIHUHQWH�DR�3UHJmR�3UHVHQFLDO�Q��������������TXH�REMHWLYD��&RQWUDWDomR�GH�HPSUHVD�
HVSHFLDOL]DGD�HP�DVVHVVRULD�QD�iUHD�GH�HGXFDomR��5HDOL]DomR�HP�FDSDFLWDomR�GH�SURIHVVRUHV��
para realização da formação inicial e continuada para coordenadores e alfabetizadores do Pro-
JUDPD�%UDVLO�$OIDEHWL]DGR�FRP�FDUJD�KRUiULD�LQLFLDO�GH����KRUDV�H�D�FRQWLQXDGD�FRP�FDUJD�KRUiULD�
GH����KRUDV��VHQGR�HP�HQFRQWURV�TXLQ]HQDLV�GH���KRUDV��)RUPDomR�LQLFLDO�H�FRQWLQXDGD�SDUD�DV�
QRYDV�WXUPDV�GH�(GXFDomR�GH�-RYHQV�H�$GXOWRV�(-$�FRP�FDUJD�KRUiULD�GH�����KRUDV��)RUPDomR�
LQLFLDO�SDU��+202/2*2�R�FRUUHVSRQGHQWH�SURFHGLPHQWR�OLFLWDWyULR�HP�IDYRU�GH��,167,7872�6$2�
JOSE - R$ 162.090,00.

Natuba - PB, 30 de Setembro de 2016
JOSÉ LINS DA SILVA FILHO

Prefeito

GOVERNO DO ESTADO DA PARAÍBA
SECRETARIA DE ESTADO DA INFRAESTRUTURA, DOS RECURSOS HÍDRICOS, DO MEIO 

AMBIENTE E DA CIÊNCIA E TECNOLOGIA - SEIRHMACT
AVISO DE LICITAÇÃO

TOMADA DE PREÇO Nº 004/2016
REGISTRO CGE Nº 16-00889-5

A SECRETARIA DE ESTADO DA INFRAESTRUTURA, DOS RECURSOS HÍDRICOS, DO MEIO 
AMBIENTE E DA CIÊNCIA E TECNOLOGIA - SEIRHMACT através da Comissão Permanente de 
/LFLWDomR��LQVWLWXtGD�SHOD�3RUWDULD�*6�Q�������������SXEOLFDGD�QR�'2(�QD�HGLomR�GH�������������H�
em consonância com o disposto na Lei n° 8.666/93, que trata das Licitações e Contratos Adminis-
WUDWLYRV��WRUQD�S~EOLFR�TXH�UHDOL]DUi�OLFLWDomR�QD�PRGDOLGDGH�720$'$�'(�35(d26�Q�����������
tipo Menor Preço Global, com o objetivo de contratar Empresa para aquisição Contratação de 
(PSUHVD�GH�(QJHQKDULD�(VSHFLDOL]DGD�SDUD�$FRPSDQKDPHQWRV�7RSRJUi¿FR�D¿P�GH�DFRPSDQKDU�
RV�6HUYLoRV�GH�/LPSH]D�H�'HVREVWUXomR�GRV�/HLWRV�GR�5LRV��SDUDtED�H�3LUDQKDV��TXH�LUmR�UHFHEHU�
DV�iJXDV�RULXQGDV�GR�3URJUDPD�GH�,QWHJUDomR�GR�5LR�6mR�)UDQFLVFR�UHIHUHQWH�DRV�/RWHV��ORWH����
±�5LR�3DUDtED�6DtGD�GDV�iJXDV�QR�&DQDO�GR�3URJUDPD�GH�,QWHJUDomR�GR�5LR�6mR�)UDQFLVFR��36,)��
QR�PXQLFtSLR�GH�0RQWHLUR�DWp�D�FKHJDGD�DR�$oXGH�(SLWiFLR�3HVVRD�3%�H�R�/RWH�����5LR�3LUDQKDV-
�'D�%DUUDJHP�0RUURV�DWp�D�GLYLVD�GD�3DUDtED�FRP�R�(VWDGR�GR�5LR�*UDQGH�GR�1RUWH�51��FRQIRUPH�
GHVFULWRV�QR�(GLWDO�H�DQH[RV��TXH�VH�HQFRQWUD�j�GLVSRVLomR�GRV�LQWHUHVVDGRV�QD�$YHQLGD�0LQLVWUR�
-RVp�$PpULFR�GH�$OPHLGD��V�Q���7RUUH��-RmR�3HVVRD�±�3%��&(3��������������QR�KRUiULR�GDV�������
jV�������H�GDV�������jV�������KRUDV��0DLRUHV�LQIRUPDo}HV�SRGHUmR�VHU�REWLGDV�GLUHWDPHQWH�QD�
SEIRHMACT, através do telefone (83) 3218-4326/3218.4336 ou no endereço eletrônico: licitacao@
serhmact.pb.gov.br.  Para tanto, a Comissão Permanente de Licitação informa que a sessão pública 
SDUD�UHFHELPHQWR�GRV�HQYHORSHV�GH�³+DELOLWDomR�H�³3URSRVWD�)LQDQFHLUD´�RFRUUHUi�QR�GLD������������
jV�������KRUDV�QD�VDOD�GH�5HXQLmR�GD�&3/��QR�HQGHUHoR�DFLPD�PHQFLRQDGR�

Washington Luís Soares Ramalho
Presidente CPL/ SEIRHMACT 

       

�&2192&$d2�3$5$�35(*2�35(6(1&,$/�1����������
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 
VXEVLGLDULDPHQWH�SHOD�/HL�Q�����������H�VXDV�DOWHUDo}HV��UHDOL]DUi�OLFLWDomR�QD�PRGDOLGDGH�SUHJmR�
SUHVHQFLDO�QD�VHGH�GHVWH�yUJmR��VLWXDGD�D�5XD�-RmR�GD�0DWD�6�1��3DOiFLR�GRV�'HVSDFKRV�9LFH-
�*RYHUQDGRULD���-DJXDULEH��WHOHIRQH������������������QR�GLD�������������jV���K��PLQ�SDUD�

5HJLVWUR�GH�3UHoRV�SDUD�$TXLVLomR�GH�5RoDGHLUD�0DQXDO�GHVWLQDGR�j��3ROtFLD�0LOLWDU�GR�(VWDGR�
GD�3DUDtED���303%���FRQIRUPH�DQH[R�,�GR�(GLWDO�

0DLRUHV�LQIRUPDo}HV�VREUH�R�(',7$/�SRGHUmR�VHU�REWLGDV�QD�*HUrQFLD�GH�/LFLWDomR�GD�&HQWUDO�
de Compras, no endereço acima indicado e no site www.centraldecompras.pb.gov.br.   

 REG. CGE Nº  16-00890-0
 João Pessoa, 30 de setembro de 2016.

VIVIANNE PEREIRA ALMEIDA DINIZ
Gerente Executiva de Licitação

)2;;�85(�-3�$0%,(17$/�6�$��&13-�1����������������������7RUQD�3~EOLFR�TXH�D68'(0$�±�
6XSHULQWHQGrQFLD�GH�$GPLQLVWUDomR�GR�0HLR�$PELHQWH��HPLWLX�D�/LFHQoD�GH�2SHUDomR�Q������������
em João Pessoa, 22 de setembro de 2016 – Prazo: 730 dias. Para atividade de: instalação e 
2SHUDomR�GD�&pOXOD�GH�5HVtGXRV� ,QGXVWULDO�±�&ODVVH� ,�1D��R���$7(552�6$1,7È5,2�'(�-22�
3(662$�±�)$=(1'$�080%$%$��=21$�585$/�0XQLFtSLR�GH��-22�3(662$��±�8)��3%��3UR-
cesso: 2015-007396/TEC/LO-1110

)2;;�85(�-3�$0%,(17$/�6�$��&13-�1����������������������7RUQD�3~EOLFR�TXH�D68'(0$�±�
6XSHULQWHQGrQFLD�GH�$GPLQLVWUDomR�GR�0HLR�$PELHQWH��HPLWLX�D�/LFHQoD�GH�2SHUDomR�Q������������
em João Pessoa, 22 de setembro de 2016 – Prazo: 730 dias. Para atividade de: instalação e Ope-
UDomR�GD�&pOXOD��&��&��&����SDUD�GLVSRVLomR�¿QDO�H�WUDWDPHQWR�GH�UHVtGXRV�VyOLGRV�FODVVH�,,�±�1mR�
SHULJRVR�1D��R�±�)$=(1'$�080%$%$�,,,��0XQLFtSLR�GH��-22�3(662$��±�8)��3%��3URFHVVR��
2016-003674/TEC/LO-2360

LOGAN REMOVEDORA DE RESIDUOS DE OLEO LTDA – CNPJ/CPF Nº 11.322.624/0002-22 Torna 
SXEOLFR�TXH�D�68'(0$�±�6XSHULQWHQGrQFLD�GH�$GPLQLVWUDomR�GR�0HLR�$PELHQWH��HPLWLX�D�/LFHQoD�
de Operação nº 3302/2016 em João Pessoa, 27 de Setembro de 2016 – Prazo: 730 dias. Para a 
atividade de: Escritório de representação comercial Na(o) – RUA MAURA VIANA DE MEDEIROS, 
1�������6/�'��&(1752�0XQLFtSLR��&$%('(/2�±�8)��3%��3URFHVVR��������������7(&�/2������


