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l Bancários ameaçam entrar em greve por tempo indeterminado. Página 6

l Salário mínimo deve subir para R$ 945,80 em janeiro de 2017. Página 8

l Projeto paraibano de meditação na escola é destaque nacional. Página 17

l PIB tem retração de 4,6% no ano, revela pesquisa do IBGE. Página 19

Dilma deixa o Planalto com os
direitos políticos preservados

No início da tarde de ontem, o Senado Federal aprovou por 61 votos a 20 o impeachment de Dilma Rousseff. O 
advogado de defesa, José Eduardo Cardozo, vai recorrer ao Supremo Tribunal Federal com duas ações.  PÁGinAs 13 E 14

Nublado com 
chuvas ocasionais

DÓLAR    R$ 3,228  (compra) R$ 3,229  (venda)
DÓLAR TURISMO  R$ 3,060  (compra) R$ 3,380  (venda)
EURO   R$ 3,599  (compra) R$ 3,604   (venda)

Sol e poucas 
nuvens

Sol e poucas 
nuvens
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Concerto será aberto 
com a execução de uma 
parte do balé “Romeu e 
Julieta”.  PÁGINA 9

Sinfônica se 
apresenta hoje

ESPAço CultuRAl

CoPA Do BRASIl

Esportes

Foto: Ortilo Antônio
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Avenida Cruz das Armas é entregue
O governador Ricardo Coutinho inaugurou ontem a obra 

de duplicação da via, um investimento de R$ 6 mi.  PÁGinA 3
Violista
Gabriel 
Polycarpo 
receberá 
premiação

Foto: Ortilo Antônio

Faixa de ônibus provoca protestos
Moradores de Mangabeira colocaram fogo em pneus e 

interromperam a principal avenida do bairro.  PÁGINA 5

MangabeiraMobilidade

FotoS: Beto Barata/PR

A ex-presidente Dilma Rousseff durante declaração à imprensa após comunicado do Senado Federal sobre o impeachment; Michel Temer assina notificação de que é o novo presidente da República

 
ELIMINATÓRIAS DA COPA

Jogo hoje contra 
o Equador será a 
partida de estreia 

de Tite à frente 
da seleção.
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No desfecho de um episódio destinado a 
inserir-se na história institucional do Brasil 
como demonstração, clara e insofismável, de 
que forças políticas, quando assim o dese-
jam, podem superar os limites da Constitui-
ção Federal, impondo-lhe interpretações ao 
gosto das maiorias de ocasião, a presidente 
Dilma Rousseff foi afastada ontem, pelo Se-
nado, do cargo para o qual havia sido eleita, 
em outubro de 2014, por mais de 54 milhões 
de votos. Sessenta e um senadores, num total 
de 81, decidiram retirá-la do Poder, acusando
-a de ter cometido pelo menos dois crimes de 
responsabilidade fiscal. 

Não vem ao caso, a esta altura, discorrer 
sobre se tais crimes foram ou não cometidos. 
Importa mais, muito mais, debruçarmo-nos 
sobre os riscos futuros da nossa Democracia. 
Em regime presidencialista, como sabemos, 
os mandatos eletivos têm prazos determi-
nados, e só em casos graves – gravíssimos 
– é que podem ser precocemente encerrados 
pelo uso da força. Seja esta força oriunda dos 
quartéis ou dos parlamentos. Afinal, a vonta-
de soberana do eleitor é, em última análise, a 
fonte, primária e verdadeira, de onde emana 
o Poder. No processo contra a agora ex-pre-
sidente Dilma, jamais ficou claro que as de-
cisões administrativas do governo tenham 
ultrapassado os limites legais. 

Diz o adágio popular que vê melhor 
quem vê de longe. Pois neste episódio, o 
que não faltou foi a estranheza dos olha-
res internacional sobre o que estava acon-
tecendo no Brasil. O jornal americano 
“The Washington Post”, para citar só um 
caso, escreveu anteontem: “O atual pro-
cesso expôs fraquezas no sistema políti-

co do país, em que o presidente depende 
de acordos com “inúmeros partidos sem 
ideologia clara”, em arranjos que “incenti-
vam a corrupção”. Para a publicação ame-
ricana, um ‘vácuo de poder’ está se abrin-
do na política nacional e sendo preenchido 
por siglas menores de matizes ideológicas 
conservadoras”. 

O certo é que, numa análise mais realista 
dos fatos, o que foi feito está feito. Resta-nos, 
então, uma inquietante pergunta: E agora? 
Após um passe de mágica parlamentar, con-
seguirá o Brasil reerguer a sua economia, sair 
da dramática recessão que experimenta e re-
duzir as taxas de desemprego? A resposta é 
não. E isto tanto vale para os que apoiaram 
o impeachment quanto para aqueles que o 
combateram. Se um dos motivos para a que-
da da ex-presidente foi a baixa popularidade, 
o que dizer do seu sucessor Michel Temer? Se 
a política de inclusão social do governo, ago-
ra defenestrado, já enfrentava problemas em 
relação às demandas da população, que mila-
gres se há de esperar da equipe que a partir 
de hoje administrará, não mais como interi-
na, os destinos do país?

A democracia é uma plantinha tenra – 
dizia o cacique baiano Otávio Mangabeira – e 
precisa ser regada o tempo todo. Alguns se-
tores podem ainda não se ter dado conta dos 
graves precedentes que se abriram com a de-
cisão de ontem. Não nos cabe aqui, por óbvio, 
torcer para que o quadro político e econômi-
co do Brasil piore ainda mais. A população 
está sofrendo e o país precisa se unir. Mas, 
não há como desconhecer: o desfecho do 
impeachment nos acena com tempos ainda 
mais complicados.

Editorial

Impeachment e Democracia

UNIÃO  A João Pessoa, Paraíba - QUINTA-FEIRA, 1 de setembro de 2016

CONTATO: opiniao.auniao@gmail.com  REDAÇÃO: 83.3218-6539/3218-6509

Artigo

Fora de ordem

Que pena que tenha terminado assim. 
Dilma não é mais a presidente. Sucumbiu ao 
golpe parlamentar denunciado por seus de-
fensores de primeira hora. Golpe dos fisioló-
gicos liderados por Eduardo Cunha. Mentes 
e corações mofados na sombria umidade do 
conservadorismo e da corrupção. Alguém 
disse: o Congresso cassou, mas pagou o dízi-
mo deixando-a elegível. Ou seja: eles ficaram 
devedores. E pagaram pelo golpe que deram.

A democracia brasileira, o Estado de-
mocrático de direito e a Constituição Cidadã 
enfrentam a partir desta quinta-feira o gran-
de desafio de se firmarem como projeção 
de segurança jurídica, de governabilidade e 
de espaço republicano. Ontem, tudo isso foi 
ameaçado. 

O resultado do julgamento, perda do 
mandato sem a inabilitação para a vida po-
lítica, confirmou o golpismo, dizem de Norte 
a Sul. “Tira a mulher do cargo”, parece que 
foi mesmo a palavra de ordem. Mas deixa ela 
em paz depois de cair. Não é ficha suja. Esse 
foi o recado.

Para 54 milhões de brasileiros, a reelei-
ção de Dilma tinha tudo para que uma tenta-
tiva de fazer o Brasil dar certo de novo desse 
certo. Apesar dos rugidos da crise e do zur-
rar dos corruptos. 

Na primeira vez, a conquista do poder 
por ela foi um jorro de esperança. Princi-
palmente na perspectiva da mudança posi-
tiva de mentalidade da nossa sociedade. Um 
alerta vermelho para o machismo, uma força 
contra a violência de gênero, um sinal de ou-
tra percepção de sociedade em construção.

A presença da mulher nas janelas de 
visibilidade da mídia e no palco do protago-
nismo político explícito atingiu com Dilma 
entre nós o óbvio ápice da encarnação sim-
bólica do poder. 

E não só poder simbólico. Mas também 

concreto. Para executar um orçamento tri-
lionário, gerir a macroeconomia, definir ru-
mos continentais. 

Da segunda vez, a vitória foi um jorro de 
expectativa positiva. Que se findou não rea-
lizada. De quebra em quebra de confiança, de 
compromissos, de promessas...E com o furor 
dos intimidados pela Lava Jato, dos ressenti-
dos pelo posicionamento impessoal da presi-
dente que não moveu uma palha para aliviar 
a barra dos flagrados pela Polícia Federal 
com a mão suja nos cofres públicos, além das 
pedaladas de ódio puro e simples de adver-
sários ideológicos que jamais engoliram a ex-
guerrilheira na Presidência, se chegou a esse 
desfecho inglório. 

Para tanto, contribuiu o Partido dos Tra-
balhadores que insistiu em se distanciar da 
líder por causa de fatos como a prisão de José 
Dirceu e a recusa por ela de aceitar minis-
tros que só responderiam a Lula. Dilma que-
ria ser ela mesma. O PT jamais estabeleceu a 
blindagem de que ele precisava para enfren-
tar a tropa de choque dos Aécios e Cássios 
derrotados da vida.

Contribuiu também o enlace dos aliados 
da base de Dilma com atos de corrupção que 
terminaram por derramar lama no gabinete 
presidencial. E a própria Dilma e seus rolos 
com o marqueteiro João Santana, o parecer 
de Pasadena e a nomeação do ministro do 
STJ. Ela que sempre se recusou a fazer o jogo 
da afetividade cúmplice que argamassa o 
cotidiano ordinário da política dentro e fora 
do Congresso. Agora, a nação terá que engo-
lir Michel Temer, seu machismo ultraliberal, 
sua agenda conservadora e excludente, sua 
tropa de processados, incompetentes e opor-
tunistas. Há luz no fim do túnel? Certamente, 
haveremos de ler grafitado em algum muro: 
“Chega de ação. Precisamos de promessas”. 
Realmente, alguma coisa está fora de ordem....

O resultado do julgamento, perda do mandato sem a inabilitação
para a vida política, confirmou o golpismo, dizem de Norte a Sul.”

 Walter Galvão - galvaopvw@.gmail.com
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DiScipliNAmENtO

impEAchmENt: O pmDB mORDE E ASSOpRA

Do deputado estadual Anísio 
Maia (PT) sobre o impeach-
ment da ex-presidente Dilma 
Rousseff, aprovado ontem no 
Senado por 61 votos a 20: 
“Este golpe é uma conspira-
ção de ladrões que querem 
continuar roubando. Não pode 
haver crime sem lei anterior 
que o defina.  É uma gambiar-
ra jurídica para tentar dar um 
verniz de legalidade ao golpe”.

A juíza Agamenilde Dias, que co-
ordena a propaganda eleitoral de 
rua, fará reunião hoje com repre-
sentantes de coligações para de-
finir procedimentos que discipli-
nem a realização de carreatas em 
João Pessoa. Ela reconhece que a 
realização de tais atos públicos 
é um direito das coligações, mas 
ressalta que “esse direito tem 
que ser exercido com razoabili-
dade e proporcionalidade”.

Vida de ex-presidente, mesmo 
cassada pelo Congresso, não 
fica tão dura assim. É que o De-
creto 6.381/2008 estabelece 
que Dilma Rousseff terá direito 
de escolher oito servidores para 
trabalharem com ela. Dois asses-
sores, dois motoristas em dois 
carros oficiais e quatro pessoas 
para as tarefas de segurança e 
apoio pessoal. Somados, custa-
rão quase R$ 50 mil à Casa Civil.   

mOBiliDADE uRBANA cOmO umA mARcA
Numa cidade que se prepara para ter um milhão de habitantes, investir na mobilidade urbana é pensar 
num futuro com mais qualidade de vida para a população. Deveria ser pauta obrigatória em todas as 
gestões, estadual ou municipal. Reporto-me à duplicação da Avenida Cruz das Armas, em João Pessoa, 
entregue pelo Governo do Estado. Aliás, esta tornou-se uma marca, uma identidade da gestão do PSB. 

Outro que votou a favor da cassação do man-
dato e contra a inelegibilidade de Dilma foi 
o senador Raimundo Lira (PMDB), único par-
lamentar da bancada paraibana a acompa-
nhar o entendimento de Renam Calheiros. E 
justificou: “Eu não condeno uma pessoa duas 
vezes”. Ele acredita, porém, que a decisão do 
Senado poderá ser questionada no STF – vo-
tar o impeachment em separado da questão 
da inelegibilidade.  

Contrariado pela decisão de parte do PMDB 
em manter Dilma Rousseff elegível, o senador 
Cássio Cunha Lima, líder do PSDB, condicionou 
o apoio ao governo de Michel Temer a melhor 
tratamento dos peemedebistas para com os 
tucanos: “A primeira coisa a ser feita para o 
governo dar certo é que o PMDB não faça com 
o PSDB o que o PT fez com ele”.

MelHOr TrATAMeNTO
“NÃO cONDENO DuAS vEzES”

“cONSpiRAÇÃO” OitO ASSESSORES

Apesar de seu voto a favor do impeachment da ex-presidente Dilma Rousseff (PT) na primeira parte 
do julgamento do processo, o presidente do Senado, Renan Calheiros (foto), do PMDB, foi decisivo para 
que a petista não perdesse seus direitos políticos por longos oito anos ou ficasse impedida de exercer 
cargo público. Minutos antes – dois, se muito – de ser iniciada a segunda parte do julgamento, em que 
os parlamentares decidiriam se ela seria enquadrada na Lei de Ficha Limpa, no que diz respeito à inelegi-
bilidade, ele pediu a palavra e, nordestinamente, antecipou o seu voto, causando alguma surpresa: “Tem 
um ditado no Nordeste que eu não gosto: ‘além de queda, coice’. Meu voto é não”, disse, defendendo 
a manutenção dos direitos políticos de Dilma. O senador, que estava, digamos, em papel secundário 
nesse processo, posto que a presidência da sessão estava nas mãos do ministro Ricardo Lewandovsky, 
presidente do STF, conseguiu, aos 45 do segundo tempo, protagonizar uma espécie de benevolência, com 
aspirações a ser um ‘ato de grandeza’. Foi ato de caso pensado? Renan, o benevolente. Teria ele visto a 
atitude como um atenuante a críticas futuras? Ou tudo seria fruto de um acordo entre PMDB e PT? Todas 
as respostas estão corretas? O fato é que o posicionamento de Calheiros levou parte significativa do 
PMDB a votar pela manutenção dos direitos políticos da ex-presidente. Fato. Dos 60 votos computados 
a favor do impeachment, 21 deles migraram para o lado pró-Dilma, deixando-a elegível – mais três abs-
tenções. O PSDB saiu ferido de Plenário, ao ponto do líder Cássio Cunha Lima declarar que “foi uma traição 
conosco”. Abalou a relação.  
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Mobilidade: Ricardo entrega obra de 
duplicação da Av. Cruz das Armas
Obra custou R$ 6 milhões e 
vai beneficiar moradores e 
comerciantes da região

O governador Ricardo 
Coutinho inaugurou, na tar-
de de ontem (31), a duplica-
ção da Avenida Cruz das Ar-
mas, em João Pessoa. A obra 
faz parte da programação 
elaborada em alusão ao ani-
versário de 431 anos da ca-
pital, e foi executada pelo De-
partamento de Estradas de 
Rodagem da Paraíba (DER), 
contando com recursos pró-
prios do Governo do Estado, 
que investiu na avenida o 
total de R$ 6 milhões, bene-
ficiando diretamente 750 mil 
habitantes da cidade.

Foram executados du-
rante o projeto a ampliação 
dos sistemas de drenagem, 
serviços de pavimentação, 
canteiro central, ilumina-
ção ornamental, calçadas e 
outros equipamentos que 
devem proporcionar uma 
melhor fluidez no trânsito 
do local e melhor mobilidade 
à população que se desloca 
pela via todos os dias.

A avenida tem exten-
são total de 4km, e é uma 
das principais portas de 
entrada para a cidade e um 
dos principais corredores 
de transporte público, con-
tando atualmente com 15 
linhas de transporte cole-
tivo, que ligam o bairro de 
Cruz das Armas aos demais 
e à orla marítima. O trecho 
duplicado tem extensão de 
1,5km, e vai desde o cruza-
mento com a Avenida Coro-
nel Adolfo Massa até o Via-
duto de Oitizeiro.

Durante a solenidade 

Jadson Falcão
Especial para A União

Foto: Ortilo Antônio

reporter@felipegesteira.com

Gesteira
Felipe

A personificação do 
Golpe de 2016

Caía o dia numa belíssima tarde de abril 
de 2014. Eu esperava no saguão de um hotel à 
beira-mar do Cabo Branco. Cristovam Buarque 
chegou na hora marcada para uma entrevista 
exclusiva. Anos antes, antes mesmo de me tornar 
jornalista, admirava muito o político de “discurso 
único”, como a imprensa costumava chamá-lo 
por conta de sua ferrenha defesa pela educação 
como forma de resolver todos os problemas do 
país.

A admiração já não era a mesma. Vinha 
desconfiando de Cristovam desde quando ele 
fora ministro da Educação no governo Lula. 
Nunca engoli aquela proposta de pagar por vagas 
nas universidades públicas em vez de investir 
mais nas federais. Ação de um neoliberalista 
disfarçado, escondido por trás de um discurso 
progressista, sob a justificativa de que os 
jovens precisavam das vagas com urgência. 
Confrontei-o nessa questão, ele explicou, mas não 
convenceu.

No fim da entrevista, com o que me restava 
de admiração, pedi que o senador autografasse 
meu exemplar do seu livro Reaja! (2012). O 
professor da UFPB que acompanhava Cristovam 
perguntou se eu não queria também tirar uma 
foto ao lado do senador. Prontamente neguei. 
Minha resposta foi tão rápida que imediatamente 
tive receio de ter sido indelicado. Pensei na 
minha carreira, que não ficava bem sair posando 
ao lado de políticos. Acima disso, também pensei 
que um dia ele poderia, por um fato novo, me 
decepcionar gravemente. 

Assim, de todos os nove ministros do 
Tribunal de Contas da União, berço do Golpe de 
2016 contra a democracia no Brasil, somados 
aos 367 deputados federais que aprovaram a 
admissibilidade do processo de impeachment 
contra a ex-presidente Dilma Rousseff, mais 
os 61 senadores da República que decidiram, 
como juízes, cassar o mandato e os mais de 54 
milhões de votos das últimas eleições, de todos 
estes, acredito que aquele personagem que mais 
representa a cena do golpe é o senador Cristovam 
Buarque. 

Largou sua história na lata do lixo. 
Ou, melhor, revelou ao país sua verdadeira 
face. Daqueles tucanos, supostos paladinos 
da moral, dos ávidos peemedebistas e dos 
outros parlamentares da extrema direita, não 
esperávamos nada além do que foi mostrado 
desde quando começou o processo do 
impeachment. Mas os covardes travestidos de 
progressistas, estes sim surpreenderam.

Hoje, após a consolidação de um golpe 
jurídico-institucional articulado sem armas, 
mas pelas togas e com a bênção inocente da 
democracia representativa, só uma coisa me 
alegra: os vis, os heróis e os covardes mostraram 
quem são de verdade. 

A história já registra a posição de cada 
parlamentar brasileiro nesse julgamento. E 
discordo dos senadores Lindbergh Farias, 
Randolfe Rodrigues, Humberto Costa, Vanessa 
Grazziotin, entre outros que, na defesa da 
democracia, no plenário do Senado, durante o 
julgamento final do impeachment, apelaram para 
que seus colegas escolhessem o lado certo da 
história. Discordo, nobres senadores, porque não 
existe lado certo ou errado. Todos os lados são 
corretos conforme a consciência de cada um.

São dois: o dos usurpadores, da elite 
conservadora que não admite que o povo se 
liberte, e dos covardes, a exemplo de Cristovam 
Buarque, que precisaram de uma tomada de 
poder à força para que as máscaras caíssem. 
Do outro lado estão aqueles com a democracia, 
com a Constituição Brasileira de 1988, com 
a presidente da República eleita pelo povo e 
retirada por uns poucos sem ter cometido crime 
algum e, principalmente, com a resistência, que 
não morre após o golpe. 

Governador destacou que fluidez deve ganhar outro acréscimo em breve com o viaduto do Geisel

de entrega da obra, o go-
vernador Ricardo Coutinho 
afirmou que a duplicação 
da avenida era de grande 
necessidade para a cidade e 
vai promover a valorização 
urbana da área, beneficiando 
moradores e comerciantes.

“Nosso governo con-
tinua a olhar por todos os 
recantos das cidades, e essa 
obra de continuidade da du-
plicação da Avenida Cruz das 
Armas era uma necessidade 
de décadas, que vai garantir 
fluidez a um trânsito que en-
volve, por dia, mais de 20 mil 
veículos”, afirmou. 

Ricardo Coutinho ex-
plicou que havia um acordo 
com a Prefeitura Municipal 
de João Pessoa e a desapro-
priação dos imóveis para a 
realização da obra era de 
responsabilidade do órgão 
municipal. Segundo o gover-
nador, o acordo não foi cum-
prido e todas as etapas do 
projeto, incluindo a de desa-
propriação, foram custeadas 

pelo Governo do Estado.
O governador destacou 

também que as obras de mo-
bilidade urbana que estão 
sendo realizadas pelo Gover-
no na capital devem ter em 
breve o acréscimo da entrega 
do Viaduto Eduardo Cam-
pos, no bairro do Geisel, que 
deve ser “indiscutivelmente 
a maior obra de mobilidade 
urbana que o Estado já viu”.

O superintendente do 
DER, Carlos Pereira, afirmou 
que a obra tem uma impor-
tância histórica e que, a par-
tir de agora, João Pessoa tem 
uma entrada à altura da cida-
de. “A duplicação vai acabar 
com os grandes congestiona-
mentos que existiam aqui”, 
explicou.

Ainda de acordo com 
ele, é preciso dizer a verdade 
e mostrar que a Prefeitura 
de João Pessoa não realiza 
obras importantes e ainda 
por cima atrapalha. “Para a 
obra do Trevo das Manga-
beiras foi quase preciso ir à 

Justiça para liberar o alvará 
que daria início ao projeto”, 
afirmou.

Para a aposentada Ana 
Monteiro, de 61 anos, a du-
plicação da avenida é um 
grande acontecimento que 
deve ajudar a organizar o 
trânsito no bairro. “Essa 
obra é maravilhosa, e vai me-
lhorar não só o trânsito, mas 
também a vida do pedestre, 
porque aqui era muito com-
plicado para passar nos si-
nais”, ressaltou.

O mecânico Edilson Sil-
va salientou a importância 
da duplicação e relembrou 
que essa era uma necessida-
de do bairro há mais de 40 
anos. “A obra é fundamental 
para Oitizeiro porque a ave-
nida estava defasada. Eu era 
criança, mais ou menos em 
1974, quando já se falava na 
medição da avenida para a 
duplicação e isso nunca foi 
feito. Agora, graças a Deus e 
ao governador, isso se tornou 
realidade”, afirmou.

O Governo do Estado, 
através de uma parceria 
com a Universidade Fede-
ral da Paraíba, deu início na 
noite dessa terça-feira (30) 
ao seminário “O Futuro do 
Desenvolvimento: o Brasil, 
o Nordeste e a estratégia de 
arranjos produtivos locais”, 
com a presença de represen-
tantes de ambas as institui-
ções. O secretário de Estado 
do Planejamento, Orçamento, 
Gestão e Finanças da Paraíba, 
Tárcio Pessoa ministrou a pa-
lestra “A conjuntura nacional 
e suas repercussões no Nor-
deste”, representando o go-
vernador Ricardo Coutinho.

Na palestra magna, o se-
cretário apresentou o progra-
ma Paraíba 2040, modelo de 
desenvolvimento criado pelo 
Governo Estadual que preten-
de se estender pelos próximos 
25 anos, com uma série de 
diretrizes para proporcionar 
um desenvolvimento susten-
tável ao Estado. Em sua fala, 
Tárcio destacou a importân-
cia dos arranjos produtivos 
locais (APLs) para a susten-
tabilidade do programa.

Outro ponto destacado 
pelo secretário foi a situa-
ção atípica da Paraíba que, 
apesar do momento econô-
mico delicado do País, ainda 

consegue extrair números 
positivos. “Isso só foi possí-
vel porque priorizamos dois 
pilares fundamentais: o pa-
gamento de pessoal e o in-
cremento nos investimentos. 
Dessa forma, conseguimos 
manter o equilíbrio no orça-
mento, por conta do retorno 
econômico que essas duas 
bases solidificadas propor-
cionam”, afirmou. Represen-
tando a gestão estadual, esti-
veram presentes na mesa de 
abertura do seminário, além 
de Tárcio, o secretário de 
Turismo e Desenvolvimento 
Econômico, Lindolfo Pires, e 
o secretário do Desenvolvi-
mento da Agropecuária e da 
Pesca, Rômulo Montenegro. 

Na cerimônia, também 
estavam presentes a reitora 
da UFPB, Margareth Diniz; 
o professor da UFRJ e coor-
denador-geral da Rede de 
Pesquisa em Sistemas Pro-
dutivos e Inovativos Locais 
(RedeSist), José Eduardo 
Cassiolato; o superinten-
dente do Banco do Nordeste, 
Wesley Maciel; o professor 
da UFPB e coordenador do 
Plano de Desenvolvimento 
Econômico e Social (Pla-
des), Paulo Fernandes; e o 
superintendente da Sudene, 
Marcelo Neves.

A vice-governadora 
Lígia Feliciano represen-
tou o governador Ricardo 
Coutinho na sessão solene 
realizada na noite de ter-
ça-feira (30), no Plenário 
do Tribunal Superior Elei-
toral (TSE), para a posse 
dos ministros Herman 
Benjamin, Napoleão Nu-
nes Maia Filho e Og Fer-
nandes, respectivamente, 
nos cargos de corregedor-
geral da Justiça Eleitoral 
e de ministros efetivo e 
substituto do TSE.

Como ministro efetivo, 
Herman Benjamin substi-
tui no comando da Corre-
gedoria a ministra Maria 
Thereza de Assis Moura, 
que encerrou seu biênio na 
Corte Eleitoral. Já o minis-
tro Napoleão Nunes Maia 
assume como titular a vaga 
aberta pela ministra no 
colegiado. Por sua vez, Og 
Fernandes entrou como 
ministro substituto no TSE 
devido a posse de Napo-
leão Nunes Maia como mi-
nistro titular.

Herman Benjamin to-
mou posse como ministro 
efetivo do TSE em 27 de 
outubro de 2015. Ele foi 
empossado ministro subs-
tituto em 16 de junho de 
2014. Já Napoleão Nunes 
Maia tomou posse como 

substituto do TSE em 11 de 
setembro de 2014. Ambos 
ocupam na Corte Eleitoral 
as duas vagas destinadas a 
ministros do STJ.

“Somos um país que 
tem uma Justiça Eleitoral 
invejável. São poucos os 
países no mundo que têm 
um processo eleitoral tão 
correto, tão respeitado e 
que utilize tecnologia tão 
avançada como o Brasil. 
Isso é motivo de muito or-
gulho para nós brasileiros.
Fato pelo qual a Justiça 
Eleitoral brasileira é ad-
mirada em todo o mundo”, 
destacou o novo de corre-
gedor-geral da Justiça Elei-
toral, Herman Benjamin.

O ministro Herman 
Benjamin é paraibano, 
nascido em Catolé do Ro-
cha, no último dia 11 foi 
homenageado pelo Gover-
no da Paraíba com a Meda-
lha de Mérito Governador 
Antônio Mariz, pela contri-
buição ao desenvolvimen-
to do Estado da Paraíba, 
além dos relevantes ser-
viços prestados ao Poder 
Judiciário brasileiro. “Ele 
é orgulho para os paraiba-
nos pelo excelente traba-
lho que faz no país. É um 
exemplo para todos nós”, 
destacou a vice-governa-
dora Lígia Feliciano.

Governo participa de 
seminário com a UFPB

Lígia prestigia posse 
de ministros no TSE

DESENVoLVIMENto 
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Políticas

CPI discute investimentos 
de operadora na Paraíba
Representantes da Oi 
propõem melhorias no 
serviço de telefonia

A Comissão Parlamentar 
de Inquérito (CPI) da Telefonia 
Móvel da Assembleia Legisla-
tiva da Paraíba se reuniu, no 
início da tarde dessa quarta-
feira (31), com representantes 
da Operadora de Telefonia Oi 
com o objetivo de estudar pro-
posta de melhorias do sinal da 
operadora em diversos muni-
cípios, além de investimentos 
em toda a Paraíba.

O presidente da comis-
são, deputado João Gonçal-
ves, afirmou que a CPI vem 
desenvolvendo um trabalho 
extremamente importante 
e que, além das operadoras 
TIM e Vivo, a Oi também vem 
à Assembleia para apresentar 
propostas de investimentos e 
melhoria dos serviços. “Agora 
estamos concretizando mais 
um entendimento. A Oi se 
compromete a cumprir tudo 
aquilo que for determinado 
por este Termo de Compro-
misso”, afirmou João Gonçal-
ves. O parlamentar destacou 
ainda que os termos acorda-
dos com a operadora serão 
apresentados na próxima ter-
ça-feira (6) durante a realiza-
ção da sessão ordinária.

Para o relator da CPI da 
Telefonia, deputado Bosco Car-
neiro, receber representantes 
de mais uma operadora de te-
lefonia que atende a Paraíba 
serve para concluir a elabo-
ração de mais um Termo de 
Compromisso e, desta forma, 
garantir a melhoria do serviço 
no Estado. “A CPI tem a obri-
gação e a responsabilidade de 
fiscalizar a aplicação desses re-
cursos, a concretização desses 
investimentos. Havendo a rea-
lização desses investimentos 
no prazo acordado com a CPI, 
em contrapartida, a comissão 
vai eximir de qualquer culpa, 
do ponto de vista das investi-
gações no relatório final, qual-
quer indiciamento relativo à 
empresa”, garantiu o deputado.

Representando a empre-
sa Oi, participou da reunião 
o diretor de Relações Institu-
cionais, Frederico de Siqueira 
Filho.

AGENDA DOS CANDIDATOS
(JOÃO PESSOA)

6h – Adesivagem e panfletagem
8h às 14h – Gravação do Guia Eleitoral
16h30 – Reunião na Comunidade 
Monte Cassino, em Jaguaribe
17h – Inauguração do comitê da can-
didata a vereadora Sara, na Avenida 
Pedro II
17h30 – Caminhada no bairro dos 
Novais
19h – Reunião com equipe de campa-
nha

8h - Despachos administrativos e 
compromissos institucionais
14h - Gravação do Guia Eleitoral
18h - Caminhada no bairro dos Fun-
cionários I

Cida Ramos (PSB)

Luciano Cartaxo (PSD)

Charliton Machado (PT)

9h - Gravação do Guia Eleitoral
17h - Panfletagem e bandeiraço, na 
entrada do bairro do Geisel
18h - Entrevista para o programa 
Master News
18h30 – Caminhada no Geisel/grava-
ção do Guia Eleitoral

CAMPINA GRANDE

8h – Visita à Ceasa
10h – Viaja para João Pessoa
12h – Entrevista para o programa 
Correio Debate – Rádio Correio FM
13h30 – Entrevista para a TV 
Correio
16h23 – Caminhada na Palmeira
19h30 – Reunião com lideranças de 
bairros

7h – Despachos administrativos
9h – Entrevista para a TV Borborema
12h – Entrevista para a Campina FM
14h – Gravação do Guia Eleitoral
16h – Ação no bairro do São Januário
20h - Reunião com Enivaldo Ribeiro e 
lideranças

Artur Bolinha (PPS)

Romero Rodrigues (PSDB)

Adriano Galdino (PSB)

Manhã - Atividades parlamentares 
15h40 – Caminhada no Monte Cas-
telo e Santo Antônio
20h – Lançamento e inauguração 
do comitê do candidato a vereador 
Valmir Guimarães, na Rua Sebastião 
Donato, em frente a Pirâmide do 
Parque do Povo

O candidato informou que por 
conta de seu aniversário não tem 
compromissos agendados para 
hoje.

Walter Brito Neto (PEN)

Veneziano Vital do Rêgo (PMDB)

09h15 - Visita ao bairro Novo 
Horizonte
15h15 - Caminhada na Vila Sandra 
Cavalcante
20h15 - Encontro com lideranças 
no Conjunto Major Veneziano
21h - Bate-Papo ao vivo com Filipe 
Gaudêncio, e transmissão em tem-
po real pelas redes sociais 

9h - Gravação do Guia Eleitoral
14h - Encontro com Povo do Livro na 
sede do PSol
17h – Panfletagem no bairro dos 
Bancários

Victor Hugo (PSol)

David Lobão (PSol)

6h30 - Panfletagem no bairro da 
Prata
13h – Corpo a corpo no Distrito 
Industrial
18h30 – Corpo a corpo no bairro 
Jardim Paulistano

FOTO: Divulgação/ALPB

O Ministério Público Federal (MPF) 
em Sousa (PB) ajuizou ações cautela-
res para afastamento dos prefeitos de 
Marizópolis, José Vieira da Silva (Zé 
Vieira), e Cachoeira dos Índios, Franci-
so Dantas Ricarte (Bodin), de seus car-
gos. O pedido foi aceito pela 8ª Vara 
da Justiça Federal em Sousa, que afas-
tou os gestores liminarmente, por 180 
dias. Foi realizado, ainda, nessa quar-
ta-feira, 31 de agosto, sequestro de 
bens dos dois prefeitos. As Câmaras 
Municipais serão oficiadas da decisão, 
para dar posse aos substitutos legais.

Os pedidos de afastamento do 
MPF-PB foram feitos no sentido de 
resguardar a instrução de duas ações 
civis públicas por ato de improbida-
de administrativa ajuizadas contra os 
prefeitos, acusados de participação 
em esquema de corrupção no âmbito 
da Operação Andaime, em curso des-
de junho de 2015.

Além dos prefeitos, foram afasta-
dos Alexsandro Dantas de Figueiredo 
(Alex da Licitação), servidor público 
do Município de Marizópolis; e Fran-
ciso Harley Braga Fernandes (Iarley), 
engenheiro fiscal do Município de Ca-
choeiras dos Índios.

Segundo a Justiça Federal em Sou-
sa, os quatro atuaram para embaraçar 
investigação sobre suposta fraude lici-
tatória nos dois municípios.

“Percebe-se que a permanência 
dos aludidos réus nos cargos que ora 
ocupam pode acarretar sérias dificul-
dades ao deslinde da ação de impro-
bidade administrativa a que esta cau-
telar está vinculada”, justificou o juiz, 
na sentença.

Sigilo 
O MPF pediu à Justiça o levanta-

mento do sigilo, para divulgação das 
sentenças.

MPF requer e Justiça afasta 
dois prefeitos no Sertão

MARIZóPOLIS E CACHOEIRA DOS íNDIOS

Comissão Parlamentar de Inquérito avalia junto à operadora Oi propostas de mais investimentos 

Chico José
chicodocrato@gmail.com

A Subseção da Ordem 
dos Advogados do Brasil em 
Campina Grande, inaugura 
nesta sexta-feira,  às 10h, o 
Comitê contra o caixa 2 nas 
eleições municipais deste 
ano. O evento será realizado 
no auditório da OAB-CG, à 
Rua  Vigário Calixto no bair-
ro do Catolé, e contará com 
as presenças do presidente 
da OAB-PB, Paulo Maia, dos 
candidatos a prefeito e ve-
reador de Campina Grande 
e das autoridades do Judi-
ciário e Ministério Público 
Eleitoral.

De acordo com o pre-
sidente da OAB-CG, Jairo 
Oliveira, a corporação está 
preocupada com a trans-
parência e a lisura do pro-
cesso eleitoral, criou em 
todas as suas Seccionais e 
Subseções os Comitês Con-
tra o caixa 2 nas campanhas 
eleitorais, que tem o objeti-

vo de ajudar na fiscalização 
e receber denúncias acerca 
de irregularidades financei-
ras nas campanhas. “Diante 
do cenário atual é essencial 
que além do voto conscien-
te, os cidadãos auxiliem na 
vigilância contra a prática 
do caixa 2 eleitoral, através 
destes mecanismos capazes 
de formalizar denúncias, 
que serão analisadas pelos 
Tribunais Regionais Eleito-
rais”, afirmou

O presidente disse ain-
da que sem financiadores, 
os partidos e candidatos 
terão que se reinventar, e 
a OAB em todo o País está 
comprometida com o com-
bate ao caixa 2, por meio 
da instalação dos comitês 
espalhados pelo Brasil. “O 
compromisso cabe a todos 
nós, isso não significa o fim 
do momento e crise políti-
ca que vivemos, mas é um 
passo no compromisso da 
Ordem com a sociedade”, 
finalizou

O Tribunal de Contas 
da Paraíba, reunido nes-
sa quarta-feira (31), emi-
tiu pareceres favoráveis 
à aprovação das contas 
anuais apresentadas por 
sete prefeitos paraibanos.

Foram eles os de Santa 
Cruz (Raimundo Antunes 
Batista), Assunção (Rafael 
Anderson de Farias Olivei-
ra), Cuité (Euda Fabiana 
de Farias Palmeira Venân-
cio), Borborema (Maria 
Pala Gomes Pereira), Con-
dado (Caio Rodrigues Be-
zerra Paixão) e Remígio 
(Melchior Naelson Batis-
ta da Silva), referentes ao 
exercício de 2014.

Houve aprovação, ain-
da, às contas de 2013 do 
prefeito de Belém, Edgar 
Gama, em grau de recurso. 
As municipais de Caldas 
Brandão, Jericó e Imacula-
da obtiveram a aprovação 
das contas de 2014, com 
ressalvas nos dois primei-
ros casos.

As de 2013, encami-
nhadas pela prefeita do 
município de Joca Claudi-
no (Lucrécia Adriana de 
Andrade Barbosa) foram 
reprovadas em vista de 
problemas que incluíram o 
não recolhimento de con-
tribuições previdenciárias 
e aplicações em MDE e 
Fundeb abaixo dos limites 
mínimos constitucionais. 
Mas ela ainda pode recor-
rer dessa decisão tomada 
conforme proposta do re-
lator Renato Sérgio Santia-
go Melo.

Gastos previdenciá-
rios não documentalmente 
comprovados ocasiona-
ram, ainda, a reprovação 
das contas de 2014 do pre-
sidente da Câmara Munici-
pal de Araruna, Francisco 
Edinaldo Pinto Martins, a 
quem foi imputado débito 
superior a R$ 71 mil, con-
forme voto do relator No-
minando Diniz, contra o 
qual também cabe recurso.

OAB inaugura comitê 
para combater caixa 2 

TCE aprova contas de 
sete gestores públicos

CAMPINA GRANDEREFERENTES A 2014



Bancários da Paraíba 
podem entrar em greve 
na próxima terça-feira
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O Porto de Cabedelo, 
por sua localização estraté-
gica, recebe por mês tone-
ladas de combustíveis para 
abastecer o mercado parai-
bano e parte de municípios 
de Pernambuco, Rio Grande 
do Norte e Ceará. No mês de 
agosto, atracaram no porto 
seis petroleiros. Os navios 
de combustíveis chegam se-
manalmente no Porto de Ca-
bedelo e em média atracam 
seis por mês.

“O Porto de Cabedelo 
possui uma posição geo-
gráfica privilegiada, tanto 
do ponto de vista marítimo 
quanto do ponto de vista 
rodoviário. Nós estamos in-
tegrados com a BR-230 e a 
BR-101″, destacou a presi-
dente da Companhia Docas 
da Paraíba, Gilmara Temó-
teo, argumentando ser este 
um dos principais atrativos 
do porto, tendo em vista ser 
o mais próximo da Ásia, Áfri-
ca e Europa, além de ocupar 
uma posição estratégica em 
relação aos demais estados 
do Nordeste, situando-se no 
centro geográfico da região.

Por causa dessa posição 
estratégica, mais empresas 
já manifestaram interesse 
em arrendar áreas para es-
tocagem de combustíveis. “O 
Porto tem áreas disponíveis 
para arrendamento para es-
tocagem de combustíveis e 
algumas empresas estão in-
teressadas, já protocolaram 
propostas na Companhia Do-
cas, mas depende de libera-

Quatro terminais de 
combustíveis atuam no 
Porto de Cabedelo

Porto recebe seis navios por mês
COMBUSTÍVEIS PARA PB, PE, Rn E CE

ção por parte do Ministério 
dos Transportes, Portos e 
Aviação Civil a licitação das 
áreas disponíveis no Porto”, 
explicou Gilmara Temóteo.

O Porto de Cabedelo tem 
foco na questão de cabota-
gem de combustíveis, que é o 
translado de mercadorias em 
porto do mesmo país. Atuam 
no Porto de Cabedelo quatro 
terminais de combustíveis: 
Transpetro, BR Distribuido-
ra, Tecab e Raízen, empresas 
arrendatárias e clientes do 
porto. Os navios petroleiros 
atracam no berço 101, ex-
clusivo para descarregar os 

combustíveis por meio de 
mangotes que transportam 
os produtos para os tan-
ques localizados dentro do 
complexo portuário. O porto 
administra tudo, mas a dis-
tribuição dos combustíveis 
é feita por essas quatro em-
presas.

Hoje uma empresa já 
importa combustível por 
meio do Porto de Cabedelo. 
Em julho passado, um navio 
fretado trouxe 5.600 tonela-
das de gasolina de Houston, 
Estados Unidos.

Atualmente, o Porto de 
Cabedelo dispõe de um cais 

acostável público, com 602m 
de comprimento. Este cais é 
dividido em quatro berços de 
atracação com profundidade 
homologada pela Marinha do 
Brasil em 9,14 metros. Esse 
cais possibilita a atracação 
de três navios, simultanea-
mente, de até 200 metros de 
comprimento cada.

Arrendamento de áreas
No que tange os tanques 

referentes a granéis líquidos, 
é incluso no espaço do porto 
áreas que são arrendadas a 
empresas de armazenagem. 
As áreas denominadas AE-

2, AE-3 e AE-4 estão dispo-
níveis ao Tecab – Terminais 
de Armazenagens de Cabe-
delo Ltda, com área total de 
24.783 m² e capacidade de 
armazenagem de 30.284 m³, 
divididas em nove tanques. 
Esta empresa tem um proje-
to de expansão para a criação 
de mais cinco tanques.

A Raízen Combustíveis 
S.A. utiliza a área AI-1 com 
19.051,80m², dispondo de 
seis tanques com capacida-
de total de armazenagem de 
19.000m³ para granéis líqui-
dos. Na área AE-13 pode-se 
encontrar dois tanques com 

capacidade de armazena-
gem para 2.900 m³ e o porto 
está tentando autorização do 
MTPA para licitar.

A Petrobras Distri-
buidora, Base de Cabedelo 
(Bacab), utiliza a área deno-
minada AE-11 da zona por-
tuária, possuindo uma topo-
grafia plana que dispõe dos 
seguintes dados para arma-
zenagem e movimentação de 
combustíveis: seis tanques 
verticais com capacidade 
total de armazenagem de 
11.600m³ de gasolina, diesel 
e álcool, e três tanques hori-
zontais com capacidade total 
de 75m³ para armazenagem 
de biodiesel.

Localização
O porto paraibano está 

localizado no município de 
Cabedelo, na margem direita 
do estuário do Rio Paraíba, 
vizinho ao Forte Santa Cata-
rina, monumento histórico 
do século XVI, em frente à 
ilha da Restinga. Suas co-
ordenadas geográficas são: 
Latitude: 6º 38’ 40” S (Sul) 
e Longitude: 34º 50’ 18” W 
(Oeste). O Porto de Cabedelo 
está interligado com os mo-
dais hidroviário, rodoviário, 
ferroviário, aeroviário e du-
toviário.

A Companhia Docas da 
Paraíba, responsável pela  
administração, tem sua sede 
dentro da área portuária, na 
Avenida Presidente João Pes-
soa, s/n, CEP 580310-000, 
no centro da cidade de Cabe-
delo. O endereço eletrônico 
é  http://portodecabedelo.
com.br/docas-e-porto. Tele-
fone: (83) 3250-3001.

Em agosto, atracou no Porto de Cabedelo o navio petroleiro MR Canopus, de bandeira das Ilhas Marshall, com 9 mil toneladas de diesel

Em mais uma reunião realizada 
em Campina Grande, na tarde da ter-
ça-feira (30), o Comitê de Gestão da 
Crise Hídrica na Paraíba, instituído pelo 
Ministério Público da Paraíba (MPPB), 
anunciou que vai endurecer a fiscaliza-
ção para garantir a qualidade da água 
proveniente do Açude Epitácio Pessoa 
(Boqueirão), consumida pela população 
de 19 municípios da região polarizada 
por Campina Grande. Atualmente, o 
reservatório conta apenas com 7,5% 
da sua capacidade de armazenamento, 
que é de 411 metros cúbicos de água.

Durante a reunião, os integrantes 
do comitê reconheceram a necessidade 
de uma parceria mais consistente entre 
os entes municipais, estaduais e federais 
que possa resultar numa fiscalização 
mais eficaz, notadamente em relação às 
condições de coleta de água por parte 
dos carros-pipas. Esses veículos devem 
ser cadastrados e vistoriados, para que 
a qualidade do produto seja preservada 
até a sua chegada ao consumidor.

Outra preocupação dos membros 
do Comitê de Gestão da Crise Hídrica 
na Paraíba é quanto a qualidade da 
água que é repassada à rede hospitalar 
de Campina Grande, tanto em dias nor-
mais de fornecimento quanto nos pe-
ríodos de racionamento, cujo transpor-
te é feito na base de carros-pipas. Pelos 
levantamentos feitos até o momento, 
a qualidade da água que chega a esses 
estabelecimentos é satisfatória.

No que se refere às obras de Trans-
posição das Águas do Rio São Francis-
co, o Ministério da Integração Nacio-
nal garantiu, por intermédio de seu 

representante na audiência, que elas 
serão concluídas no próximo mês de 
dezembro, mas ressaltou que a chega-
da da água no município paraibano de 
Monteiro, de onde será escoada para 
o Açude Epitácio Pessoa, só acontecerá 
em abril de 2017.

Pelos cálculos feitos pelas insti-
tuições diretamente envolvidas com 
a questão da água na Paraíba, até de-
zembro o atual volume de água do Bo-
queirão será reduzido a 20 milhões de 
metros cúbicos. Essa quantidade será 
reduzida à metade em meados de abril 
do próximo ano.

Outro ponto que ficou acordado 
durante a reunião na sede do MPPB em 
Campina Grande é que o Ministério da 
Integração Nacional encaminhará ao 
Comitê de Gestão da Crise Hídrica na 
Paraíba um relatório pormenorizado 
sobre o andamento e o cronograma das 
obras da Transposição das Águas do Rio 
São Francisco.

A reunião contou com as pre-
senças do coordenador do comitê, 
promotor de Justiça Alcides Leite de 
Amorim; do procurador de Justiça 
Francisco Sagres Macedo Vieira; da 
coordenadora do Caop da Saúde e do 
Meio Ambiente, Cláudia Cabral Ca-
valcante; da promotora da Saúde de 
Campina Grande, Adriana Amorim 
de Lacerda; e dos representantes da 
Agência Nacional das Águas (ANA), 
da Cagepa, da Aesa, da Agevisa, da 
UEPB, da UFCG e do Ministério da In-
tegração Nacional, responsável pelas 
obras de Transposição das Águas do 
São Francisco.

MPPB intensificará fiscalização 
para garantir qualidade da água

AÇUDE DE BOQUEIRÃO

Na manhã de ontem, a 
Avenida Josefa Taveira, em 
Mangabeira, na capital, foi in-
terditada por moradores do 
bairro que protestaram con-
tra a faixa exclusiva para ôni-
bus, pelo fato de muitos deles 
passarem em alta velocidade 
e pela morte de um ciclista 
aposentado de 73 anos. Ele foi 
atropelado por um transporte 
coletivo, na faixa exclusiva, no 
início dessa semana. 

Os moradores colocaram 
fogo em pedaços de papelão 
e pneus, impedindo a passa-
gem dos carros e pedestres na 
avenida. Em dois momentos 
os moradores se exaltaram. O 
primeiro ocorreu devido a che-
gada do Corpo de Bombeiros, 
pois eles  não queriam deixar 

que o fogo fosse contido, e o  
segundo foi quando algumas 
pessoas tentavam ultrapassar 
o bloqueio. 

Esse foi o segundo ato 
público realizado pelos mo-
radores no bairro. O primeiro 
foi feito por comerciantes que 
protestaram contra a faixa por 
causa da diminuição do movi-
mento nas lojas, pois os clien-
tes não podem mais estacionar 
perto dos estabelecimentos. 
De acordo com os moradores, 
muitos deles esperavam que 
um representante da Superin-
tendência Executiva de Mobili-
dade Urbana (Semob) fosse ao 
local para retirar a faixa.

Alguns comerciantes da 
Avenida Josefa Taveira comen-
taram que a faixa exclusiva 
trouxe mais pontos negativos 
do que positivos para eles, 
como foi o caso do cabeleireiro 

Carlos Alberto e da vendedora 
Gislene Lacerda da Silva, que fa-
laram sobre o prejuízo no mo-
vimento do comércio, pois mui-
tas pessoas deixam de comprar 
nas lojas pela falta de estacio-
namento. Outro fator, segundo 
eles, é o aumento nos casos de 
acidentes, além da dificuldade 
que eles enfrentam ao descar-
regar as mercadorias ou em 
casos de mudança, quando o 
comerciante trabalha e mora 
nas lojas. Carlos Alberto suge-
riu a implantação de sinais de 
trânsito, pelo fato dos ônibus 
passarem em alta velocidade 
na avenida. “Daqui uns dias os 
assaltos vão aumentar porque 
as pessoas estão estacionando 
os carros longe das lojas", disse. 

O Jornal A União tentou 
entrar em contato com a Se-
mob, mas não obteve resposta 
até o fim da tarde de ontem. 

Moradores de Mangabeira fazem 
protesto contra faixa para ônibus 

ALTA VELOCIDADE E ATROPELAMEnTO

Foto: Secom-PB

Raquel Almeida
Especial para A União

Moradores interditaram a principal avenida de Mangabeira colocando fogo em pneus e papelões

FOTO: Ortilo Antônio
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Bancários ameaçam entrar em 
greve por tempo indeterminado
Decisão pode ser tomada 
hoje em assembleia na 
capital e Campina Grande

José Alves
zavieira2@gmail.com

Os bancários da Paraí-
ba, cerca de 4 mil, ameaçam 
entrar em greve na próxima 
terça-feira (dia 6 de setem-
bro) por tempo indetermi-
nado. A categoria considera 
desrespeitosa e mesquinha 
a proposta da Federação 
Nacional dos Bancos (Fena-
ban) apresentada quarta-
-feira passada durante a úl-
tima rodada de negociações 
da campanha salarial deste 
ano. Enquanto os bancários 
reivindicam 14,78% de rea-
juste salarial, os banqueiros 
oferecem 6,5%, valor abaixo 
da inflação do período, que 
ficou em 9,57%, o que repre-
senta perda real de salários 
de 2,8% para a categoria. 

A proposta da Fena-
ban também não contempla 
emprego, saúde, segurança, 
igualdade de oportunidades 
e demais reivindicações da 
categoria. Por esses motivos, 
os bancários vão realizar na 
noite de hoje, nas sedes dos 
sindicatos - em João Pessoa 
e Campina Grande - assem-
bleia geral extraordinária 
que poderá aceitar ou rejei-
tar a proposta da Fenaban. 

Mas segundo informa-
ções do sindicato em João 
Pessoa, 99% da categoria é 
favorável à greve a partir de 
zero hora do dia 6 de setem-
bro. A assembleia acontecerá 
às 19h, na sede da entidade 
(Av. Beira Rio, 3.100 – Tam-
bauzinho). Na Paraíba exis-
tem cerca de 130 agências 
bancárias e aproximadamen-
te 4 mil bancários. Desse to-
tal, cerca de 2.800 trabalham 
na Região Metropolitana de 
João Pessoa.

Valorização
De acordo com as lide-

ranças sindicais, mais uma 
vez a Fenaban se nega a ofe-
recer uma proposta decente, 

que valorize os bancários. 
Para o presidente do Sindi-
cato dos Bancários, Marcelo 
Alves, que é membro do Co-
mando Nacional dos Bancá-
rios, a proposta de reajuste é 
muito ruim.

“Além de reduzir salá-
rios, a proposta ressuscita 
o artifício do abono salarial, 
que é um retrocesso. A orien-
tação é rejeitar a proposta 
rebaixada e deflagrar a gre-
ve. Queremos a reposição 
da inflação e ganho real, um 
modelo consagrado há mais 
de 12 anos de negociações, 
porque os lucros dos bancos 
são suficientes para o atendi-
mento às nossas reivindica-
ções. Mas, ante a falta de se-
riedade e a mesquinhez dos 
banqueiros, chegou a hora de 
cada bancária e cada bancá-
rio mostrar a sua disposição 
para a luta. Afinal, só a luta 
garante”, concluiu Marcelo 
Alves.  

Reivindicações
Os eixos centrais da 

campanha são: reposição da 
inflação do período mais 5% 
de aumento real, valorização 
do piso salarial, no valor do 
salário mínimo calculado 
pelo Dieese (R$ 3.940,24 em 
junho), PLR de três salários 
mais R$ 8.317,90, combate 
às metas abusivas, ao assé-
dio moral e sexual, fim da 
terceirização, mais seguran-
ça e melhores condições de 
trabalho. A defesa do empre-
go também é prioridade na 
campanha nacional, assim 
como a proteção das empre-
sas públicas e dos direitos da 
classe trabalhadora. 

Lucro
O lucro dos cinco maio-

res bancos (Itaú, Bradesco, 
Banco do Brasil, Santander 
e Caixa) no primeiro semes-
tre de 2016 chegou a R$ 29,7 
bilhões, mas houve corte de 
7.897 postos de trabalho nos 
primeiros sete meses do ano. 
Entre 2012 e 2015, mais de 
34 mil empregos foram redu-
zidos pelos banqueiros.

Foto: Francisco França/Secom-PB

Esta semana, o Canil do Bope participou de um bloqueio com a PRF, em Bayeux, para abordar três carros com placas de Goiás

A Polícia Militar inten-
sificou o uso dos cães fa-
rejadores do Batalhão de 
Operações Especiais (Bope) 
nas ações de segurança re-
alizadas em todo o Estado. 
O objetivo é interceptar o 
transporte de armas, drogas 
e até explosivos utilizados 
em ações contra bancos. As 
raças empregadas para este 
tipo de serviço são pastor 
malinois, labrador e pastor 
de trabalho.  

Na terça-feira (30), o Ca-
nil do Batalhão de Operações 
Especiais (Bope) participou 
de um bloqueio com a Polícia 
Rodoviária Federal, na cidade 
de Bayeux, para abordar três 

carros com placas do Estado 
de Goiás, que estavam chegan-
do à cidade de João Pessoa.

Os três motoristas já ti-
nham passagem pela polícia: 
Um por ter sido preso com 
900kg de maconha, outro 
com 100kg da mesma droga 
e o terceiro por assalto – cri-
mes cometidos no passado 
em Goiás. Um dos abordados, 
inclusive, foi preso também 
no ano passado, na frontei-
ra do Brasil com o Paraguai. 
Apesar da suspeita, eles não 
estavam com nenhum mate-
rial ilícito e nem com man-
dados de prisão em aberto. O 
trio contou aos policiais que 
veio passar férias com a fa-

mília na Paraíba.
As ações com cães na 

Polícia Militar ganharam um 
reforço em janeiro de 2015, 
quando a corporação recebeu 
do Governo do Estado 14 no-
vos filhotes. Os animais pas-
saram por mais de um ano e 
meio de treinamento e já es-
tão auxiliando nas ações con-
tra o tráfico de drogas, busca 
de pessoas, objetos e policia-
mento em praças desportivas. 
Os novos cães foram condicio-
nados também para localizar 
celulares em presídios.

Apoio a outros órgãos
Além das ações diárias 

do Canil para apoiar os Ba-

talhões da Polícia Militar, os 
cães farejadores estão atuan-
do também em parceria com 
outros órgãos de seguran-
ça que atuam na Paraíba, a 
exemplo da Polícia Rodoviá-
ria Federal e Polícia Civil.

PM usa cães farejadores para o 
combate de crimes na Paraíba

AÇÕES DE SEGURANÇA

Ações com cães 
da Polícia Militar 
ganharam reforço 
no ano passado 
com a chegada 
de 14 filhotes 

A Polícia Civil da Paraí-
ba, por meio da Delegacia de 
Ordem Tributária (DOT), em 
uma ação conjunta com o Fis-
co Estadual e o Departamen-
to de Estradas e Rodagens 
(DER), realizou na manhã de 
ontem uma operação no Ter-
minal Rodoviário Severino 
Camelo de João Pessoa. O ob-
jetivo foi fiscalizar empresas 
que realizam o transporte in-
terestadual de pessoas, sob 
a suspeita de que algumas 
delas estariam sonegando 
imposto estadual. O trabalho 
foi motivado por uma denún-
cia feita ao Fisco Estadual, 
que solicitou às empresas 
toda a documentação neces-
sária para a comprovação da 
legalidade, mas apenas uma 
apresentou os documentos 
fiscais.   

De acordo com a dele-
gada da DOT, Daniella Vic-
cuna, todos os 17 guichês do 
terminal foram fiscalizados. 
“Cinco das empresas esta-
vam funcionando de forma 
regular. Cinco foram inter-
ditadas porque não tinham 

CNJP nem inscrição estadual. 
E sete foram notificadas para 
apresentarem documenta-
ção necessária ao funcio-
namento”, explicou, acres-
centando que as empresas 
podem ser autuadas por so-
negação fiscal, pois algumas 
tinham inscrição em outros 
estados para onde eram des-
tinados os créditos, mesmo 
tendo sido a venda de passa-
gens realizada em território 
paraibano.  

Os cinco box que foram 
interditados durante a inspe-
ção vão permanecer fecha-
dos até a regularização. Os 
proprietários destas empre-
sas devem pagar multas de 
acordo com os impostos de-
vidos ao Estado. Os valores 
serão calculados tendo como 
base o número de passagens 
emitido durante o período 
que estas empresas atua-
ram na Paraíba sem pagar os 
tributos. A Polícia Civil tam-
bém vai investigar se outros 
crimes foram praticados. O 
inquérito policial será con-
cluído em 30 dias.

Empresas de transportes 
são alvo de fiscalização

Dois homens suspeitos de vá-
rios assaltos na cidade de Patos 
foram presos em flagrante, na 
noite de terça-feira (30), depois 
de roubar um carro e fazer um 
arrastão em um posto de com-
bustíveis. Um deles, Danilo Silva 
Gomes, de 21 anos, é acusado 
de sete homicídios e já responde 
por porte ilegal de arma, inclusi-
ve tinha saído há poucos dias do 
Presídio Regional de Patos. O ou-
tro suspeito é do Estado de Per-
nambuco e foi identificado como 
Geovane José de Lima, 19 anos.

Após tomarem conhecimento 
da prática dos crimes da terça-
feira, os policiais do 3º Batalhão, 
Batalhão de Operações Especiais 
(Bope) e Ronda Ostensiva Tática 
com Motocicletas (Rotam) cerca-
ram a cidade e iniciaram as buscas 
pelos suspeitos. Houve persegui-
ção e os acusados, que estavam 
em um carro, perderam o contro-
le do veículo e bateram em um 
poste de iluminação. 

Com eles, foi apreendido um 

revólver calibre 38 e recuperados 
relógios, celulares, dinheiro e car-
teiras das vítimas. Os dois foram 
apresentados na Delegacia de Po-
lícia Civil, em Patos.

Fuzil em Campina Grande
Policiais militares do 2º Ba-

talhão realizaram, na noite de 
terça-feira (30), a apreensão de 
um fuzil calibre 762 na cidade de 
Campina Grande.

Após receberem a informa-
ção de um homem sobre a pre-
sença de algumas pessoas suspei-
tas em sua propriedade, no bairro 
dos Cuités, os policiais foram até 
o local para fazer uma averigua-
ção. Ao chegarem, os PMs avis-
taram quatro pessoas na área do 
matagal, todos armados, que, ao 
perceberem a presença da polí-
cia, começaram a atirar.

A equipe policial revidou aos 
disparos e durante a troca de ti-
ros os suspeitos conseguiram fu-
gir. Durante a incursão, a guarni-
ção localizou um fuzil calibre 762 

Polícia prende suspeitos de assaltos
PERSEGUIÇÃo EM PAtoS

adaptado com um carregador 
que havia sido abandonado. A 
arma foi levada para a Central de 
Polícia.

Produtos de roubo foram recuperados

Foto: Secom-PB
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Falta de infraestrutura prejudica 
comerciantes da Feira de Oitizeiro
Problemas vão desde a 
falta de higiene até as 
condições das instalações

As condições de infraes-
trutura do Mercado Público 
de Oitizeiro, em João Pessoa, 
deixam muito a desejar, se-
gundo os comerciantes, que 
reclamam sobre o descaso e 
o abandono que se encontra 
o local, com condições to-
talmente precárias, necessi-
tando urgentemente de uma 
ação mais efetiva por parte 
do poder público. De acordo 
com eles, os problemas são 
muitos e vão desde a falta de 
higiene até as péssimas con-
dições de suas instalações, 
onde são comercializados 
carnes, frutas e verduras.

“Nós precisamos de me-
lhores instalações. Aqui nós  
comerciantes ficamos muito 
expostos”, disse a comerciante 
Rosa Maria da Silva, que vende 
fígado, mocotó e miúdos há 18 
anos em uma banca instalada 
na calçada em meio a pedes-
tres, poeira, sol e chuva. 

José Francisco de Souza 
comercializa água de coco e 
lanches em um box do mer-
cado há 36 anos e conta que 
nunca presenciou nenhum 
tipo de melhoria nas insta-
lações do mercado. “A nossa 

Ocupação de calçadas com a instalação de lonas de cobertura das barracas e pontos de venda atrapalha a circulação de pedestres e consumidores no mercado 

FOTOS: Edson Matos

Crianças a partir de 
quatro meses, portado-
ras de microcefalia, po-
derão ser atendidas nas 
creches da rede escolar 
do município de Cam-
pina Grande, que ofe-
recem berçários. Para 
o atendimento a essas 
crianças, a Secretaria Mu-
nicipal de Educação está 
capacitando professores, 
servidores vinculados ao 
Programa do Atendente 
Educacional Especializa-
do e os profissionais en-
carregados dos cuidados 
com os bebês.

A secretária Iolanda 
Barbosa explicou que os 
professores detém for-
mação geral, mas estão 
sendo preparados espe-
cificamente para traba-
lhar com essa clientela 
infantil. Ainda de acor-
do com ela, o trabalho 
de capacitação vem sen-
do desenvolvido desde 
o mês de abril de 2016.

Em todas as unida-
des da rede educacio-
nal estão sendo exe-
cutadas ações voltadas 
para a prevenção e o 
combate ao mosquito 
transmissor da dengue, 
da chikungunya e zika 
vírus. Esta última, con-
forme pesquisas na área 
de medicina fetal, tem 
relação com diversos 
casos de microcefalia 

na Paraíba e em outras 
unidades da Federação.            

As experiências de-
senvolvidas na rede mu-
nicipal de Campina Gran-
de estão sendo relatadas 
pela secretária no 26º 
Encontro Nacional dos 
Conselhos Municipais de 
Educação, que se realiza 
em Palmas, no Tocantins. 
Do encontro participam 
representantes do Uni-
cef, o Fundo das Nações 
Unidas para a Infância e 
Adolescência;  e do Mi-
nistério da Educação. 

Em Campina Gran-
de, 114 crianças portado-
ras de microcefalia são 
atendidas no Hospital 
Pedro I, único na cidade 
dotado de ambulatório 
para esse tipo de aten-
dimento. Desse total,  
14 residem em Campina 
Grande. As demais resi-
dem em outras cidades. 
Das 35 creches existentes 
na rede municipal, 12 
são equipadas com ber-
çários para receber crian-
ças com microcefalia.

Bebês são atendidos 
nas creches de CG

MICROCEFALIA

Chico José
chicodocrato@gmail.com

Profissionais da 
educação são 
capacitados 
para atender as 
crianças com  
microcefalia

O preço do feijão cario-
ca, o mais consumido no País 
e principal vilão da inflação 
nos últimos meses, baixou 
e vem causando otimismo 
nos comerciantes. De acordo 
com o último levantamen-
to divulgado pelo Instituto 
Brasileiro de Geografia e Es-
tatística (IBGE), o preço do  
feijão chegou a aumentar no 
mês de julho 58,06% e desa-
celerou de forma acentuada, 
passando para 4,74% no re-
sultado do mês de agosto.

Nos supermercados, o 
quilo do produto ainda pode 
ser encontrado no valor de 
até R$ 15,00, enquanto que 
nas feiras livres o cliente já 
encontra ao preço de R$ 9,00 

o quilo. A vendedora Maria 
Olivete, que comercializa no 
Mercado de Oitizeiro há cer-
ca de 30 anos, está otimista 
com as vendas porque o pre-
ço da saca do produto deverá 
ter uma maior redução para 
o revendedor. 

“Eu acredito que o pre-
ço vai baixar ainda mais, 
porque a saca com 30 quilos 
baixou bastante e eu estou 
comprando agora no valor 
de R$ 250,00”, argumentou. 
Já o comerciante Jocélio 
Freire da Silva ainda está 
comprando a saca de 30 qui-
los do feijão carioca no valor 
de R$ 550,00. “Eu ainda não 
adquiri a saca no novo preço 
porque ainda tenho estoque, 

portanto, no momento, a 
queda no preço do quilo do 
produto é prejuízo, mas te-
nho esperança de que o va-
lor baixe ainda mais”. 

Dona Maria das Dores 
de Figueiredo é consumidora 
do feijão carioca e está bas-
tante satisfeita com o preço 
do produto. “Eu estou espe-
rançosa e acredito que o va-
lor do quilo do feijão carioca 
caia mais ainda porque esse 
é o prato que temos na mesa 
todos os dias, sendo ele a 
principal refeição do almoço. 
Os vendedores chegaram a 
comercializar o quilo do pro-
duto em até R$ 15,00, e isso 
é um verdadeiro absurdo”, 
desabafou. (TD)

Preço do feijão cai nas feiras

Quilo do feijão carioca já pode ser encontrado nas feiras livres de João Pessoa  por R$ 9,00

Teresa Duarte
teresaduarte2@hotmail.com

Jogos reúnem 
alunos de escolas 
estaduais até dia 
17 de setembro

A Secretaria de Estado da 
Educação (SEE) realiza, nesta 
semana, mais uma etapa dos 
Jogos das Escolas Estaduais. 
Dessa vez, as competições 
reúnem alunos das unidades 
que compõem as Gerências 
Regionais de Educação (GREs) 
de Campina Grande (3ª), Cuité 
(4ª), Itaporanga (7ª) e Pombal 
(13ª). Os jogos começaram no 
dia 22, nas regiões de Prince-
sa Isabel (11ª GRE), Cajazei-
ras (9ª GRE), Patos (6ª GRE) e 
Mamanguape (14ª GRE), e se-
guem até 17 de setembro em 
outras gerências do Estado. 

De acordo com o geren-
te operacional do Desporto 
Escolar da SEE, José Geraldo 
Cabral de Castro, a expectati-
va é de que 85% das escolas 
participem dos torneios. “No 
ano passado, tivemos a parti-
cipação de 75% das unidades 
de ensino. Este é o quarto ano 
de realização dos jogos depois 
de um jejum de 20 anos, quan-
do eles aconteciam apenas 
em João Pessoa. Nessa gestão, 
além de retomarmos os jogos, 
ampliamos para todas as esco-
las do Estado”, explicou. 

No período de 5 a 10 de 
setembro, os Jogos das Esco-
las Estaduais serão realizados 
nas Gerências Regionais de 
Sousa (10ª), Catolé do Rocha 
(8ª), Guarabira (2ª) e Itabaia-
na (12ª). Na 1ª GRE (João Pes-
soa), os jogos serão realizados 
de 5 a 17 de setembro. E em 
Monteiro (5ª), as competições 
ocorrerão no período de 12 a 
17 de setembro. São disputa-
das as modalidades de atletis-
mo, basquete, futsal, handebol, 
voleibol e voleibol de praia.

avenida está muito bonita o 
que falta agora é a Prefeitu-
ra de João Pessoa investir na 
melhoria do mercado, coisa 
que eles vêm prometendo há 
bastante tempo e até o mo-

mento nada foi feito”, revelou 
o comerciante.

Como se não bastasse, 
além de todos os problemas 
existentes, a exemplo do lixo 
e esgoto a céu aberto que é 

visto por todos os cantos do 
mercado, alguns comercian-
tes colocam lona ocupando a 
calçada, prejudicando a pas-
sagem de pedestres. “Nós nos 
viramos aqui como podemos, 

colocando lona para proteger 
a mercadoria do sol e chuva, 
por isso queremos melho-
res condições, porém, temos 
medo que a Prefeitura venha 
cobrar para nós, antigos co-

merciantes do local, um es-
paço caso o mercado venha a 
ser reestruturado”, disse seu 
Vivanildo Lima dos Santos, 
que comercializa no Mercado 
de Oitizeiro há 25 anos.
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Orçamento prevê salário mínimo 
de R$ 945,80 para o próximo ano
Valor consta do projeto do 
Orçamento Geral da União de 
2017, enviado ao Congresso

O salário mínimo para 
o ano que vem ficará em R$ 
945,80, anunciou ontem o 
ministro do Planejamen-
to, Dyogo Oliveira. O valor 
consta do projeto do Orça-
mento Geral da União de 
2017, enviado ontem pelo 
governo ao Congresso Na-
cional. A proposta foi entre-
gue por Oliveira e o ministro 
da Fazenda, Henrique Mei-
relles, ao presidente do Se-
nado Federal, Renan Calhei-
ros (PMDB-AL). O texto foi 
enviado ao Congresso logo 
após a cerimônia de posse 
do presidente Michel Temer, 
no Senado.

Os demais parâmetros 
para a economia no próximo 
ano, que haviam sido divul-
gados pela equipe econômica 
no último dia 17, foram man-
tidos. A estimativa de inflação 
medida pelo Índice de Preços 
ao Consumidor Amplo (IPCA) 
ficou em 4,8% para 2017.

A previsão para o Produto 
Interno Bruto (PIB, soma dos 
bens e dos serviços produzidos 
em um país) ficou em 1,6%. O 
projeto prevê taxa de câmbio 
média de R$ 3,40 no dólar para 
o próximo ano, contra R$ 3,50 
em 2015, e de taxa Selic (juros 
básicos da economia) acumu-
lada de 12,1% ao ano em 2017, 
contra 14% neste ano.

Wellton Máximo
Da Agência Brasil

Ontem, começaram a desem-
barcar no Rio de Janeiro alguns 
dos atletas brasileiros que dispu-
tarão as paralimpíadas entre os 
dias 7 e 18 deste mês. No Aero-
porto Santos Dumont, no centro, 
chegaram cerca de 50 competido-
res brasileiros, recebidos ao som 
da bateria da escola de samba 
União da Ilha do Governador. Eles 
fazem parte dos mais de 4,3 mil 
atletas do país que disputarão 
esta edição dos Jogos.

Empolgados com os resul-
tados do atleta olímpico baiano 
Isaquias Queiroz, que conquistou 
três medalhas, duas individuais, 
uma prata e um bronze, e uma 
segunda prata na dupla com Er-
lon Silva, o time paralímpico da 
canoagem é puro entusiamo. É a 
primeira vez que a modalidade é 
incluída na paralimpíada, mas os 
atletas brasileiros são veteranos 
em medalhas. A equipe tem a vi-
ce-campeã mundial Debora Raiza, 
21 anos, prata no Mundial da Ale-
manha, e Luis Carlos Cardoso, 31 
anos, tricampeão mundial.

“Isaquias deixou muita ener-
gia positiva para que nós possa-
mos fazer nossa história agora”, 
disse o atleta, do piauí, no saguão 

Atletas do Brasil começam a chegar ao Rio
para competições paralímpicas

Isabela Vieira
Da Agência Brasil

Foto: Tânia Rêgo

No Aeroporto Santos Dumont, no centro do Rio de Janeiro, chegaram cerca de 50 competidores brasileiros

do Santos Dumont. Ele está na se-
leção brasileira desde 2012, aguar-
dando a oportunidade. “pode ter 
certeza que a canoagem vai mar-
car [a Rio 2016]”, disse.

Antes de se praticar o des-
porto paralímpico, Luiz Carlos 
era dançarino profissional do 
grupo que acompanhava o can-
tor Frank Aguiar. Em 2009, teve 
uma infecção que paralisou os 
movimentos das pernas. pouco 
depois, descobriu o esporte e se 
tornou uma referência.

esgrima
Com a mesma alegria, a esgri-

mista Mônica Santos, 33 anos, faz 
sua estreia em uma paralimpíada. 
Ela é a primeira atleta brasileira 
com deficiência a ser campeã em 
um torneio internacional de esgri-
ma e a primeira mulher a chegar a 
uma paralimpíada na modalidade 
florete. Ela busca repetir o resulta-
do do campeão Jovane Guissone, 
que foi ouro no florete nos Jogos 
paralímpicos de Londres e que 
também competirá no Rio. “Nós 

vamos atrás de novas medalhas”. 
A esgrima tem as modalidades flo-
rete, espada e sabre. Nas Olimpía-
das Rio 2016, os atletas Nathalie 
Moellhausen e Guilherme Toldo, 
na espada e no florete, respecti-
vamente, conseguiram avançar 
até as quartas de final no indivi-
dual, garantindo o melhor resulta-
do para o Brasil em sua história e 
ajudando a popularizar o esporte. 
para a paralimpíada, que começa 
na semana que vem, Mônica espe-
ra o mesmo apoio da torcida.

O segundo impeach-
ment de um presidente da 
República em 24 anos não 
é positivo para uma demo-
cracia, concordam analistas 
consultados pela Agência 
Brasil. A opinião é compar-
tilhada, inclusive por quem 
foi a favor do afastamen-
to da ex-presidenta Dilma 
Rousseff, que perdeu o car-
go ontem em votação do Se-
nado Federal (61 a 20), em-
bora sem perder os direitos 
políticos.

Antes dela, o ex-presi-
dente Fernando Collor de 
Melo, atualmente senador 
pelo PTC, passou por pro-
cesso idêntico, em 1992, 
com a diferença de que, 
mesmo após renunciar, foi 
cassado pelo Senado e fi-
cou inelegível por oito anos. 
Para Antônio Barbosa, pro-
fessor do Departamento de 
História da Universidade 
de Brasília, dois impeach-
ments em tão pouco tempo 
são “sinal de que há uma 
doença grave da democra-
cia”, mas isso não é motivo 
para deixar de usar, pois é 
um instrumento legal exis-
tente na Constituição e o 
processo contra Dilma teve 
legitimidade.

“Esse processo de im-
peachment seguiu absolu-
tamente todos os ritos esta-
belecidos pela Constituição 
e pela lei. Desde o início, o 
rito foi monitorado pelo Su-
premo Tribunal Federal e, 
no final, foi presidido pelo 

presidente do Supremo 
[Ricardo Lewandowski]”, 
avalia Barbosa. O historia-
dor acredita, agora, em uma 
normalização do País e de-
seja a continuidade do com-
bate à corrupção. 

Já o historiador Daniel 
Aarão Reis, professor de 
História Contemporânea da 
Universidade Federal Flu-
minense, se opõe ao próprio 
instituto do impeachment. 
Para ele, foi um erro sua 
manutenção na época das 
discussões da Constituição 
Federal de 1988.

“Essa lei do impeach-
ment é uma lei de 1950. Eu 
penso que as forças pro-
gressistas do Brasil, quan-
do da aprovação da Consti-
tuição de 1988, cometeram 
o erro de não ter questio-
nado esse dispositivo”, co-
menta. Na avaliação do his-
toriador, o impeachment é 
“extremamente autoritário 
e antidemocrático” e sua re-
petição, 24 anos após a que-
da de Collor, “enfraquece a 
democracia”.

“Eu penso que o impea-
chment é um problema e 
muito pouca gente está dis-
cutindo. Ele transfere a uma 
elite de algumas centenas de 
representantes [Congresso 
Nacional] o direito de cassar 
alguém eleito por milhões 
de votos”, argumenta Aa-
rão Reis. Segundo ele, o PT, 
partido de Dilma, “prova o 
próprio veneno”, já que foi 
favorável ao impeachment 
de Collor e pediu a saída de 
outros presidentes.

Segundo impeachment não 
é positivo para democracia

em 24 anos

Da Agência Brasil

Apoiadores da agora ex- 
presidente Dilma Rousseff 
realizaram protestos contra o 
impeachment da petista em ao 
menos dez estados, entre eles a 
Paraíba, mais o Distrito Fede-
ral, ontem.

Os maiores atos acon-
teceram em São Paulo, onde 
os manifestantes tomaram 
parte da Avenida Paulista, 
na região central da cidade; 
no Rio de Janeiro, onde o ato 
ocorreu na praça da Cinelân-
dia; e em Brasília, onde os 
apoiadores de Dilma se con-
centraram na praça dos Três 
Poderes.

As manifestações foram 
convocadas pelos movimen-
tos da sociedade civil Frente 

Brasil Popular e Povo Sem 
Medo por meio das redes 
sociais. O número de partici-
pantes das manifestações em 
São Paulo, Brasília e no Rio 
de Janeiro foi considerável, 
assim como em outros lu-
gares, como em João Pessoa 
(PB).

Também registraram 
manifestações pró-Dilma e 
contra o agora presidente 
efetivo, Michel Temer, os 
estados de Santa Catarina, 
Rio Grande do Norte, Minas 
Gerais, Rio Grande do Sul, 
Ceará, Paraná e Pará.

Confusão
Na Avenida Paulista, além 

dos apoiadores de Dilma, tam-

bém ocorreu um ato em come-
moração ao impeachment em 
frente ao prédio da Federação 
das Indústrias do Estado de 
São Paulo (Fiesp). 

Por volta das 18h40, 
houve confusão entre pes-
soas contra e a favor do 
impeachment no local. Um 
grupo começou a gritar xin-
gamentos contra o PT. A polí-
cia interveio e a confusão foi 
dispersada.

Dois bonecos foram  in-
flados pelos manifestantes 
pró-impeachment: um re-
presentando Dilma e o outro, 
Renan Calheiros.

A Polícia Militar fez um 
cordão de isolamento entre 
o quarteirão onde estavam 

os manifestantes pró-impea-
chment e o quarteirão onde 
ocorria a manifestação con-
tra o impedimento de Dilma. 
Dois carros da Tropa de Cho-
que também ajudaram no 
bloqueio.

Dez estados e DF têm protestos
contra a saída de dilma

Morreu no início da tar-
de de ontem, aos 69 anos de 
idade, o radialista Bernardo 
Filho. Galo Véio, como era 
chamado carinhosamente 
por seus amigos, sofreu um 
infarto fulminante em sua 
residência, no bairro do Cas-
telo Branco, em João Pessoa. 

A notícia da morte de 
Bernardo foi dada pelo jor-
nalista Fábio Bernardo, filho 
do radialista, em sua conta 
no Facebook.

“Pessoal! Infelizmente 
informo q meu pai, meu he-
rói, meu guia acaba de falecer. 

Bernardo Filho foi morar com 
os anjos”, postou Bernardo.

Bernardo Filho era um 
dos mais consagrados co-
mentaristas esportivos da 
Paraíba. ‘A Hora da Bronca’ 
´programa de interação e 
queixas de ouvintes foi um 
dos legados deixados por 
Bernardão  às emissoras de 
rádio do Estado.

Carismático, Bernardo 
Filho era cativante e só dei-
xou amigos por onde passou.

O local do velório e do 
sepultamento do corpo do 
radialista será no Cemitério 
Parque das Acácias, no bairro 
do José Américo, na capital.

Infarto mata radialista Bernardo Filho
aos 69 anos

Do ClickPB

Bernardo Filho (D) era um nome consagrado no rádio paraibano
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Os maiores atos 
aconteceram em 
São Paulo, onde 
os manifestantes 
tomaram parte da 
Avenida Paulista



Cine Banguê realiza 
sessão de lançamento 
hoje do filme Aquarius
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Projeto Oito em Ponto 
recebe hoje o show
da banda Qu4tro 
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Arnaldo Niskier fala da 
conferência sobre a 
reforma da educação

CINEMA MúsICA

Programa leve

O Orquestra Sinfônica da 
Paraíba realiza na noite de hoje 
o sexto concerto oficial da  
temporada 2016

O instrumentista Gabriel Polycarpo venceu importantes festivais de música no País

FOTOs: Divulgação9

Concerto que a OSPB realiza hoje, com o premiado solista Gabriel Polycarpo, no 
Espaço Cultural José Lins do Rego, inclui “Romeu e Julieta” e obras para viola

erá um programa muito 
leve, de fácil assimilação 
pelo público”, disse para 
o jornal A União o maes-
tro titular da Orquestra 
Sinfônica da Paraíba, 
Luiz Carlos Durier, ao 
antecipar como será a 

apresentação - a propósito, a sexta oficial da 
temporada 2016 -  que ele mesmo vai reger 
hoje, a partir das 20h30, na Sala de Concertos 
Maestro José Siqueira, instalada no Espaço 
Cultural José Lins do Rego, localizado em João 
Pessoa. Os espectadores ouvirão, por exemplo, 
‘Romeu e Julieta’, composição do russo Sergei 
Prokofiev. Na ocasião, o violista gaúcho Gabriel 
Polycarpo, que vai participar como solista 
convidado, receberá o prêmio do I Concurso 
Nacional de Violas da Paraíba, evento realizado 
em 2015 pela Universidade Federal da Paraíba, 
em parceria com a OSPB. Os ingressos custam 
R$ 4 (inteira) e R$ 2 (meia).

O concerto será aberto com a execução 
de uma parte do balé “Romeu e Julieta”, Suíte 
nº 2 para Orquestra, Op. 64 ter (Montequios 
e Capuletos)’. “É uma obra de peso, significa-
tiva, pois, ao longo do tempo, inspirou músi-
cos e cineastas, como no emblemático filme 
Calígula, de 1979, protagonizado pelo ator 
Malcolm McDowell”, ressaltou o maestro Du-
rier. Em seguida, a OSPB vai tocar o ‘Concerto 
para Viola e Orquestra em Sol menor’, de 
Cecil Forsyth, sendo solista o violista Gabriel 
Polycarpo. E, após o intervalo, os músicos da 
Orquestra Sinfônica da Paraíba apresentarão 
a ‘Sinfonia nº 1 em Ré Maior, D. 82’, de Franz 
Schubert. 

Natural da cidade de Porto Alegre, o so-
lista do concerto da OSPB, Gabriel Polycarpo, 
é bacharel pela Universidade Federal do Rio 
Grande do Sul e mestre em viola pela Univer-

Guilherme Cabral  
guipb_jornalista@hotmail.com

sidade de Indiana, nos Estados Unidos. Ele 
é professor de violino e viola e, desde 2010, 
membro da Orquestra de Câmara Theatro 
São Pedro, na capital gaúcha. E, recente-
mente, foi aprovado no concurso público da 
Orquestra Sinfônica de Porto Alegre. 

“É um jovem muito talentoso, compro-
metido e está se aprimorando para, quiçá!, 
ser um grande músico”, comentou o maestro 
Durier referindo-se a Gabriel Polycarpo, que 
iniciou seus estudos de violino aos 14 anos, 
no Conservatório da Orquestra Sinfônica de 
Porto Alegre. No curso de bacharelado, ele 
estudou com Fredi Gerling e Hella Frank. 
Cinco anos depois, começou a estudar viola 
até que foi agraciado com bolsa integral do 
Artistic Excellence Award, da Universidade 
de Indiana, nos Estados Unidos, para estudar 
viola com Edward Gazouleas. Em Indiana, ele 
venceu os concursos Kuttner Quartet Compe-
tition, em 2014, e IU Viola Concerto Competi-
tion, em 2015. 

Além do I Concurso Nacional de Violas, 
realizado em 2015, na Paraíba, o músico 
Gabriel Polycarpo também venceu o XVII 
Concurso de Jovens Solistas da Orquestra 
Sinfônica de Porto Alegre, em 2012, o Con-
curso de Jovens Solistas Sesi/Fundarte 2010 
e, ainda, o Concurso de Instrumentistas do 
XVII Festival de Inverno da Universidade de 
Santa Maria. 

n Evento: Concerto da OSPB

n Regência: Luiz Carlos Durier

n solista convidado: Gabriel Polycarpo (viola)

n Data: Hoje

n Hora: 20h30

n Local: Espaço Cultural, em João Pessoa

n Endereço: Rua Abdias Gomes de Almeida, n0 

800, Tambauzinho

n Ingressos: R$ 4 (inteira) e R$ 2 (meia)

serviço

“S



Quando vi os dois advogados 
chorando na defesa e no ataque da 
presidenta Dilma, lembrei-me da 
visita que o neto primogênito de 
meu avô paterno fez ao patriarca, 
quando se formou. O primo Geraldo 
veio se apresentar a Vovô. Era o pri-
meiro neto de Gratulino a se formar, 
e tinha de pedir a bênção ao pai do 
pai. Apresentou-se ao velho, mos-
trou-lhe solenemente o anel. Vovô 
lhe disse: “Você agora é advogado, 
sua profissão é defender e atacar. 
Defender os piores criminosos, ata-
car os maiores inocentes.”.

Lembrei-me disso enquanto vi, 
pela televisão, o julga-
mento da guerrilheira 
Dilma Vana Rousseff. 
Ela era defendida por 
um célebre jurista 
brasileiro, o notável 
Doutor José Eduardo 
Cardoso, e atacada 
por uma advogada 
também brasileira. 
Mas defesa brilhante 
foi a da presidenta 
Dilma em causa pró-
pria. Ela bateu boca 
com os advogados 
da acusação durante 
uma dúzia de horas. 
Era como se estives-
se em ação na guerrilha, trocando 
tiros com a repressão, bala lá, bala 
cá. Nunca pensei que Dilma tivesse 
tanta resistência e agilidade. Nem 
tanta memória, nem raciocínio tão 
exato.

Eu sabia, mas estava es-
quecido. No quartel, na polícia, o 
interrogatório é mais longo e mais 
exaustivo. E haja pau. As perguntas 
são intercaladas por cacetadas, as 
cacetadas intercaladas por cho-
ques elétricos nas genitálias. O 
cara sentado na cadeira do dragão, 
aquela cadeira de ferro onde sen-
taram Dilma e ligaram na tomada 

Vivências 

 

Arquiteto - germanoromero@gmail.com

De quem foi 
mesmo o “golpe”?

Germano 
RomeroGasto ou investimento

Direito de Gratulino

Crônica

Croniartigo

O tema que permaneceu invariavelmente em 
destaque durante todo o processo de impeach-
ment da presidente Dilma foi o rótulo de “golpe”, 
inclusive mundo afora, sustentado sob o argu-
mento de que não havia crime para justificá-lo.

Imputar crime a um cidadão, inclusive ges-
tores púbicos, através de denúncia, com ou sem 
provas, é um direito de qualquer um. Numa so-
ciedade democrática, um crime deve ser julgado 
baseado em indícios, acusação, direito de defesa 
e, sobretudo, em evidências provadas e compro-
vadas.

Mas, num país civilizado, crimes são julgados 
por magistrados, após acurada análise de todo 
o processo, baseada no conhecimento do direito 
e dos aspectos que o envolveram. À Justiça cabe 
requerer quaisquer procedimentos técnicos e 
investigativos necessários à sentença final.

Ocorre que, justamente para afastar a pessoa 
mais importante de uma nação – o seu Chefe de 
Estado –, não é assim.

A acusação à Dilma foi de um crime de 
responsabilidade fiscal, definido por suposto ato 
lesivo aos cofres públicos. Mas, quem diz o que é, 
e o que não é crime fiscal? Primeiro, são os técni-
cos e economistas das instituições que controlam 
o tesouro, que podem ou não estar certos. Mas, 
quem finalmente decide ou julga o que é crime? 
Lamentavelmente, os parlamentares, que não são 
técnicos, nem economistas, nem juízes.

E que critérios que eles usam para acolher, 
julgar e sentenciar um crime fiscal? Absoluta-
mente políticos! E a Constituição acoberta essa 
prática? Sim. Então, o golpe foi da Constituição, 
que permite retirar da presidência alguém eleito 
pela maioria da população, por razões políticas!

Mas, se essa decisão partiu dos representan-
tes do povo, eleitos pela maioria que sabia estar 
lhe outorgando este direito, previsto na Consti-
tuição, de quem é, então, o golpe? Só pode ser do 
povo, que vota em quem não deve.

Dizem que os Parlamentares não têm o direi-
to de surrupiar um cargo dado pelo povo em vo-
tação majoritária. Mas esquecem que eles foram 
eleitos pela maioria que lhe deu o direito, garan-
tido pela Constituição de retirar qualquer gestor 
por meras razões políticas. Foi o que se viu.

Enfim, não dá mais pra esquecer de que 
quem manda e desmanda nesse País é o Legisla-
tivo. Isso ficou indiscutivelmente, mais uma vez, 
comprovado agora. E esse legislativo é escolhido 
legítima e democraticamente pelo povo.

Conclamam que as escolhas do povo sejam 
respeitadas, mas ninguém se lembra de que a 
escolha principal é a de quem decide os destinos 
da nação: O Congresso. Se a Constituição permite 
que o Congresso faça o que fez, tornando-se um 
tribunal sem preparo e sem justiça, o golpe é da 
Constituição, e do povo que elege e reelege gol-
pistas e falsários.

Arnaldo Niskier da Academia Brasileira de Letras

Otávio Sitônio Pinto - Escritor - sitoniopinto@gmail.com

A conferência sobre a reforma da educação, por 
mim realizada no Conselho Técnico da Confederação 
Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo, 
por sugestão do ex-ministro Ernane Galvêas, provo-
cou uma saudável discussão entre os seus membros. 
A começar pelo historiador Arno Wehling, que criti-
cou a omissão das nossas escolas que não ensinam os 
alunos a pensar, de modo crítico e inteligente.

Sobre recursos para a educa-
ção, a escritora Mary del Priore 
lembrou que o governador Chagas 
Freitas, no período 79-83, permitiu 
uma boa performance à Secretaria 
de Estado de Educação e Cultura, 
colocando 33% do orçamento nessa 
função essencial. Lembrei, como 
ocupante da Pasta, que inaugu-
ramos 83 novas escolas e a histo-
riadora fez referência a aumentos 
salariais de até 1.000% naquele 
período. Foi uma atenção completa 
ao magistério fluminense.

Depois, veio à tona a discussão 
sobre gastos ou investimentos em 
educação. O tema foi provocado 
pelo embaixador José Botafogo 
Gonçalves. Segundo ele, “a educa-
ção, além de ser um direito consti-
tucional, é também um dever a ser 
cumprido”. Ele aprecia a expressão 
gasto com a educação, o que não é o meu caso. Con-
sidero gasto sinônimo de desperdício e estou na 
companhia de alguns dos nossos melhores dicioná-
rios. Segundo o meu velho amigo Antenor Nascentes, 
gastar é consumir, destruir, desbaratar, desperdiçar. 
Investir é aplicar capitais (do latim investire).

Se recorrermos ao Aurélio (outro velho amigo), 
veremos que gastar é devastar, arruinar, desperdiçar. 
Investimento é aplicação de dinheiro com o objetivo 
de obter ganho. Simples assim.

O ex-ministro Delfim Netto, com a sua reconhecida 
competência, tem escrito a respeito do tema. Em artigo 
recente, na Folha de São Paulo, criticou o que considera 
uma coisa pitoresca: o empobrecimento do papel da 

educação como fator econômico. 
Ao contrário, defende a tese de que 
devemos enriquecê-la.

Voltando ao embaixador Bota-
fogo Gonçalves, ele considera que 
por trás do simpático conceito de 
investimento esconde-se o perigo-
so demônio do desperdício. Cita o 
Brasil de hoje: “O descalabro fiscal 
ocorreu porque o governo se escon-
deu por detrás das políticas de in-
vestimento. Investiu-se em inclusão 
social, em PAC, em saúde, educação, 
ciência e tecnologia e o resultado 
foi a pior recessão do século XX: 
12 milhões de desempregados e 13 
milhões de analfabetos.”

Pode ser que tudo seja uma 
questão de semântica. Prefiro 
ficar com o que dizem os dicioná-

rios e culpar as míopes distorções 
políticas pelos erros cometidos. É 

por isso mesmo que receio as ameaças de retirar os 
vínculos constitucionais obrigatórios dos programas 
de educação e saúde. Se as coisas andam mal assim 
como se encontram, imaginem se terminar a obriga-
toriedade. É o melhor caminho para que o caos tome 
conta de todo esse processo.
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elétrica, mais o afogamento a seco: 
o cara com a cara enfiada num saco 
plástico de supermercado. Pode ser 
de arroz, de açúcar, farinha, feijão, 
qualquer mercadoria que o brasilei-
ro nem sempre pode comprar.

E as perguntas se sucedem por 
horas tantas, a mangueira de água 
fria banhando o corpo nu, que é para 
a cara não dormir. O holofote. Acen-
deram uma lâmpada dessas na cara 
da minha amiga, dia e noite, está 
cega. Filha de general: Abílio Cunha 
Pontes, ex-combatente da Segunda 
Guerra. Não ligaram a isso. Mata-
ram  seu noivo na calçada do Colégio 

Pio XI, esquina de 
Tambiá com a Duque 
de Caxias. Claro 
que essas coisas se 
deram e passaram 
na ditadura militar. 
Mas dizem que a 
ditadura civil, que 
vem por aí, vai ser 
pior.

Os milicos 
chamavam a seu 
golpe de “Revolução 
Redentora”, mas 
o historiador José 
Honório Rodrigues 
insistia em dizer 
que nunca houve 

uma revolução no Brasil; que 1930 
nada mais foi que “um movimento 
militar com simpatias civis”. En-
quanto isso, Dona Dilma Rousseff se 
fez uma revolucionária de cátedra, 
literalmente, sentada na cadeira do 
dragão. Anteontem, ela disse a seus 
inquisidores a mesma verdade que 
me ensinaram no Partido (PCdo B): 
“revolução é a substituição de uma 
classe por outra”.  Que acrescento: 
“no poder”.

Meu avô disse ao neto Geraldo: 
“pode fazer suas defesas, ganhar 
seu dinheiro, você se formou para 
isso; pode defender ladrões, assas-
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sinos, pistoleiros canalhas, ca-
nalhas, canalhas”. (Lembrei-me 
que em Misericórdia, hoje Itapo-
ranga, tivemos muitos assassi-
nos, pistoleiros a dar com pau, 
são muitos. Mas também muitos 
doutores: mais de 60 (sessenta) 
médicos. Tivemos até uma filar-
mônica).  Aí Vovô disse a condi-
ção dele: “Só lhe peço uma coisa, 
meu neto: nunca defenda homem 
que tenha ofendido moça. Você 
me promete?” 

Geraldo prometeu, e Vovô 
abençoou seu anel. O que não 
impediu de ele morrer em cir-
cunstâncias misteriosas, des-
confiava-se da companheira. O 
jurista Geraldo Beltrão dizia que 
os primeiros suspeitos são os fa-
miliares. O vice Raymundo Asfora 
morreu suicidado, seu cadáver 
ainda sangra, como o de Celso 
Daniel, que seria vice-presidente. 
Os vices são vulneráveis.  João 
Pessoa procurou, achou.

Geraldo prometeu, mas não 
desvendou a própria morte.

(Coluna pulicada terça, quin-
ta, sábado)

No quartel, 
na polícia, o 
interrogatório 
é mais longo 
e mais 
exaustivo. 
E haja pau

O historiador Arno Wehling esteve no evento

A presidenta Dilma Rousseff no Senado

FOTOS: Divulgação
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Em cartaz

Cienma

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

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

PROGRAMAÇÃO DE HOJE

Rádio Tabajara

Cine Bangüê realiza sessão de lançamento de Aquarius 
com presença de elenco paraibano do longa-metragem 

Serviço

Cercado por polêmica desde a 
pré-estreia no Festival de Cannes, o 
filme Aquarius chega ao Cine Bangüê, 
da Fundação Espaço Cultural da Paraí-
ba (Funesc). A sessão de lançamento 
acontece hoje, às 19h, com a presença 
de parte do elenco paraibano que par-
ticipou do longa. Os paraibanos que in-
tegram o elenco são Buda Lira, Daniel 
Porpino, Fernando Teixeira, Tavinho 
Teixeira e Arly Arnaud. A entrada custa 
R$ 10 (inteira) e R$ 5 (estudante). 
Após a exibição, haverá uma conversa 
dos atores com o público. 

Filme brasileiro mais falado do 
ano, Aquarius estreou no Festival de 
Cannes em maio, cinco dias após o 
processo de impeachment ser instau-
rado, e chega ao circuito comercial na 
mesma semana em que se dá o seu 
desfecho. O filme do pernambuca-
no Kleber Mendonça Filho adquiriu 
visibilidade política desde que diretor 
e equipe empunharam cartazes contra 
o afastamento da presidente Dilma, no 
tapete do festival francês. E é conta-
giado pela política que ele estreia hoje 
no circuito comercial.

Sinopse
Clara (Sônia Braga) tem 65 anos, 

é jornalista aposentada, viúva e mãe de 
três adultos. Ela mora em um aparta-
mento localizado na Av. Boa Viagem, no 
Recife, onde criou seus filhos e viveu 
boa parte de sua vida. Interessada em 
construir um novo prédio no espaço, 
os responsáveis por uma construtora 
conseguiram adquirir quase todos os 
apartamentos do prédio, menos o dela. 
Por mais que tenha deixado bem claro 
que não pretende vendê-lo, Clara sofre 
todo tipo de assédio e ameaça para que 
mude de ideia. A direção é do pernam-
bucano Kleber Mendonça Filho e tem 
no elenco Sônia Braga, Humberto Car-
rão, Maeve Jinkings, Irandhir Santos, 
Carla Ribas, Daniel Porpino, Buda Lira 
e Fernando Teixeira.

Mais filmes em cartaz - A outra 
estreia da semana é ‘Rebecca’, na 
quinta-feira (8), seguido do lan-
çamento do livro “Cinema Noir: A 
sombra como experiência estética e 
narrativa”, do cineasta e professor da 
UFPB Bertrand Lira. A programação 
da semana, de 1º a 8 de setembro, 
no Cine Bangüê continua exibindo os 

 

Turnê do espetáculo “Chacrinha, o musical” 
chega a João Pessoa no próximo sábado

Visto por todo o Brasil em mais de 7 cidades, o es-
petáculo “Chacrinha, o musical” chega a João Pessoa no 
próximo dia 3 e traz a interpretação impecável de Stepan 
Nercessian, no papel do Velho Guerreiro. Com início, às 
21h, o espetáculo é encenado no Teatro Pedra do Reino 
e homenageia uma das figuras mais extravagantes e 
significativas do rádio e da TV brasileira, responsável por 
revelar grandes nomes da música nacional e inventor de 
bordões infames. Os ingressos custam R$ 25 (meia-en-
trada) e R$ 50 (inteira).

Evento

Um trovador do Sertão

Nas minhas noites adolescentes, nas manhãs de deva-
neios ou nas tardes de sol desolador, às vezes quando solitá-
rio vagava pelas veredas de Serraria, então meu remédio era 
agarrar folheto de feira para amenizar minha aflição.        

Os romances de príncipes e princesas apaixonados, a 
luta imaginária de príncipes contra dragões, narrativas sobre 
cangaceiros com belas descrições do Sertão avermelhado 
pelo sol ou do meu Brejo de paisagem verde, amenizavam 
meu sofrer. 

Nas cantorias de viola, enquanto o sono não me ronda-
va, ficava em pé na borda da janela alumiada pela lamparina 
de querosene escutando as pelejas, nem sempre entendia. 
Mas achava bonito e sorria acompanhando os outros.

O tempo passou, aproximei-me de cantadores de viola 
a fim de afinar minha possibilidade para a poesia, já que a 
terra dava o mote.

Se as pelejas de Josué da Cruz com seu primo Santino da 
Cruz me fascinaram, foi um deslumbre descobrir os irmãos 
Dimas e Otacílio Batista fazendo versos como quem cata 
algodão.

Outros poetas de bom quilate preencheram minhas 
noites de insônias, tentando construir meu mundo no mais 
profundo labor da poesia, apesar do duelo com as palavras.

Nathanael Alves me colocou nas mãos folhetos de Lean-
dro Gomes de Barros, Pinto do Monteiro e Libânio Mendes, 
primo de minha avó, que Serraria gerou. Destes colhi o sabor 
da poesia construída na harmonia das palavras, mesmo que 
eu nunca aprendesse a rimar.

Com atraso de alguns anos, porque nossos caminhos 
alimentados pela poesia tarde se cruzaram, mas a partir 
daí, Luiz Nunes Alves me fez credor da amizade com largos 
espaços para a cordialidade muito além da convergência 
sanguínea. Este poeta tem sido guia para uma poesia que me 
tem sido doloroso produzir.

Versejador com métrica e rima rigorosas, trovador de 
mente fértil e cordelista versátil, a vida fez dele um homem 
pródigo e justo, lapidado ao sol causticante de Água Bran-
ca, cidade poética. Ele tem composto belas narrativas para 
resgatar personagens que marcaram a História do Brasil e da 
França, pois escreveu sobre Napoleão e Juscelino Kubitschek, 
ícones emblemáticos que deixaram seu legado na política de 
seus países, cada um ao seu modo e tempo.

Com fidelidade às pesquisas, da sua mente prodigio-
sa brotou a “História da Paraíba em Verso”. Com palavras 
harmoniosas e numa linguagem límpida, ele nos faz 
passear pelos caminhos de nossos antepassados. Produ-
ziu uma obra-prima forma poética. Este livro, feito com 
sabedoria e criatividade, é um poema que a gente ler com 
prazer, e que deveria ser reeditado e fartamente distribuí-
do nas escolas.

Enquanto uns contam história em prosa, ele descreve 
em versos, forma milenar de narrativas.

Não vou dizer que Luiz Nunes tenha subido ao páramo 
onde estão os obstinados poetas, mas seus versos lapidados 
garantem-lhe espaço incontestável na história da literatura 
brasileira.

José Nunes
Jornalista

Poesia em destaque
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Cartaz da produção dirigida pelo cineasta pernambucano Kleber Mendonça Filho

filmes ‘Mãe só há uma’, ‘Brasil S/A’, 
‘Janis, a Little Girl Blue’ e ‘Nahid’. 
(Veja horários e dias das sessões 
no serviço abaixo). 

Sinopse Rebecca
Uma jovem e inocente dama 

de companhia se casa com um rico 
viúvo. Juntos, residem na mansão 
Manderley. Ele ainda vive atormen-
tado pela morte da primeira mulher 

em um acidente. A nova esposa é 
aterrorizada pelas memórias em 
torno de Rebecca e se deixa do-mi-
nar pela governanta da casa. A dire-
ção é de Alfred Hitchcock e o elenco 
é formado por Laurence Olivier, Joan 
Fontaine, Judith Anderson, Geor-
ge Sanders, Nigel Bruce, Reginald 
Denny, C. Aubrey Smith, Gladys Coo-
per, Florence Bates, Melville Cooper, 
Leo G. Carroll.

A VIDA SECRETA DOS BICHOS (EUA 2016). 
Gênero: Aventura. Duração 90 min. 
Classificação: Livre. Direção: Yarrow 
Cheney e Chris Renaud. Com Louis C.K., 
Eric Stonestreet, Kevin Hart. Sinopse: 
Max é um cachorrinho que mora em um 
apartamento de Manhattan. Quando 
seu dono traz para casa um viralata 
desleixado chamado Duke, Max não 
gosta nada, já que o seu tempo de 
bichinho de estimação favorito parece 
ter acabado. Mas logo eles vão ter que 
colocar as divergências de lado pois 
um coelhinho branco adorável chamado 
Snowball está construindo um exército 
de animais abandonados determinados 
a se vingar de todos os pets que tem 
dono. CinEspaço2: 14h, 15h50, 17h50 
e 19h50. Manaíra4: 13h30, 15h45 e 
18h (DUB). Manaíra5/3D: 13h, 15h10, 
17h30 e 19h45 (DUB).  Manaíra6/3D: 
12h15, 14h30, 16h50 e 19h (DUB). 
Manaíra11: 14h e 16h20 (DUB). Manga-
beira3: 14h e 16h25 (DUB). Mangabei-
ra4/3D: 12h45, 14h55 e 17h05(DUB). 
Mangabeira5/3D: 13h30, 15h45, 18h e 

20h15 (DUB). Tambiá2: 14h35 e 16h35 
(DUB). Tambiá5/3D: 14h30, 16h30, 
18h30 e 20h30  (DUB). 
 
ESQUADRÃO SUICIDA (EUA 2016). Gênero: 
Ação. Duração: 123 min. Classificação: 
12 anos. Direção David Ayer. Com Margot 
Robbie, Will Smith, Jared Leto. Sinopse: 
Reúna um time dos super vilões mais 
perigosos já encarcerados, dê a eles o 
arsenal mais poderoso do qual o governo 
dispõe e os envie a uma missão para 
derrotar uma entidade enigmática e 
insuperável que a agente governamental 
Amanda Waller decidiu que só pode ser 
vencida por indivíduos desprezíveis e 
com nada a perder. No então, assim que 
o improvável time percebe que eles não 
foram escolhidos para vencerem, e sim 
para falharem inevitavelmente, será que 
o Esquadrão Suicida vai morrer tentando 
concluir a missão ou decidem que é cada 
um por si?  Manaíra4: 20h15 (DUB).  Ma-
naíra7/3D: 12h30, 18h10 (DUB) e 15h20, 
21h10 (LEG). Mangabeira5/3D: 22h25 
(DUB). Tambiá3: 14h10 e 18h15 (DUB).

BEN-HUR (EUA 2016). Gênero: Ação. Du-
ração: 124 min. Classificação: 14 anos. 
Direção: Timur Bekmambetov. Com Elenco 
Jack Huston, Morgan Freeman eToby 
Kebbell. Sinopse: O nobre Judah Ben Hur, 
contemporâneo de Jesus Cristo, é injus-
tamente acusado de traição e condenado 
à escravidão. Ele sobrevive ao tempo de 
servidão e descobre que foi enganado 
por seu próprio irmão, Messala, partindo, 
então, em busca de vingança. Manaíra1: 
13h40 e 16h30  (DUB). Manaíra5/3D: 
22h (LEG). Manaíra6/3D: 21h20 (DUB). 
Mangabeira4/3D: 19h30 e 22h10 (DUB). 
Tambiá1: 14h20 e 18h35 (DUB). 

C i n e  B a n g ü ê :  M Ã E  S Ó  H Á  U M A  (BRA 
2016). Gênero: Drama. Duração: 82 
min. Classificação: 16 anos. Direto-
ra: Anna Muylaert. Com Naomi Nero, 
Matheus Nachtergaele, Dani Nefussi, 
Daniel Botelho. A vida do adolescente 
Pierre vira de cabeça pra baixo quando 
ele recebe uma denúncia e é obrigado 
a fazer um teste de DNA. Horário: 16h, 
18h30 e 20h30. 

n 1/9
19h (horário especial**): Lançamento de Aquarius, 

com presença do elenco paraibano. Conversa com o 

público após a sessão.

n 3/9
16h: Mãe só há uma

18h: Aquarius

n 4/9
16h: Brasil S/A

18h: Aquarius

n 5/9
18h30: Janis: A Little Girl Blue

20h30: Nahid

n 6/9
19h (horário especial**): Aquarius

n 7/9
17h30: Nahid

19h30: Tintin CineClube

n 8/9
19h (horário especial**): Rebecca, seguido do 

lançamento do livro “Cinema Noir: A sombra como 

experiência estética e narrativa”, do cineasta e 

professor da UFPB Bertrand Lira

n Preços: R$ 5 (meia-entrada) e R$ 10 (inteira)

Informações: (83) 3214.7147

Programação



Diversidade
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Música no ponto
FOTO: Duas Studio

FOTO: Bruno Vineli

Na sua 3ª edição, o Projeto 
Oito em Ponto traz ao públi-
co da capital hoje o grupo 
Qu4tro. Com show marcado 
para acontecer na Usina 
Cultural Energisa, às 20h, 
os músicos que compõem o 
quarteto trazem com suas 

canções a autenticidade que o público apro-
va e assina embaixo. Além da apresentação 
da banda potiguar, o evento abre seu leque 
e abarca a exibição de curtas-metragens na 
abertura da festa e conta com a participa-
ção especial do instrumentista paraibano 
Lucas Carvalho. Os ingressos estarão sendo 
vendidos na bilheteria do local ao preço 
de R$ 10 (inteira) e R$ 5 (meia), uma hora 
antes do início do show. 

Algo interessante a se destacar é que, 
após show na capital paraibana, o grupo 
chega a Pernambuco e se apresenta, pela pri-
meira vez, no Bom Bistrô, localizado no Recife 
Antigo. Formado pela cantora Khrystal e os 
multi-instrumentistas Zé Fontes, Sami Tarik e 
Ronaldo Freire, todos grandes artistas e que 
possuem carreiras solos em atividade, eles 
unem-se nessa proposta inovadora em louvor 
à boa música autoral e aos melhores acordes 
da nossa rica MPB. 

O baixista, Zé Fontes, fez o convite em 
sua página oficial do facebook ao público da 
capital dizendo, “Venham conhecer um tra-
balho de música autoral, cheguem junto”. Por 
outro lado, o flautista, Ronaldo Fontes, com-
pletou também acrescentando em sua página 
no facebook que, o show será uma noite linda 
e que ambos os músicos estão aguardando o 

A atriz Celly de Freitas agrega a música ao espetáculo com a utilização do seu violão 

Banda potiguar Qu4tro é formada pela cantora Khrystal e os instrumentistas Zé Fontes, Sami Tarik e Ronaldo Freire e tem a versatilidade como característica

Banda Qu4tro apresenta hoje, na Usina Cultural Energisa, show 
que aposta na MPB e no universo de ícones varguardistas

Artistas paraibanos 
lamentam morte
do maestro Rusiel

EVENTO INTERNACIONAL

Guilherme Cabral
guipb_jornalista@hotmail.com
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Com viagem marcada na agenda para 
o próximo dia 29 de setembro, a Cia Ence-
na de Teatro vai a Santarém, Portugal, para 
participar do Festival Internacional de Tea-
tro para Infância e Juventude (FITIJ), que 
acontece entre os dias 1 e 8 de outubro. 
Fazendo uma ponte entre Paraíba e Portu-
gal, o evento une países como, Dinamarca, 
Espanha e Inglaterra, proporcionando um 
intercâmbio cultural e troca de conheci-
mento entre artistas da cena teatral. Algo 
curioso a se destacar dessa iniciativa é que, 
com uma campanha online o grupo conse-
guiu custear suas passagens aéreas e já está 
de malas quase prontas para partir. 

“Graças às doações que já recebemos foi 
possível comprar as passagens numa pro-
moção e com o dinheiro arrecadado, demos 
entrada nas passagens que o grupo precisa 
para sua ida ao festival. A nossa caminhada 
até aqui tem sido de êxito e estamos muito 
gratos a cada um que se uniu a nós nessa em-
preitada que está apenas começando, afinal 
de contas ainda faltam as outras prestações, 
mas estamos confiantes que alcançaremos o 
nosso objetivo”, contou orgulhosa a atriz e 
fundadora da cia teatral, Celly de Freitas. 

A atriz completou dizendo ainda que 
as contribuições foram fundamentais para 
dar o primeiro passo. “Simbora meu povo 
que Portugal nos aguarda e levaremos com 
orgulho a cultura do nosso Estado e do 
nosso País”, concluiu.

Embora as passagens já estejam em 
mãos, o grupo continua com a campanha 
vigorando. Desse modo, aos que desejarem 
entrar nessa campanha e participar com 
o grupo desse momento, pode entrar em 
contato através de email: teatroencenacia@
gmail.com, página no facebook “Cia de Tea-
tro Encena” ou pelos telefones (83) 3507-
2186 e 98627-7879. A conta para depósito 
ou transferência é: Banco do Brasil, agência 
4453-9 conta corrente 12.502-4.

público pessoense para movimentar a Usina 
Cultural Energisa.  

Passando por Florianópolis, Mossoró, 
Fortaleza, São Miguel do Gostoso, Natal e Pipa, 
com grande receptividade do público, dessa 
vez a cidade escolhida foi João Pessoa, local 
onde o show faz arremete a boas lembranças 
já vivenciadas na cidade pelo grupo.

Desse modo, o público pode esperar por 
um repertório que irá passar por um misto de 
clássicos da Música Popular Brasileira, pas-
sando pelo universo de ícones e referências 
musicais para o grupo, como Milton Nasci-
mento, Dominguinhos, Edu Lobo, Clube da 
Esquina, Beatles, Elino Julião, Hermeto Pascoal, 
Genival Lacerda entre outros, com releituras 

singulares, além de enfocar o trabalho autoral, 
a exemplo de Cabra pra você criar e Zabelê, 
mostrando assim a versatilidade da banda e 
evidenciando as vivências particulares, influên-
cias mútuas e grande afinidade musical, que é 
à base desse quarteto.

Nascido em outubro de 2014, de forma 
despretensiosa, a banda busca a cada encontro 
e proposta, experimentar sonoridades, novas 
funções e relações com a música e, através do 
show, dividir essa vivência com o público. No 
momento, o Qu4tro está trabalhando em seu 
primeiro disco e gravação do DVD, viabilizado 
pelo Edital Economia Criativa do Sebrae/RN, 
com previsão de lançamento para outubro 
deste ano.

O que é o projeto Oito em Ponto?
Com o objetivo de disseminar a arte e 

cultura, a iniciativa é singular e audaciosa que 
busca explorar as potencialidades das mais 
variadas segmentações artísticas da Paraíba, 
grande celeiro, e a arte de diversas cidades da 
região Nordeste que contribuem, dia após dia, 
para construção da identidade cultural de um 
povo. 

Sendo assim, almeja ser mais uma alterna-
tiva de valorização das mais diferentes interfa-
ces da cultura e fomentação de novos inter-
câmbios entre as mesmas, contribuindo para 
a construção desse projeto e a consequente 
formação de novos públicos que aspiram por 
cultura.

Artistas e escritores parai-
banos lamentaram, nas redes 
sociais, a morte do maestro 
Rusiel, que ocorreu na noite da 
última terça-feira, em João Pes-
soa. As manifestações de pesar 
começaram a ser divulgadas 
depois do anúncio do falecimen-
to, feito pelo filho do regente, o 
músico Júnior Targino. “E lá se 
vai o maestro maior, o maestro 
primeiro. Junto-me à família, em 
sentimento e respeito. Abra-
ços, meu irmão Júnior Targino”, 
postou, por exemplo, o cantor e 
compositor Chico César. “Meus 
sentimentos, Júnior”, disse, tam-
bém, a escritora Marília Arnaud. 

“Lamento a morte do 
maestro Rusiel, de quem os 
filhos herdaram a musicalida-
de. É de lamentar a partida de 
uma pessoa cujo legado musi-
cal deixado está sendo levado 
adiante pelos filhos. Me solida-
rizo com a família”, comentou, 
para o jornal A União, o cantor 
e compositor Adeildo Vieira. O 
mesmo sentimento de como-
ção também foi compartilhado, 
nas redes sociais, por outros 
artistas, a exemplo dos músi-
cos Escurinho, Kennedy Costa 
e Bebé de Natércio, o poeta 
Linaldo Guedes e o ator Buda 
Lira, além do jornalista Gutem-
berg Cardoso. 

Lucas Silva
Especial para A União

O grupo atualmente tem em seu 
repertório ativo os espetáculos “Festa de 
Contos” e “Fuzuê”, destinados ao público 
infantil e adulto, respectivamente. Os dois 
trabalhos já tem apresentações confirma-
das durante a realização do festival. 

Fundada em 1999, a Cia Encena ini-
cialmente desenvolveu assídua produção 
que contemplava prioritariamente espe-
táculos de teatro infantil. Foi um período 
caracterizado pela encenação de clássi-
cos, por meio de adaptações e releituras 
colocadas em destaque na cena teatral 
paraibana. Na medida em que o grupo foi 
alcançando destaque com a ampliação de 
uma dramaturgia própria, a Cia Encena 
consolidou uma nova trajetória que inclui 
mistura de gêneros, linguagens, pesquisa, 
e muita criação poética.

Como tudo começou? 
Após o convite a Cia Encena iniciou 

uma campanha em suas redes sociais, que 
tem como objetivo arrecadar fundos para 
viabilizar o pagamento das passagens 
aéreas dos oito componentes do grupo 
que irão ao festival. Tendo em vista que o 
evento não cobre as despesas com o aé-
reo, Brasil-Portugal, se responsabilizando 
apenas com o traslado do grupo dentro do 
País, além de hospedagem e alimentação.

“Consciente da nossa responsabili-
dade e importância que esse momento 
representa para a história do grupo, a 
campanha visa mobilizar pessoas, empre-
sas e demais órgãos que possam e dese-
jem contribuir para o pagamento dessas 
passagens”, esclarece Celly de Freitas, que 
é atriz e uma das fundadoras do grupo. 

Companhia de Teatro Encena participa do Festival 
de Teatro para Infância e Juventude, em Portugal
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Senado cassa mandato de Dilma
ImPeachment aProvaDo

Parlamentares votaram pela 
manutenção dos direitos 
políticos da ex-presidente
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Por 61 votos a 20, o ple-
nário do Senado condenou 
ontem a presidente Dilma 
Rousseff por crime de res-
ponsabilidade, em sessão com 
mais de 2 horas de duração. 
Com isso, a petista será defi-
nitivamente afastada de seu 
cargo. Pela segunda vez na 
história do Brasil, uma figura 
política é destituída da Presi-
dência da República por meio 
do impeachment. Não houve 
abstenções.

Foram realizadas duas 
votações no julgamento do 
afastamento definitivo de Dil-
ma Rousseff. A primeira vo-
tação decidiu sobre o impea-
chment. A outra, definiu que 
a presidente não ficará inele-
gível por oito anos e poderá 
exercer função pública. Ambas 
exigiam o quórum qualificado 
de dois terços para aprovação. 

O processo teve fim nove 
meses após a autorização da 
abertura do processo pelo 
deputado Eduardo Cunha 
(PMDB-RJ). A votação deci-
siva, comandada pelo presi-
dente do Supremo Tribunal 
Federal (STF), Ricardo Le-
wandowski, foi aberta, nomi-
nal e por registro eletrônico. 

Lewandowski reabriu a 
sessão às 11h15, com a leitura 
do relatório resumido sobre 
o processo. “É um resumo de 
tudo o que aconteceu até o 
momento, inclusive os argu-
mentos da acusação e da defe-
sa”, disse o ministro que anun-
ciou um “brevíssimo resumo 
do que importa”.

No documento, o minis-
tro listou provas e os princi-
pais argumentos que foram 
apresentados ao longo dos 

últimos dias pela acusação e 
pela defesa. Após quase 70 
horas de julgamento, iniciado 
na última quinta-feira (25), fo-
ram ouvidos, além da própria 
representada, parlamentares, 
testemunhas e os advogados 
das duas partes.

Direitos políticos
O presidente do PMDB, 

senador Romero Jucá (RR), 
disse ontem que o partido não 
fechou questão na votação que 
manteve os direitos políticos 
da ex-presidente Dilma Rous-
seff e que os votos de peeme-
debistas favoráveis à Dilma fo-
ram de caráter pessoal.

Homem de confiança do 
presidente Michel Temer, Jucá 
considerou inconstitucional 
a decisão do Senado, mas mi-
nimizou o fato de correligio-
nários terem optado por não 
aplicar a pena da perda dos 
diretos políticos à Dilma. 

“A hora não é de ficar 
com raiva devido a algum po-
sicionamento pessoal, mas 
de construir convergências, 
buscar os caminhos, corrigir 
os erros e, a partir de hoje, 
termos a coragem de mudar o 
Brasil”, disse.

Em resposta a líderes do 
PSDB e aliados de Temer que 
acusaram o PMDB de fechar 
acordo com o PT para benefi-
ciar Dilma, Jucá disse que ago-
ra é hora de união.

“Não vamos transplantar 
uma posição que foi dada pes-
soalmente por alguns sena-
dores, alguns motivados por 
pena, outros por qualquer ou-
tro tipo de relação, com ques-
tões institucionais e menos 
ainda político-partidárias. Os 
partidos têm de ter a consci-
ência que nós afastamos a Dil-
ma com 61 votos, algo inques-
tionável, e todos temos um 
grande desafio para recuperar 
o Brasil”.

Da Agência Brasil

Ivan richard 
Da Agência Brasil 

A defesa da ex-presidente 
Dilma Rousseff informou on-
tem (31) que ingressará com, 
pelo menos, duas ações no Su-
premo Tribunal Federal (STF) 
questionando o processo de 
impeachment, concluído hoje 
pelo Senado.

Segundo o advogado de 
defesa de Dilma, ex-ministro 
da Justiça José Eduardo Car-
dozo, não há justa causa para 
o impeachment e houve cer-
ceamento de defesa em várias 
fases do processo.

“Entraremos, em prin-
cípio, com duas ações, uma 
ainda hoje e outra dentro de 
alguns dias. Vamos discutir ir-
regularidades formais do pro-
cesso, cerceamento ao direito 
de defesa, pelo fato de senado-
res terem julgado o processo 
antes da defesa poder se ex-
pressar”, explicou Cardozo.

De acordo com ele, du-
rante a comissão especial, por 
exemplo, vários senadores 
alegavam que a defesa pode-
ria “fazer o que quisesse” que 
o resultado já estava definido. 
“Isso é uma ofensa substantiva 
ao devir do processo legal”.

Riscos
O defensor da presiden-

te cassada acrescentou ainda 

que não há motivo legal para 
o impeachment. “Vamos ques-
tionar também a falta de justa 
causa para o processo, falta de 
motivo. Sei que existem juízes 
que partem de uma visão mais 
tradicional de que não se pode 
rever um processo de impea-
chment, uma visão, a meu ver, 
antiga. Temos uma visão mais 
moderna”, pontuou.

Para Cardozo, a ideia de 
que o impeachment não pode 
ser questionado coloca em 
risco, inclusive, ministros de 
STF e o procurador-geral da 
República. “Se não pudermos 
rever o impeachment, ama-
nhã ou depois ministros do 
Supremo Tribunal Federal, 
o procurador-geral da Repú-
blica poderão ser afastados 
sem pressuposto legais. Não 
é o mérito político da questão 
que vamos questionar, vamos 
questionar a falta de pressu-
postos jurídicos estabelecidos 
na Constituição”.

Para o ex-ministro da Jus-
tiça, hoje representa um “dia 
triste para a democracia”. “É 
um dia triste para a democra-
cia brasileira em que uma pre-
sidenta legitimamente eleita 
foi afastada de um cargo sem 
nenhum fundamento e ne-
nhum pressuposto constitu-
cional, inclusive com falta de 
pressupostos do devido pro-
cesso legal”.

Defesa recorrerá ao STF

mariana Jungmann
Da Agência Brasil 

O plenário do Congresso 
Nacional acaba de dar posse a 
Michel Temer como presidente 
da República. Ele já estava no 
cargo interinamente desde o 
afastamento de Dilma Rousseff 
por consequência da abertura 
do processo de impeachment 

dela, em maio deste ano. A pos-
se foi dada pelo presidente do 
Congresso, Renan Calheiros 
(PMDB-AL).

A cerimônia ocorreu no 
plenário do Senado, que estava 
lotado de senadores, deputa-
dos, ex-parlamentares e con-
vidados. Temer leu juramento 
em que se compromete a de-
fender e respeitar a Constitui-

ção. Em seguida, foi lido o ter-
mo posse. 

A posse foi marcada logo 
após o plenário do Senado 
decidir pelo impedimento da 
presidente e Temer ser noti-
ficado de que assumiria defi-
nitivamente a Presidência da 
República até 31 de dezembro 
de 2018, quando termina o 
mandato.

Michel Temer é jurista 
especializado em Direito Cons-
titucional e atuou como parla-
mentar por cerca de 25 anos, 
entre mandatos assumidos 
como eleito e suplente. Foi pre-
sidente da Câmara dos Depu-
tados por três vezes e foi eleito 
como vice-presidente junto 
com Dilma Rousseff em 2010 e 
depois reeleito em 2014.

Felipe Pontes
Da Agência Brasil 

Em discurso inflamado no 
Palácio da Alvorada, duas ho-
ras após o Senado aprovar seu 
impeachment, a ex-presidente 
Dilma Rousseff afirmou ter 
sido vítima de um golpe “misó-
gino”, “homofóbico” e “racista”. 
Ela afirmou que não gostaria 
de estar na pele dos que “se jul-
gam vencedores”.

Sem demonstrar abalo 
emocional, Dilma disse que 
continuará a lutar “incansavel-
mente por um Brasil melhor”. 
Ela convocou seus eleitores e 
as “forcas progressistas” a re-
sistirem contra o que disse ser 
uma agenda de retrocessos so-
ciais do novo governo do presi-
dente Michel Temer, que seria 
contra as principais bandeiras 
de movimentos sociais.

Dilma falou sob os olhares 
sérios do ex-presidente Luís 
Inácio Lula da Silva e do pre-
sidente do PT, Rui Falcão, bem 

como de senadores que vota-
ram contra o impeachment e 
foram prestar solidariedade à 
ex-presidente. “Isso não vai nos 
deixar de cabeça baixa, vamos 
ficar altivos e determinados 
para que um novo golpe não 
seja dado contra a Constitui-
ção”, afirmou a senadora Gleisi 
Hoffman (PT-PR), após o dis-
curso.

“Haverá contra eles a mais 
determinada oposição que um 
governo golpista pode sofrer”, 
prometeu Dilma. Logo após 
o término do discurso, Dil-
ma foi abraçada pelo senador 
Jorge Viana (PT-RS) e pelo ex-
-ministro do Esporte Aldo Re-
belo. Ela saiu sem reponder a 
perguntas. Bastante sério, Lula 
foi também um dos primeiros 
a se retirar para o interior do 
Alvorada, cujo salão da entra-
da principal ficou lotado de 
jornalistas brasileiros e estran-
geiros. Em seu discurso, Dilma 
também criticou a imprensa.

“O projeto nacional pro-

gressista, inclusivo e democrá-
tico que represento está sendo 
interrompido por uma podero-
sa força conservadora e reacio-
nária. com o apoio de uma im-
prensa facciosa venal”, afirmou.

Representantes da mídia 
alternativa e de movimentos 
sociais também tiveram a en-
trada autorizada e permanece-
ram no local proferindo gritos 
de ordem contra o agora presi-
dente Michel Temer, até serem 
retirados pelos seguranças.

Mulheres
O discurso de Dilma teve 

também forte apelo às mu-
lheres brasileiras, a quem ela 
rogou a não recuarem diante 
da “misoginia” de quem perpe-
trou o que chamou de golpe.

“Às mulheres brasileiras 
que me coloriram de flores e 
de carinho peço que acredi-
tem sempre que vocês podem”, 
disse, dando como exemplo de 
superação a sua chegada à Pre-
sidência da República. “Abri-

mos um caminho de mão única 
rumo à igualdade”, disse Dilma.

Ainda no salão do Alvo-
rada, o advogado de Dilma no 
processo de impeachment, 
José Eduardo Cardozo, de-
monstrou otimismo em ainda 
conseguir reverter a decisão 
do Congresso no Supremo 
Tribunal Federal (STF). Per-
guntada o que o fazia ainda 
ter esperança, diante do fra-
casso de recursos anteriores, 
ele respondeu que era “o sen-
timento de justiça e a ideia de 
que não vamos jogar a toalha 
antes da hora”.

Cerca de 200 militantes 
favoráveis a Dilma permane-
cem em frente ao Palácio do 
Alvorada. Eles gritam palavras 
de ordem contra Michel Temer. 
Mais cedo, houve um princí-
pio de tulmuto quando alguns 
manifestantes passaram a hos-
tilizar jornalistas, chegando a 
jogar terra contra um repórter, 
logo após a cassacão de Dilma 
ser aprovada no Senado.

Michel Temer é empossado como presidente

Petista diz que fará oposição incansável

Da agência Brasil 

Ao entregar ontem no Sena-
do Federal o Projeto da Lei Or-
çamentária Anual (PLOA) para 
2017, o ministro da Casa Civil, Eli-
seu Padilha, disse que o governo 
do presidente Michel Temer, com 
o apoio do Congresso Nacional, 
tem condições de “recuperar o 
Brasil”. Ao lado do ministro da 
Fazenda, Henrique Meirelles, Pa-

dilha entregou há pouco o proje-
to na presidência do Senado.

“O Senado correspondeu 
[aprovando o impeachment] e 
o governo do presidente Michel 
[Temer] começa agora de forma 
permanente. Não é mais inte-
rino. Vamos, seguramente, en-
frentar os grandes desafios que 
nos foram deixados”, afirmou o 
ministro.

Perguntado sobre as medi-

das de ajuste contidas na pro-
posta orçamentária, Padilha in-
formou não haver previsão de 
aumento de impostos no projeto 
entregue hoje.

Inicialmente marcado para 
ser entregue no início da tarde, 
o Projeto da Lei Orçamentária 
Anual para 2017 só foi entregue 
ao Congresso Nacional após a 
posse de Temer como presidente 
efetivo do País.

Ministros entregam proposta orçamentária 
congreSSo nacIonal 

Por 61 votos a 20, o plenário do Senado aprovou o afastamento em definitivo da Presidência da República de Dilma Rousseff

Foto: Marcelo Camargo-Agência Brasil
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Frente Brasil Popular diz que País vive 
maior retrocesso político desde 1964
Movimento garante 
resistência e mobilização 
das forças populares  
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A Frente Brasil Popular, 
que reúne movimentos so-
ciais e entidades sindicais, 
disse ontem, por meio de 
nota, que o impeachment da 
presidente Dilma Rousseff re-
presenta o maior retrocesso 
político do País desde o gol-
pe militar de 1964. Segundo 
a frente, a maioria dos sena-
dores dobrou-se “à fraude e à 
mentira, aprovando um golpe 
parlamentar contra a Consti-
tuição, a soberania popular e 
a classe trabalhadora”.

“As forças reacionárias, 
ao interromper vosso legíti-
mo mandato, impuseram um 
governo usurpador, que não 
esconde seu perfil misógino e 
racista. Atropelaram o resulta-
do eleitoral, condenaram uma 
mulher inocente e sacramen-
taram o mais grave retrocesso 
político desde o golpe militar 
de 1964”, afirmou a nota.

O texto ressaltou que o 
impeachment foi um golpe 
e materializa os propósitos 
das elites econômicas, “em-
penhadas em privatizar o 
pré-sal, as companhias es-
tatais e os bancos públicos, 
além de vender nossas terras 
para estrangeiros, compro-
metendo a produção nacio-
nal de alimentos e o controle 
sobre as águas”.

Segundo a frente, os pro-
tagonistas do impeachment 
pretendem reduzir investi-
mentos em saúde, educação 
e moradia, eliminar direitos 
trabalhistas, acabar com a 
vinculação da aposentadoria 
básica ao salário mínimo, o 
fim da reforma agrária e es-
vaziar os programas sociais.

“A agenda dos usurpa-
dores rasga as garantias da 
Constituição de 1988 e afron-
ta as conquistas obtidas du-
rante os governos do presi-
dente Lula e da companheira 
[Dilma], com o claro intuito 
de favorecer os interesses das 
oligarquias financeiras, in-
dustriais, agrárias e midiáti-
cas, aumentando seus lucros 
em detrimento dos trabalha-
dores e das camadas médias.”

Resistência
A Frente Brasil Popular 

destacou ainda que resistirá 
implacavelmente contra a re-
tirada de conquistas sociais 
obtidas nos últimos gover-
nos e que buscará a mobili-
zação das mais amplas forças 
populares.

“Hoje, a resistência 
apenas começa nas ruas, 
instituições, locais de es-
tudo, trabalho e moradia. 
Mais cedo do que pensam 
os usurpadores, o povo bra-
sileiro será capaz de recha-
çar seus planos e retomar o 
caminho das grandes mu-
danças. Nossa luta contra o 
governo golpista e seu pro-
grama para retirada de con-
quistas será implacável”, 
concluiu a nota.

Chegou ao fim o processo de Impeachment que se arras-
tou por longos noves meses de turbulência política e depres-
são econômica. O Tribunal histórico do Impeachment desvelou 
as vísceras da política brasileira. O drama do Tribunal históri-
co colocou em cena protagonistas dos mais variados matizes 
ideológicos e traços psicológicos. As redes sociais, protagonis-
tas da democracia cibernética, deram voz ao “homem comum” 
em um festival de postagens criativas, apaixonadas e também 
militantes-partidárias. Ao fim e ao cabo, o processo de Impea-
chment, o segundo da história da Nova República, traz a lume 
um novo Brasil.

Para a militância de esquerda e seus simpatizantes, tra-
tou-se de um golpe parlamentar. Dilma, nessa perspectiva, é 
honesta e foi injustiçada ao sofrer um processo de impedi-
mento sem o requisito jurídico do crime de responsabilidade. 
Nas palavras do seu bravo causídico, José Eduardo Cardozo, 
tratou-se de uma condenação política em busca de um fato 
jurídico, promovido pelo maquiavélico Eduardo Cunha, en-
tão presidente da Câmara, aliado aos perdedores das urnas 
de 2014. Na perspectiva da esquerda, uma conspiração urdi-
da pelas elites brasileiras que historicamente têm dificuldade 
em conviver com a senzala e os mucambos de um país cuja 
desigualdade intrínseca foi enfrentada pelos programas so-
ciais do lulopetismo.

A narrativa do golpe foi repetida exaustivamente pelo que 
restou da base de apoio da agora ex-presidente Dilma Rousseff, 
mesma narrativa replicada pela militância e setores que aberta-
mente simpatizam e aderem a esse discurso. As universidades, 
sobretudo públicas, endossaram essa tese, com seu corpo de 
acadêmicos que conferiram uma fundamentação científica ao 
diagnóstico do golpe então em curso, um atentado à democracia.

Na medida em que o lulopetismo apresenta a pretensão 
de exclusividade do monopólio da história, ao repetir à exaus-
tão que ocorreu um golpe parlamentar; a questão que efeti-
vamente levou ao Impeachment de Dilma se desconstitui em 
favor do discurso da vitimização. O discurso do golpe também 
pode ser lido como o discurso da vitimização, o discurso que 
busca desconstituir uma indagação: por que o lulopetismo fra-
cassou após treze anos no poder?! Foi tudo obra do gênio ma-
quiavélico de Eduardo Cunha, aliado aos perdedores de 2014 
e aos setores mais conservadores da sociedade e imprensa 
brasileira?! Desde Maquiavel a ciência política sabe que não 
basta chegar ao poder, mas se manter nele. O batismo das ur-
nas- um batismo cada vez mais problemático em sociedades 
dominadas pela psicologia social das estratégias de propagan-
da- já não é suficiente, por si só, para sustentar um governo 
que perdeu legitimidade em seu exercício diário. Ao corroer 
sua base política a ex-presidente Dilma cavou sua sepultura 
histórica. Uma corrosão que se deveu, antes, ao fim de um ciclo 
que escapou ao seu poder de enfrentá-lo. Os anos dourados do 
lulopetismo foram sustentados por aquilo que podemos hoje 
chamar de populismo consumista. Baseada na dependência 
do crescimento assombroso da China, a economia brasileira 
se especializou em exportar commodities e fez de sua balança 
comercial favorável o trampolim para o crédito populista que 
a médio prazo revelou-se irresponsável. A inclusão se deu pelo 
consumo artificial que se dissolveu com o fim do ciclo virtuoso 
do crescimento chinês. Sem os superávits o lulopetismo conti-
nuou preso ao populismo político que, inevitavelmente, leva-
ria a economia à recessão e dissolveria a pseudo-inclusão pelo 
consumo. Essa percepção é atestada pela desaceleração da 
economia chinesa e o simultâneo colapso da economia nacio-
nal. Relembrando a frase atribuída à ex-primeira-ministra da 
Inglaterra dos anos 80, Margaret Thatcher: o socialismo dura 
até acabar o dinheiro dos outros. Junte-se a crise econômica à 
crise política desencadeada pelo judicialismo da Lava-Jato que 
desnudou o modo petista de fazer política. Se nos anos 80 e 
90 o lulopetismo se apresentava como o detentor do monopó-
lio da ética (como agora reivindica o monopólio da história), 
o Mensalão e o Petrolão revelaram que o maquiavelismo e a 
realpolitk não estavam apenas no pasto dos odiosos partidos 
conservadores e demais siglas não alinhadas à esquerda de 
coloração marxista. A perda do capital ético resultou também 
em prejuízo político que se refletiu no calvário do partido dos 
trabalhadores e inundou desastrosamente o governo Dilma. 
Assim, a narrativa de defesa ao replicar a tese do golpe, parece 
mais preocupada em encobrir as reais causas de sua derrocada 
política com as vestes da vitimização.

O Tribunal da história, longe de ter um monopólio her-
menêutico, parece ter dado luz a um novo Brasil, agora repu-
blicano que já não tolera que a coisa pública seja tratada como 
negócio privado ao criminalizar a conduta da então presidente 
que feriu de morte a saúde orçamentária do Estado e levou o 
país ao caos econômico em nome de um projeto partidário de 
poder, ainda que com a retórica das boas intenções e a pre-
texto de incluir os vulneráveis. A narrativa da vitimização 
impede inclusive a esquerda de se reinventar e enfrentar a 
complexidade da realidade política que se apresenta. O viti-
mismo petista, antes, quer servir de instrumento de coesão 
das esquerdas em torno de Lula ante uma remota reeleição, 
inviabilizando a renovação necessária da esquerda que, víti-
ma de seus vícios ideológicos históricos, sai pelas portas dos 
fundos nesse julgamento. O Tribunal da História agora sen-
tencia um novo futuro republicano, futuro não isento de per-
calços e incompreensões lastreados em velhas paixões.

Bruno Bocchini
Da Agência Brasil

Frente acusou o Senado de “dobrar-se à fraude e à mentira, chancelando um golpe parlamentar contra a Constituição e a soberania popular”

Nas redes sociais, mo-
vimentos e frentes sociais 
se dividiram com ameaças 
de protestos e “memes” so-
bre o afastamento da presi-
dente afastada.  Enquanto 
movimentos favoráveis ao 
impeachment comemoraram 
a decisão dos senadores, gru-
pos contrários condenaram 
o julgamento e ameaçaram 
tomar as ruas com protes-
tos. Na descrição do evento 
“O Golpe Não Vai nos Parar: 
A Luta Continua”, organiza-
do pelo Coletivo Democracia 

Corinthiana no Facebook, 
militantes usam bravatas 
como “governo golpista não 
terá sossego” e convidaram 
manifestantes contra o im-
peachment a se encontrarem 
no vão do Museu de Arte de 
São Paulo (Masp). 

Na sua página do Face-
book, a Frente Brasil Popu-
lar acusou o Senado de “do-
brar-se à fraude e à mentira, 
chancelando um golpe par-
lamentar contra a Constitui-
ção e a soberania popular”. O 
movimento ainda assegurou 

que a resistência à decisão 
deve continuar nos próxi-
mos dias. “Mais cedo do que 
pensam os usurpadores, o 
povo brasileiro será capaz 
de rechaçar seus planos 
e retomar o caminho das 
grandes mudanças”. 

A Central Única dos Tra-
balhadores (CUT) usou seus 
perfis em redes sociais para 
dizer que está “de luto” con-
tra o “golpe”. 

O Movimento Brasil Li-
vre comemorou a decisão 
dos senadores e afirmou 

que “cada hora, dia e mês 
investido para que o impea-
chment acontecesse valeu 
a pena”, graças aqueles que 
acompanham o grupo e que 
“se juntaram pelo impeach-
ment!”. O grupo ainda criou 
um “meme” da presidente 
com os dizeres: “Bem Vinda 
[sic] ao grupo de 12 milhões 
de desempregados que seu 
governo criou”.

Compartilhando a hashtag 
#impeachmentday, usuários 
também compartilharam me-
mes da ex-presidente.

Apoio e protestos nas redes sociais

Dos 13 senadores inves-
tigados na Operação Lava 
Jato, 10 votaram a favor do 
impeachment da presiden-
te cassada, Dilma Rousseff. 
Atualmente, senadores do 
PMDB, PP, PT, PTC e PSB são 
alvo de investigações perante 
o Supremo Tribunal Federal 
por suposto envolvimento 
no esquema de corrupção na 
Petrobras. Eles foram citados 

por delatores da Operação.
Na lista de investigados, 

votaram pela condenação de 
Dilma: o presidente do Senado, 
Renan Calheiros (PMDB-AL); 
Romero Jucá (PMDB-RR); Ja-
der Barbalho (PMDB-P); Be-
nedito de Lira (PP-AL); Ciro 
Nogueira (PP-PI); Edison Lo-
bão (PMDB-MA); Fernando 
Bezerra Coelho (PSB-PE); Fer-
nando Collor (PTC-AL); Glad-

son Cameli (PP-AC) e Valdir 
Raupp (PMDB-RO).

Só três investigados no 
esquema de corrupção na 
Petrobras foram contrários à 
condenação de Dilma: os pe-
tistas Humberto Costa (PE), 
Lindbergh Farias (RJ), Gleisi 
Hoffmann (PR).

Em seu discurso no Se-
nado na última segunda-fei-
ra (29), a presidente Dilma 

Rousseff insinuou que oposi-
tores conseguiram viabilizar 
o impeachment quando ga-
nharam apoio de integrantes 
do PMDB que tentavam colo-
car freios nas investigações 
da Lava Jato. Ela disse que 
seu governo deu “todas as 
condições” para realização 
das investigações e, com essa 
postura, contrariou “muitos 
interesses”.

Investigados votam pelo impeachment

FOTO: Daniel Isaia



Imprensa diz que  o impeachment
esconde os problemas do Brasil

A imprensa internacio-
nal deu ontem ampla cober-
tura sobre a aprovação do im-
peachment da ex-presidente 
Dilma Rousseff no Senado Fe-
deral. O jornal The New York 
Times afirmou que a decisão 
do Senado encerra uma “luta 
de poder que consumiu a na-
ção brasileira durante meses 
e derrubou um dos mais po-
derosos partidos políticos do 
hemisfério Ocidental”.

De acordo com o jornal, 
a votação de 61 votos contra 
20 condena Dilma Rousseff 
por ter manipulado o Orça-
mento, mas, na verdade, a 
decisão esconde crescentes 
problemas econômicos da 
nação. “Foi muito mais do 
que um julgamento sobre a 
culpa de Dilma”, disse o jor-
nal. “Foi um veredicto sobre 
sua liderança e as sortes que 
deslizam sobre o maior país 
da América Latina.”

A rede de televisão CBS 
news afirmou que a decisão 
do Senado brasileiro “cul-
mina a luta de um ano que 
paralisou a economia mais 
poderosa da América Latina 
e expôs fendas profundas” 
entre todos os setores da so-
ciedade do Brasil, desde as 
relações raciais até as deci-
sões sobre gastos sociais.

Outra rede de televisão, 
a ABC news lembrou que 
Dilma Rousseff  foi uma refe-
rência mundial por combater 
a corrupção, mas agora é ela 
própria quem está sofrendo 

o resultado de uma acusação 
de ter “supostamente mani-
pulado as finanças do gover-
no para esconder um cres-
cente déficit na arrecadação.

Em sua edição ameri-
cana, o jornal britânico The 
Guardian informou que a 
decisão do Senado fará com 
que Dilma Rousseff seja 
substituída pelos restantes 
dois anos e três meses de seu 
mandato por Michel Temer, 
um político de centro-direita, 
que estava entre os líderes da 
conspiração contra sua  ex-
companheira de chapa.

O The Guardian fez um 
rápido balanço do governo 
de Dilma Rousseff. A publi-
cação revelou que, apesar de 
nunca perder uma eleição, 
Dilma sofreu com a redu-
ção do apoio político junto 
à sociedade e junto ao Con-
gresso, em razão da crise 
econômica, da paralisia do 
governo e de um escândalo 
de corrupção maciça que im-
plicou quase todos os princi-
pais partidos.

“Por mais de dez meses, 
a líder esquerdista lutou para 
desmentir acusações de que 
manipulou fundos para pro-
gramas sociais e de que as-
sinou decretos para alterar 
gastos orçamentários, sem a 
aprovação do Congresso.

A oposição, conforme 
lembrou o jornal, alegou 
que estes constituíam um 
“crime de responsabilida-
de”. Dilma negou e afirmou 
que as acusações sobre as 
operações- igualmente fei-
tas em administrações ante-
riores  - foram forjadas pelos 
adversários “incapazes de 
aceitar a vitória do Partido 
dos Trabalhadores”.

Os meios de comunicação 
deram ampla cobertura
ao afastamento de Dilma
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José Romildo 
Da Agência Brasil 

O jornal francês Le 
Monde, ao comentar o re-
sultado da votação, afirmou 
que a dramatização de sua 
queda, a denúncia de um 
“golpe” ameaçando a jovem 
democracia brasileira, seu 
passado de guerrilheira, seu 
sofrimento e resistência à 
tortura durante a ditadu-
ra militar (1964-1985) não 
aplacaram a decisão dos juí-
zes (senadores).

Depois de horas de de-
bate marcado por insultos e 
lágrimas, os senadores termi-
naram por aprovar o impea-

chment de Dilma Rousseff 
por 61 contra 20, bem acima 
dos dois terços necessários 
para a sua saída.

O jornal espanhol El Mun-
do afirmou Dilma Rousseff já é 
história no Brasil, mas acres-
centou que o impeachment de 
Dilma “não decreta a pena de 
morte política da ex-presi-
denta”, que não ficou inabi-
litada para ocupar no futuro 
cargos públicos.

A revista alemã Spiegel 
afirmou que, depois de uma 
luta de poder de meses de 
duração, a  presidente Dilma 

Rousseff foi afastada do car-
go. O Senado votou com a ne-
cessária maioria de dois ter-
ços para a retirar do poder a 
primeira mulher a dirigir o 
quinto maior País do mundo. 
Ela foi acusada de ter ma-
quiado o orçamento federal, 
segundo a revista. E observa 
que o ex-vice-presidente Mi-
chel Temer, do PMDB, condu-
zirá o País com um programa 
de governo liberal-conserva-
dor até as próximas eleições 
em 2018. 

O jornal britânico The In-
dependent diz, ao comentar o 

resultado da votação no Sena-
do, que, quem apoia a ex-guerri-
lheira Dilma Rousseff continua 
insistindo que as “acusações 
apresentadas contra ela foram 
sempre um pretexto para retirá
-la do poder sem uma eleição”.

O jornal lembra que Dil-
ma tem desafiado os que a 
acusam de ter manipulado 
o orçamento e afirmado que 
o processo de impeachment 
constitui um “golpe”. O jornal 
lembra uma frase que Dilma 
pronunciou no Senado: “Ago-
ra a única coisa que eu temo é 
o fim da democracia”.

Premiê fracassa na 1ª tentativa de 
formar novo governo na Espanha

Jornal destaca trajetória da ex-presidente

CRISE PoLÍtICA

O Senado viveu momentos de muita tensão durante a votação do processo de impeachment que cassou a ex-presidente Dilma Rousseff

O papa Francisco celebrou 
ontem o histórico acordo de 
paz entre o governo de Bogotá 
e os guerrilheiros das Forças 
Armadas Revolucionárias da 
Colômbia (Farc), que coloca 
fim a mais de 50 anos de con-
flitos armados na Colômbia, 
alcançado na semana passada.    

 O papa reafirmou, em 
nota divulgada pelo Vaticano, 
“seu apoio com o objetivo de al-
cançar a reconciliação de todo 
o povo colombiano, à luz dos 
direitos humanos e dos valores 
cristãos, que estão no centro da 
cultura latino-americana”.

Francisco ainda disse re-
zar para que sejam iluminados 
“o coração e a mente daque-
les que foram chamados para 
construir o bem comum da na-
ção colombiana”. O líder católi-
co, que deve visitar a Colômbia 
em 2017, teve um “papel signi-
ficativo” no acordo de paz.

No ano passado, o pre-

sidente colombiano Juan 
Manuel Santos viajou ao Va-
ticano e confirmou ter con-
versado com o papa sobre 
os diálogos. Ele expressou na 
ocasião o seu desejo de que o 
papa entrasse nas conversas 
para dar um “respaldo” ao 
acordo entre as partes.

    
Histórico
No último dia 25, as auto-

ridades de Bogotá e os guer-
rilheiros das Forças Armadas 
Revolucionárias da Colômbia 
concluíram as negociações de 
paz, após mais de três anos de 
negociações em Havana, Cuba.

Um plebiscito para a 
aprovação do documento foi 
convocado no dia 30, pelo 
Congresso para o dia 2 de ou-
tubro. Desde que as Farc foram 
criadas, no começo dos anos 
1960, estima-se que o conflito 
com o governo tenha deixado 
mais de 220 mil mortos, quase 
50 mil desaparecidos e 6,6 mi-
lhões de desabrigados.

Papa elogia o acordo 
entre Colômbia e Farc
Da Agência Ansa 

Da Agência Estado

Madri (AE) - Por 180 vo-
tos contrários e 170 a favor, 
o Parlamento da Espanha 
rejeitou nessa quarta-feira 
a primeira tentativa do pri-
meiro-ministro em exercício 
e líder do Partido Popular, 
Mariano Rajoy, de formar 
uma coalizão de governo.

Rajoy teve seis votos a 
menos que o necessário para 
assegurar sua volta definiti-
va ao cargo, como esperado. 
Desde dezembro, a Espanha 
viveu duas eleições parla-
mentares sem, no entanto, 
conseguir formar um gover-
no. Caso ele falhe novamente 
na segunda tentativa, marca-
da para amanhã, uma tercei-

ra eleição será realizada em 
25 de dezembro.

Em sua segunda tenta-
tiva, ele precisará apenas 
da maioria simples dos vo-
tos. Atualmente, o primei-
ro-ministro em exercício 
tem os 137 votos de seu 
partido e outros 33 parla-
mentares. Ele precisa, no 
entanto, que algum outro 

partido ao menos se abste-
nha, o que parece imprová-
vel a esta altura.

 Ele fez um apelo ao 
principal partido de oposi-
ção, o Socialista, que dê pas-
sagem e impeça a realização 
de uma terceira votação. No 
entanto, o líder socialista, 
Pedro Sánchez, descartou a 
possibilidade.

Tóquio (AE) - As fortes chu-
vas causadas pelo tufão Lionrock 
inundou cidades em todo o norte 
do Japão e deixou ao menos 11 
pessoas mortas nessa quarta-feira, 
a maioria delas idosos residentes 
em um asilo que não conseguiram 
escapar enquanto o nível da água 
subia, disseram autoridades.

O lar de idosos que fica na ci-
dade de Iwaizumi, e que só tem o 
piso térreo, tinha também pessoas 
que sofriam de demência e que ti-
nham entre 80 e 90 anos. Ao me-
nos nove idosos morreram.

 Hiroaki Sato, um alto funcio-
nário na empresa que coordena 
o lar de idosos, disse que a água 
subiu em questão de 10 minutos, 
tornando impossível para os nove 
idosos escaparem. A água ficou na 
altura do peito, disse Sato.

 Apesar das advertências ante-
riores sobre a aproximação do tu-
fão, apenas uma das oito equipes 
estava de plantão durante a noite, 
disse Sato ao Kyodo News, acres-
centando que uma linha de tele-
fone foi cortada devido a inunda-
ções e ele não pôde fazer contato 
com os bombeiros e a polícia.

As autoridades encontraram 

ainda mais dois corpos em Iwate 
- um na mesma cidade e o segun-
do em outra cidade de Kuji -, de 
acordo com a agência de Gestão 
de Desastres e Fogo.

 O tufão Lionrock atingiu a 
costa perto da cidade de Ofu-
nato, localizada a 500 quilôme-
tros de Tóquio, na terça-feira e 
atravessou a principal ilha de 
Honshu antes de sair para o Mar 
do Japão.

 Esta foi a primeira vez que 
um tufão atingiu a costa na re-
gião Norte desde 1951, quando a 
Agência Meteorológica do Japão 
começou a fazer os registros.

Tufão inunda cidades e mata 11
JAPÃo

Da Agência Estado
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Feira Nacional de Ciências 
e Engenharia inscreve 
aunos da rede estadual
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Palmeira do Semiárido
Óleo se mostra eficaz contra bactérias resistentes 

Pesquisadores encontra-
ram no licuri (Syagrus corona-
ta), palmeira nativa do Semiá-
rido, uma alternativa para a 
resistência bacteriana. O estu-
do, desenvolvido por uma rede 
de pesquisadores do Instituto 
Nacional do Semiárido (Insa) 
e da Universidade Federal de 
Pernambuco (UFPE), inves-
tigou a eficácia do azeite e do 
óleo essencial extraídos de 
amêndoas maduras do licuri. 
Os testes foram realizados com 
16 variações da bactéria Sta-
phylococcys aureus fornecidas 
por diferentes laboratórios de 
microbiologia de Recife (PE). 
Os resultados comprovaram 
que o azeite e o óleo elimina-
ram os micro-organismos em 
concentrações menores que os 
antibióticos comerciais.

De acordo com o pes-
quisador do Insa Alexandre 
Gomes, esta é a primeira vez 
que a propriedade anti-Sta-
phylococus do azeite e do óleo 
essencial é relatada. “É um 
dado importante para uma 

palmeira nativa do Semiárido, 
porque pode agregar valor à 
amêndoa e abre uma perspec-
tiva para o desenvolvimento 
de arranjos produtivos com 
esta espécie”, disse.

A pesquisa também mos-
trou que o azeite do licuri pos-
sui ácidos graxos saturados 
(ácido láurico) e insaturados 
(ácidos oleico e linoleico) simi-
lar ao azeite extraído do coco 
da praia. Estes tipos de ácidos 
são utilizados como fonte de 
energia para o funcionamento 
de nosso corpo, considerados 
como “gorduras boas”.

No Semiárido, a folha do 
licuri é usada na fabricação ar-
tesanal de vassouras e espana-
dores. Da amêndoa são feitos 
doces e licores, e os resíduos 
da extração do óleo são empre-
gados na alimentação animal. 
Já na medicina tradicional, a 
água extraída do coquinho ver-
de ajuda a aliviar a conjuntivi-
te enquanto o azeite extraído 
da amêndoa madura é usado 
como anti-inflamatório.

Uma boa ideia e uma repercus-
são inesperada. Foi o que aconteceu 
com a prática de meditação e equi-
líbrio emocional aplicada por uma 
professora na Escola Estadual De-
sembargador Boto de Menezes, em 
Cajazeiras, Sertão da Paraíba. A ma-
téria, publicada pelo portal do Go-
verno do Estado no último dia 26 de 
julho, repercutiu nacionalmente em 
diversos sites de notícia, diversidade 
e cultura, além de gerar milhares de 
compartilhamentos em redes sociais. 

Em Cajazeiras, cerca de 30 alu-
nos da escola participam das aulas 
de equilíbrio emocional e medita-
ção. A iniciativa, desenvolvida por 
uma professora do 5º ano, é colo-
cada em prática há cerca de cinco 
anos. O objetivo é fazer com que os 
estudantes tenham melhor desem-
penho em sala e estreitem a relação 
entre a escola e a comunidade.

De acordo com a idealizadora 
do projeto, a professora Cícera Frei-
re, que ensina há 14 anos na uni-
dade, a ação começou a ser desen-
volvida depois que ela observou o 
comportamento dos alunos e perce-
beu que precisava de algo que man-
tivesse a concentração deles por mais 
tempo direcionada ao aprendizado. 
“A meditação surgiu da necessida-
de apresentada pelos alunos, após 
confidenciarem que não gostavam 
da disciplina de Língua Portuguesa, 
em especial de leitura, e não terem 
afinidade alguma por literatura. 
Para mim, foi um choque! Eu vi que 
precisava inovar e criar alguma coisa 
que pudesse chamar a atenção dos 
alunos em sala e passei a trabalhar a 
inteligência emocional”, relatou.

A professora ressaltou que a 
estratégia ultrapassou as depen-
dências da escola, já que os jovens 
chegam em casa e acabam refletin-
do outro comportamento, voltam 
mais calmos e dedicados ao bom 
convívio social. “Recebo vários rela-
tos de familiares que registram um 
comportamento diferente dos alu-
nos, depois que passam pelas aulas 
de equilíbrio emocional”, disse. Po-
rém, houve rejeição, especialmen-
te no início. “A rejeição partiu dos 
próprios alunos. Mas não me dei por 
vencida simplesmente estimulava-os 
com esperança de apresentarem al-
guma reação. Foi surpreendente, 
tanto que os resultados estão aí”, 
observou.

Prática repercute nacionalmente
MEDITAÇÃO EM ESCOLA ESTADUAL

FOTO: Secom-PB

Em Cajazeiras, cerca de 30 alunos participam de aulas de equilíbrio emocional e meditação com a ajuda de uma professora

 A elaboração do Progra-
ma de Revitalização da Bacia 
do Rio São Francisco está 
entrando em uma nova fase. 
Na última reunião, realizada 
na segunda-feira (29), os in-
tegrantes da Câmara Técnica 
foram organizados para tra-
balharem propondo linhas 
de atuação e ações em cinco 
frentes: planejamento e mo-
nitoramento; gestão e educa-
ção ambiental; proteção e uso 
sustentável dos recursos na-
turais; economias sustentá-
veis; e saneamento, controle 
de poluição e infraestrutura 
hídrica. Tudo para dar mais 
agilidade na preparação do 
plano, a ser apresentado para 
os ministros e governadores 
membros do Comitê Gestor 
em novembro. Esses grupos 
trabalharão com calendário 
próprio de encontros.

Além disso, na próxima 
reunião, marcada para o dia 
20 de setembro, representan-
tes dos governos estaduais, 
que já vêm contribuindo com 
os grupos de trabalho do Pro-
grama de Revitalização, pas-
sam a integrar a Câmara Téc-
nica. Com isso, será possível 
aproximar os planejamentos 
do Governo Federal e dos es-
tados, aprofundando o debate 
de estratégias regionais.

“Nossa expectativa é que 
possamos garantir um plane-
jamento e ações que efetiva-
mente tragam resultados. E 
que assim o Rio São Francis-
co possa melhorar as condi-
ções de oferta e qualidade de 
água”, destaca o ministro da 
Integração Nacional, Helder 
Barbalho.

A missão da Câmara Téc-
nica é elaborar um plano que 
será apresentado, em novem-
bro, para validação do Comitê 
Gestor do Programa. O docu-
mento deve conter as ações 
prioritárias para assegurar 
a maior oferta de água com 
qualidade do Rio São Fran-
cisco, num ambiente de sus-
tentabilidade ambiental. Com 
a preocupação de conferir 

transparência ao Programa, as 
reuniões da Câmara Técnica 
têm sido acompanhadas pelo 
Tribunal de Contas da União 
(TCU) e o Ministério Público 
Federal (MPF). Presente à reu-
nião dessa segunda-feira (29), 
o presidente do TCU, Aroldo 
Cedraz, destacou a importân-
cia da iniciativa e do trabalho 
coordenado pelo Ministério 
da Integração Nacional.

“A água é recurso impor-
tante para a vida e a revitaliza-
ção estimula a ampliação das 
ações do poder público em 
responsabilidade para com a 
sociedade. O sucesso da revi-
talização, como registram ex-
periências internacionais, está 
ligado à interação forte com os 
usuários da água”, destacou o 
presidente do TCU.

Para o ministro Helder 
Barbalho, a participação dos 
órgãos de controle e da so-
ciedade, por meio do Comi-
tê da Bacia Hidrográfica do 
Rio São Francisco (CBHSF), 
contribui para a construção 
de ações mais efetivas. “É 
um esforço conjunto para 
termos maior assertividade 
dentro das estratégias pen-
sadas. A participação dos 
órgãos demostra claramente 
a transparência das iniciati-
vas”, disse o ministro.

 
Plano Novo Chico
O Plano Novo Chico atua-

rá em diversas frentes para 
ampliar a quantidade e me-
lhorar a qualidade da água do 
Rio São Francisco destinada a 
usos múltiplos como abasteci-
mento humano, consumo ani-
mal, irrigação e atividades in-
dustriais. O Plano contempla 
ações ambientais para busca 
de um ambiente sustentável e 
vai beneficiar 16,5 milhões de 
pessoas em seis estados.

As ações com previsão 
para curto prazo contemplam 
a construção de sistemas de 
esgotamento sanitário e de 
abastecimento de água, com 
orçamento já aprovado de R$ 
1,16 bilhão.

Ação de revitalização 
apresenta nova fase

RIO SÃO FRANCISCO

Sobre a repercussão, a pro-
fessora Cícera confessa que não 
esperava tanto e em todo o País. 
“Tenho recebido mensagens no 
Whatsapp, Facebook, telefone-
mas, etc. Logo, gosto de dinami-
zar as aulas para que os alunos 
construam algo e desse conhe-
cimento construído por eles pró-
prios. Fico feliz por tudo”, co-
mentou.

A professora de yoga Edi-
neia Mangabeira, residente em 
João Pessoa, também achou o 
projeto da professora Cícera 
uma bela iniciativa. Ela compar-
tilhou o link da matéria em sua 
página do Facebook e o post 
obteve centenas de “curtidas” 
e gerou mais de 1.600 compar-
tilhamentos. “Esta iniciativa é 
fantástica e deveria fazer parte 
do currículo escolar, pois promo-
ve na criança a atenção e con-
centração, consciência corporal, 
ajuda a ter mais equilíbrio para 
lidar com as diferenças e difi-
culdades não só na escola, mas 
também em casa ou em qual-
quer outro lugar, promove a au-
toconfiança, traz relaxamento, 
desperta para escuta, porque 
não é possível aprender bem se 
não sabe escutar. A educação 
respiratória é um elemento es-
sencial na educação psicomoto-
ra, a regularidade do ritmo res-
piratório traz vitalidade para as 
vias respiratórias e ajuda a fixar 
a atenção. A prática deveria ser 

utilizada pelos educadores to-
dos os dias e fazer do aluno um 
agente multiplicador”, ressaltou 
Edineia, que também parabeni-
zou a professora pela iniciativa. 

Diego Lins, instrutor de yoga 
em João Pessoa, que também com-
partilhou o post, afirmou que “O 
Yoga dá soluções saudáveis, bara-
tas e eficazes contra muitos proble-
mas (físicos e sociais). Cuidar-se é 
mais fácil do que a gente imagina”.

Liga pela Paz
As aulas de meditação e equi-

líbrio emocional realizadas pela 
professora Cícera Freire foram re-
forçadas com a metodologia Liga 
pela Paz, que começou a ser apli-
cada em 2014 na rede estadual. A 
proposta da iniciativa complemen-
ta as ações da professora de Caja-
zeiras, isto é, pretende implantar 
uma cultura de paz e não violência 
nas escolas, bem como contribuir 
para melhoria da aprendizagem e 
da convivência dos alunos.

A Liga pela Paz já conseguiu 
reduzir em 34% os comporta-
mentos problemáticos na sala de 
aula, como: agressividade des-
trutiva, hiperatividade e tristeza/
depressão. Este ano, além dos 
alunos do 1º ao 5º ano do Ensino 
Fundamental I, a metodologia se 
estende aos estudantes do 6º e 
7º anos do Ensino Fundamental 
II, com conteúdo teórico e ativi-
dades psicopedagógicas minis-
tradas por professores de Artes.

Mensagens em redes sociais

Além de pais e alunos, a reper-
cussão da atividade atingiu profes-
sores de yoga, atividade em que a 
meditação faz parte da prática. Po-
rém, a professora Cícera Freire não é 
instrutora de yoga e explica que está 
ainda galgando alicerces na prática, 
pois o conhecimento que obteve 
veio a partir de leituras e pesquisas 
em artigos acerca do assunto.

A repercussão se deu tanto em 
sites de notícias locais e sites oficiais 
de educação, como o do Conselho 
Nacional de Secretários de Educa-
ção (Consed), sediado em Brasília-
DF, quanto em sites de diversidade 
e cultura nacionais como Hypeness, 
Catraca Livre e Eaiconteúdo. 

Estes compartilharam a ma-
téria em seus portais eletrônicos, 
redes sociais e, em todos eles, o 
texto recebeu milhares de curti-
das, comentários e compartilha-
mentos. Apenas no site da Hype-
ness, foram 4,1 mil ‘likes’ via rede 
social Facebook. Em todos eles, 
vários dos comentários são de 
professores, que acharam a ideia 
maravilhosa, bem como de pais e 
mães que gostariam que houvesse 
a mesma iniciativa em escolas de 
suas respectivas cidades. Um dos 
comentários afirmava que a práti-
ca deveria ser adotada por todas 
as unidades de ensino, pois me-
lhoraria o rendimento nas aulas.
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Febrace só aceita as 
inscrições de estudantes 
da Rede Estadual de Ensino

Aluno já pode inscrever projeto
fEiRA bRAsiLEiRA dE CiênCiAs E EnGEnhARiA

Os alunos da Rede Esta-
dual de Ensino que estão nos 
dois últimos anos do Ensino 
Fundamental, Ensino Médio 
e Ensino Técnico já podem 
inscrever seus projetos na 
Feira Brasileira de Ciências 
e Engenharia (Febrace), edi-
ção 2017.

Os estudantes podem 
participar desenvolvendo pro-
jetos científicos ou de enge-
nharia, individualmente ou em 
grupo com no máximo três 
estudantes, que devem ter a 
orientação obrigatória de um 
adulto maior de 21 anos. Eles 
devem desenvolver o proje-
to seguindo a metodologia 
científica ou a metodologia 
de engenharia. Essas meto-
dologias são usadas pela co-
munidade científica e são a 
base do pensamento científi-
co. A mostra de projetos fina-
listas acontecerá nos dias 21, 
22 e 23 de março de 2017, na 
Universidade de São Paulo. 

Trata-se de um movi-
mento nacional de estímulo 
ao jovem cientista, que todo 
ano realiza na Universidade 
de São Paulo uma grande 
mostra de projetos. A Febra-
ce assume um importante 
papel social incentivando 
a criatividade e a reflexão 

Mãe prepara vinda 
de filha dos EUA

A adolescente de 16 anos que 
foi barrada no aeroporto de Detroit, 
nos Estados Unidos, e permanece há 
quase três semanas em um abrigo, 
deve ser liberada nessa quinta-fei-
ra, dia 1o, segundo a mãe da jovem. 
A mãe, que também está nos EUA, 
comprou as passagens de volta para 
as duas para esta quinta. “Foi um 
trauma muito grande para ela”, con-
tou. O Itamaraty informou que uma 
audiência ocorreu nessa terça-feira, 
30, para decidir o retorno da adoles-
cente ao País. A previsão é de que 
mãe e filha cheguem no Aeroporto 
Internacional de Guarulhos (SP) por 
volta das 3h desta sexta-feira, dia 2.

Menino morre após 
suposto acidente

A polícia de Belém, no Pará, 
investiga a morte de um estudante 
de 12 anos, que segundo a família 
teria sido agredido na tarde de 
terça-feira, 30, dentro da escola 
por colegas. Os parentes do meni-
no afirmam que ele sofria bullying 
na Escola Estadual Santo Afonso, 
e teriam comunicado à direção da 
escola as agressões que o garoto 
vinha denunciando sem que nenhu-
ma providência fosse tomada.

Angelina compra 
urso de sem-teto

Angelina Jolie fez uma boa 
ação no último domingo, 28. Ela es-
tava com a filha Shiloh de carro em 
Los Angeles e viu dois gêmeos de 
oito anos, Allen e Brandon, venden-
do um urso de pelúcia de 2,5 me-
tros na rua, segundo informações 
do site TMZ. A atriz saiu do Cadillac 
com Shiloh e comprou o urso dos 
gêmeos, moradores de rua. Angeli-
na pagou 50 dólares para cada um, 
o dobro do preço cobrado. 

Rihanna e drake 
estão namorando

Após anos de especulação, 
parece que é real. Rihanna e Drake 
estão namorando, disse uma fonte 
próxima do casal ao site norte-a-
mericano “Entertainment Tonight”. 
“Eles estão realmente namorando. 
Ninguém sabe ao certo desde quan-
do eles estão ‘oficializados’ - eles só 
deixaram as coisas acontecerem 
em vez de esconder de todo mundo. 
Eles estão felizes”, disse a fonte.

Atirador fere duas 
pessoas no Rio

Duas pessoas ficaram feridas 
quando um homem atirou contra um 
grupo na noite de terça-feira (30) na 
Praia Funda, em Barra de Guaratiba, 
na Zona Oeste do Rio de Janeiro. 
Segundo a Polícia Militar, mais duas 
pessoas foram agredidas no ataque. 
Elas foram encaminhadas para os 
hospitais Rocha Faria e Alberto Tor-
res. Os policiais receberam informa-
ções sobre o ataque e se deslocaram 
para o local. Mas, como a área é de di-
fícil acesso, a polícia teve que contar 
com o apoio de helicópteros. Depois 
de buscas na região, as quatro pes-
soas foram socorridas.

Amônia mata um e 
deixa 8 intoxicadas

Um vazamento de amônia no 
frigorífico Minerva Foods, em Barretos 
(SP), ontem, deixou uma pessoa mor-
ta e outras oito intoxicadas. O proble-
ma foi registrado pela manhã e toda a 
área da empresa precisou ser isolada 
pelos bombeiros. Os feridos foram so-
corridos para a Santa Casa da cidade 
e a Unidade de Pronto Atendimento. 

em estudantes da Educação 
Básica, por meio do desen-
volvimento de projetos com 
fundamento científico, nas 
diferentes áreas das ciências 
e engenharia.

Durante o ano todo são 
desenvolvidas ações de in-
centivo à cultura investigati-
va, de inovação e empreen-
dedorismo no País. Desde 
2003, a Febrace tem desco-

berto novos talentos e gerado 
oportunidades. Sua história 
é composta por alunos, pro-
fessores, pais e escolas que 
juntos mostram à sociedade 
brasileira que aprendem a 
aprender, que podem querer 
e que podem fazer. 

A Febrace tem como 
objetivos estimular no-
vas vocações em ciências 
e engenharia por meio do 

desenvolvimento de pro-
jetos criativos e inovado-
res; aproximar as escolas 
públicas e privadas das 
universidades, criando 
oportunidades de intera-
ção espontânea entre os 
estudantes e professores 
das escolas com a comuni-
dade universitária (estu-
dantes, professores, funcio-
nários), para uma melhor 

compreensão dos papéis 
das universidades em en-
sino, pesquisa, cultura e 
extensão; criar uma opor-
tunidade para jovens pré
-universitários brasileiros 
entrarem em contato com 
diferentes culturas e esta-
rem próximos de reconhe-
cidos cientistas. Para saber 
mais sobre a Febrace aces-
se febrace.org.br

fOTO: Reprodução/Internet

Universidade de São Paulo estimula a criatividade e a reflexão de estudantes do Ensino Fundamental, Médio e Técnico

A Coordenação do Programa As-
sociado de Pós-Graduação em Artes 
Visuais (PPGAV) divulgou o edital com 
as normas do Processo Seletivo para a 
Admissão –Ano Letivo 2017 – Turma 8 
– de professores do Programa de Pós- 
Graduação em Artes Visuais, Curso de 
Mestrado. O PPGAV é uma parceria 
da Universidade Federal da Paraíba 
(UFPB) e Universidade Federal de Per-
nambuco (UFPB).

As inscrições podem ser feitas des-
ta quinta-feira (1º) até 30 de setem-
bro, no horário das 8h às 12h e das 
14h às 17h, de segunda a sexta-feira, 
pessoalmente ou através de procura-
dor. Os interessados devem se dirigir à 
Secretaria do PPGAV, no Centro de Co-
municação, Turismo e Artes (CCTA) da 
UFPB, Campus I, sala 117, Bloco Micro
-ondas, térreo. Exige-se dos candida-
tos a graduação na área do Programa 
de Pós-Graduação em Artes.

Inscrições por correspondência 
(via Sedex) poderão ser solicitadas, 
desde que postadas até 30 de setem-
bro de 2016. Após o envio pelos Cor-
reios, o candidato deverá informar, 
via e-mail (artescchla@gmail.com), o 
seu nome e o número do documento 
do Sedex.

O Mestrado Acadêmico em Artes 
Visuais é constituído por uma área de 
concentração denominada Ensino das 
Artes Visuais. Estão vinculadas a esta 
área de concentração as duas linhas 
de pesquisa: História, Teoria e Proces-
sos de Criação em Artes Visuais e Ensi-
no das Artes Visuais no Brasil.

Para a presente seleção serão dispo-
nibilizadas 22 (vinte e duas) vagas para 
alunos regulares, com ingresso previsto 
conforme calendário do PPGAV da UFPB.

A homologação das inscrições será 
fixada no quadro de avisos da Secretaria 
do PPGAV -UFPB, bem como na página 
eletrônica do curso: www.ccta.ufpb.br/
ppgav ou www.ufpe.br/ppgav(link is ex-
ternal), no dia 10 de outubro de 2016.

O formulário de inscrição ficará 
disponível na secretaria do PPGAV ou 
pode ser baixado nas páginas eletrô-
nicas do PPGAV da UFPB e da UFPE.

O resultado final do processo se-
letivo será divulgado no dia 5 de de-
zembro de 2016 na secretaria do PP-
GAV/UFPB e nos endereços eletrônicos 
das duas instituições e será publicado 
no Boletim Oficial da UFPE.  

Mais informações pelos telefones: 
(83) 3216-7653 (UFPB); (81) 2126-8755 
(UFPE).

UFPB/UFPE inscreve para 
seleção até 30 desse mês

MEsTRAdO EM ARTEs VisUAis

O edital do concurso público 
da Agência Nacional de Vigilância 
Sanitária (Anvisa) foi publicado na 
edição do Diário Oficial da União 
(DOU) dessa quarta-feira (31).

São 78 vagas de nível médio para 
técnico administrativo destinadas à 
sede da agência em Brasília (DF), com 
remuneração de R$ 6.002,14.

A taxa de inscrição é de R$ 70,00. 
Será admitida inscrição somente via 
internet, solicitada no período entre 
10 horas do dia 9 de setembro de 
2016 e 18 horas do dia 29 de se-

tembro de 2016 (horário oficial de 
Brasília/DF). A prova deverá ser apli-
cada apenas em Brasília, consideran-
do a razoabilidade e redução de cus-
tos e a destinação das vagas apenas 
para a sede.  

Para mais informações ou dú-
vidas, o candidato deve consultar 
a Central de Atendimento do Ce-
braspe, localizada na Universidade 
de Brasília, pelo telefone (61) 3448 
0100 ou pelo e-mail sac@cebraspe.
org.br. Consulte a página do con-
curso na Cebraspe.

Anvisa oferece com 78 vagas

Cerca de 100 artesãos pa-
raibanos estão sendo capaci-
tados pelo Sebrae para conhe-
cerem as tendências de design 
e inovação e passarem por um 
processo de valorização de 
seus produtos. Com oficinas 
técnicas e consultorias in loco, 
os artesãos terão, em média, 
180 horas de aprendizado, em 
tipologias distintas. As aulas 
são todas gratuitas e visam ca-
pacitar os artesãos para parti-
ciparem da 1ª Feira Brasil Ori-
ginal, em São Paulo, entre os 
dias 20 e 23 de outubro. Para 
participar da feira, no entanto, 
é preciso inscrever-se em um 
processo de seleção, através 
de edital, que está com inscri-
ções abertas até o dia 12 de 
setembro. Os participantes se-
rão escolhidos por uma cura-
doria estadual.

“O artesanato paraibano 
já é muito bem reconhecido 
nacionalmente. Mas para con-
tinuarmos mostrando peças 
inovadoras, estamos oferecen-
do estas capacitações para le-
varmos nossos melhores pro-
dutos a Feira Brasil Original. 
Participar dos treinamentos 
oferecidos pelo Sebrae obvia-
mente não garante a exposi-
ção na feira, mas ajuda a criar 
novos produtos e a melhorar 
o design”, destacou a analista 
técnica do Sebrae e gestora do 
Projeto de Artesanato, Sandra 
Duarte.

“A nossa ideia é levarmos 
nossos melhores produtos à 
feira e também capacitar nos-
sos artesãos para outros even-
tos, como o Salão de Artesana-
to da Paraíba, que acontece no 
início de janeiro do ano que 
vem. A inovação e o conheci-
mento são sempre bem-vin-
dos”, completou Sandra. Para 
a Feira Brasil Original, serão 
selecionados 12 artesãos pa-
raibanos das seguintes tipo-

logias: Madeira, tecelagem, 
brinquedo popular, cerâmica, 
metal, fibra, fios, couro, gas-
tronomia, algodão colorido, 
artesanato indígena e osso. 
Os escolhidos da Paraíba te-
rão um espaço de 100 m2 em 
um stand coletivo e gratuito. 
A exposição terá produtos de 
todos os estados brasileiros, 
selecionados por edital.

O projeto Brasil Original 
é desenvolvido pelo Sebrae e 
tem o objetivo de reposicionar 
o artesanato perante o merca-
do. Durante o projeto, são fei-
tas diversas capacitações com 
artesãos, para que os seus pro-
dutos sejam mais valorizados, 
além de ações para promoção 
comercial do artesanato.

O interessado em partici-
par da seleção deverá preencher 
o formulário de inscrição dis-
ponível no endereço eletrônico 
http://paraiba.pb.gov.br/pap e 
apresentar os documentos re-
quisitados. 

As inscrições serão rea-
lizadas até 12 de setembro 
deste ano, presencialmente, 
via sedex ou correio eletrôni-
co. Uma comissão estadual irá 
selecionar os doze trabalhos e 
divulgará uma primeira lista-
gem no dia 17 de setembro.

Poderão participar da se-
leção o artesão individual que 
seja maior de 18 anos, esteja 
cadastrado no Programa de 
Artesanato Paraibano (PAP) e 
também no Sistema de Infor-
mações Cadastrais do Artesa-
nato Brasileiro (SICAB), com 
carteira nacional dentro do 
prazo de validade; e a entida-
de representativa (associação, 
cooperativa etc.) que tenha 
sido legalmente constituída, 
também esteja cadastrada 
no PAP e SICAB. Poderá par-
ticipar, igualmente o artesão 
microempreendedor indivi-
dual (MEI).

Sebrae capacita artesãos
para a Brasil Original

dEsiGn E inOVAÇÃO
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PIB registra queda de 4,6% no ano, segundo pesquisa do IBGE
Crise econômica

Daniela Amorim, Mariana 
Durão, Mariana Sallowicz 
e Nathália Larghi
Agência Estado

 O Produto Interno Bru-
to (PIB) brasileiro recuou 
0,6% no segundo trimestre 
em relação ao primeiro tri-
mestre deste ano, informou 
nessa quarta-feira, 31, o Ins-
tituto Brasileiro de Geogra-
fia e Estatística (IBGE).

O resultado veio dentro 
do intervalo das estimativas 
dos analistas de 60 institui-
ções consultados pelo Proje-
ções Broadcast, que espera-
vam uma retração de 1,10% 
a uma alta de 0,60%, com 
mediana de queda de 0,50%.

Na comparação com o 
segundo trimestre de 2015, 
o PIB recuou 3,8% no se-
gundo trimestre deste ano. 
O resultado ficou dentro das 
estimativas de 58 casas, que 
previam queda de 2,90% a 
4,52%, com mediana negati-
va de 3,60%.

Com o dado divulgado 
ontem, o PIB recuou 4,6% 
no ano em relação a igual 
período de 2015, e acumula 
uma queda de 4,9% em 12 
meses até o segundo tri-
mestre de 2016.

Saída de dólares 
supera entrada 

O fluxo cambial do ano até o 
dia 26 de agosto ficou no vermelho 
em US$ 10,358 bilhões, ante saldo 
negativo de US$ 9,111 bilhões visto no 
ano até o fim de julho, informou ontem 
o Banco Central. Em igual período de 
2015, o resultado era positivo em US$ 
9,806 bilhões. A retirada de dólares 
pelo canal financeiro neste ano até 26 
de agosto foi de US$ 41,679 bilhões. 
Este resultado é fruto de entradas no 
valor de US$ 277,873 bilhões e de en-
vios no total de US$ 319,551 bilhões. 
O segmento reúne os investimentos 
estrangeiros diretos e em carteira, re-
messas de lucro e pagamento de juros, 
entre outras operações.

Setor de máquina e 
equipamento recua

Balanço divulgado nessa 
quarta-feira, 31, pela Abimaq, 
entidade que representa a in-
dústria nacional de máquinas 
e equipamentos, mostra que o 
faturamento do setor caiu 8,5% 
na passagem de junho para julho. 
Na comparação com o mesmo pe-
ríodo de 2015, a queda foi ainda 
maior, de 27,3%. As fábricas 
de bens de capital mecânico fe-
charam julho com faturamento 
de R$ 5,57 bilhões, o que leva o 
montante faturado desde o início 
do ano para R$ 38,92 bilhões, 
28,6% a menos do que nos sete 
primeiros meses de 2015.

Vendas externas 
cresceram 0,4%

As exportações seguem 
contribuindo positivamente para o 
Produto Interno Bruto (PIB). Entre o 
primeiro e o segundo trimestre do 
ano, as vendas externas cresceram 
0,4%. Esse desempenho é reflexo 
do dólar favorável para os expor-
tadores e da maior competitividade 
dos produtos brasileiros no exte-
rior, segundo o Instituto Brasileiro 
de Geografia e Estatística (IBGE) 
divulgou ontem. Na comparação 
com o segundo trimestre do ano 
passado, o avanço foi de 4,3%.

Aumenta os eventos 
internacionais

O número de eventos interna-
cionais no Brasil cresceu 400% em 
dez anos, passando de 61 para 315 
por ano. Atualmente, 54 cidades 
brasileiras sediam esses eventos, 
mostrando expansão de 154% em 
relação aos 22 municípios registrados 
há uma década. Os dados, do Minis-
tério do Turismo, foram divulgados, 
ontem durante o Encontro do Setor 
de Feiras e Eventos, no Rio de Janeiro. 
O encontro teve o objetivo de discutir 
novos rumos para o setor e mostrar o 
potencial da cidade para a realiza-
ção de eventos internacionais, após 
os Jogos Olímpicos e Paralímpicos. 

GetNet vê expansão 
para os cartões

A GetNet, do Santander, 
espera que o mercado de cartões 
volte a crescer acima dos dois dí-
gitos no ano que vem na esteira 
da retomada da economia bra-
sileira, segundo o presidente da 
empresa, Pedro Coutinho. Neste 
ano, segundo ele, o crescimento 
deve ficar entre 8% e 9%, acima 
da projeção da Associação Bra-
sileira das Empresas de Cartões 
de Crédito e Serviços (Abecs), de 
aumento de 6,5%. No ano passa-
do, o mercado cresceu 8,4% em 
relação a 2014.
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Produção industrial subiu 0,3% no segundo trimestre em relação ao primeiro trimestre deste ano

Ainda segundo o ins-
tituto, o PIB do segundo 
trimestre do ano totalizou 
R$ 1,53 trilhão. 

Setores
O PIB da indústria su-

biu 0,3% no segundo tri-
mestre em relação ao pri-
meiro trimestre deste ano. 
Na comparação com o se-
gundo trimestre de 2015, 
o PIB da indústria mostrou 
queda de 3%. Já a atividade 
de serviços caiu 0,8% no se-
gundo trimestre em relação 
ao primeiro trimestre deste 
ano. Na comparação com o 
segundo trimestre de 2015, 
o PIB de serviços registrou 
queda de 3,3%. 

O PIB da agropecuária 
caiu 2% no segundo trimes-
tre em relação ao primei-
ro trimestre deste ano. Na 
comparação com o segundo 
trimestre de 2015, o PIB da 
agropecuária mostrou um 
recuo de 3,1%. 

O consumo das famí-
lias caiu 0,7% no segundo 
trimestre em relação ao pri-
meiro trimestre deste ano. 
Na comparação com o se-
gundo trimestre de 2015, o 
consumo das famílias mos-
trou queda de 5,0%

Fabrício de Castro e 
Célia Froufe
Agência Estado

 O setor público conso-
lidado (Governo Central, es-
tados, municípios e estatais, 
com exceção da Petrobras e 
Eletrobras) apresentou dé-
ficit primário de R$ 12,816 
bilhões em julho, informou 
nessa quarta-feira, 31, o Ban-
co Central. Em junho, o rom-
bo havia sido de R$ 10,061 
bilhões e, em julho de 
2015, foi registrado déficit 
de R$ 10,019 bilhões.

O resultado primário 
consolidado do mês passado 
ficou dentro das estimativas 
de analistas do mercado fi-
nanceiro ouvidos pelo Pro-
jeções Broadcast, que iam 
de déficit de R$ 11,850 bi-
lhões a R$ 22,000 bilhões. A 
mediana estava negativa em 
R$ 15,450 bilhões.

O déficit primário de 
R$ 12,816 bilhões em julho 
é o pior para o mês da sé-
rie histórica iniciada pelo 
Banco Central em dezem-
bro de 2001. 

O resultado fiscal de 
julho foi composto por um 
déficit de R$ 11,853 bilhões 
do Governo Central (Tesou-
ro, Banco Central e INSS). Os 
governos regionais (estados 
e municípios) influenciaram 
o resultado negativamente 
com R$ 334 milhões no mês. 
Enquanto os estados re-
gistraram um déficit de R$ 
283 milhões, os municípios 
tiveram resultado positivo 
de R$ 51 milhões. Já as em-
presas estatais registraram 
déficit primário de R$ 629 
milhões.

O déficit primário consi-
derado pelo governo pra este 
é de 2,80% do Produto Inter-
no Bruto (PIB), o equivalente a 
R$ 170,5 bilhões. Em junho, o 
BC revisou sua estimativa para 
2,60% do PIB com a mudança 
na previsão para o crescimen-
to do País. No início de julho, 
o Governo Federal renegociou 
as dívidas com os estados. De 
acordo com o ministro da Fa-
zenda, Henrique Meirelles, a 
renegociação da dívida já es-
tava dentro do déficit previsto 
de R$ 170,5 bilhões. 

Déficit do setor público

Depois de cinco trimestres em 
queda, a indústria começa a dar os 
primeiros sinais de recuperação. Entre 
o primeiro e o segundo trimestre, o 
setor colaborou positivamente para o 
Produto Interno Bruto (PIB) ao crescer 
0,3%. Os dados foram divulgados, nes-
sa quarta-feira (31), pelo Instituto Bra-
sileiro de Geografia e Estatística (IBGE). 
Esse desempenho foi influenciado por 
três setores: extrativo mineral (+0,7%), 
indústria de transformação (estabilida-
de) e eletricidade (+1,1%).

Os dados de produção industrial 
também refletem essa recuperação. 
Entre maio e junho houve avanço de 
1,1% – a quarta alta consecutiva men-
sal no ano. A produção de bens de ca-
pital, que são usados para fabricar ou-
tros itens, registrou alta de 2,1% em 

junho, o sexto avanço em 2016. Apesar 
da contribuição positiva da indústria no 
período, o resultado do setor não foi 
suficiente para deixar o Produto Inter-
no Bruto (PIB) no azul – houve queda 
de 0,6% no segundo trimestre do ano.

O resultado veio dentro das expec-
tativas do mercado financeiro. Para 
reverter esse movimento de queda, o 
governo tem trabalhado para apre-
sentar medidas de reorganização da 
economia e das contas públicas. Entre 
elas está a Proposta de Emenda à Cons-
tituição (PEC) 241, que cria um limite 
para a expansão dos gastos públicos. 
Depois de aprovada, ela vai devolver a 
confiança à economia brasileira, o que 
vai tirar mais investimentos da gaveta 
e, partir daí, será possível gerar empre-
go e renda.

Indústria dá sinais de recuperação

Luci Ribeiro
Agência Estado

 A convocação dos bene-
ficiários de auxílio-doença e 
aposentadoria por invalidez 
que terão de passar por nova 
perícia será feita por carta, 
com aviso de recebimento. 
Nos casos de segurados com 
domicílio indefinido ou em 
localidades não atendidas 

pelos Correios, a convocação 
se dará por edital publicado 
em imprensa oficial.  A deter-
minação está em resolução 
do Instituto Nacional do Se-
guro Social (INSS) publicada 
no Diário Oficial da União 
(DOU) desta quarta-feira, 31. 
O INSS poderá adotar outras 
formas de convocação, caso 
necessário, diz o texto. De-
pois do recebimento da carta 

ou edital, o beneficiário tem 
5 dias úteis para agendar a 
perícia médica, por meio da 
Central de Teleatendimento 
135. Quem não comparecer 
na data agendada terá o be-
nefício suspenso. “A reativa-
ção do benefício será feita 
quando do comparecimento 
do segurado e realizado o 
devido agendamento da pe-
rícia médica.”

Convocações para novas 
perícias serão feitas por carta

BENEFICIÁRIOS DO INSS

Depois de dez trimes-
tre em queda, os investi-
mentos voltaram a crescer 
no Brasil. Na comparação 
entre o primeiro e o se-
gundo trimestre do ano 
houve um avanço de 0,4%. 
O número é parte do re-
sultado do Produto Inter-
no Bruto (PIB), divulgado 
nessa quarta-feira (31).

No resultado do PIB, os 
investimentos são chama-
dos de Formação Bruta de 
Capital Fixo (FBCF) – um in-
dicador que é condição es-
sencial para o Brasil voltar 

a crescer e a gerar emprego 
e renda. Quando ele aumen-
ta, significa que há mais 
confiança na economia, já 
que empresários só tiram 
projetos da gaveta quando 
realmente acreditam que 
o futuro será melhor que o 
presente.

Influência
A produção de bens 

de capital também tem in-
fluência sobre o resultado 
positivo dos investimen-
tos. Apenas entre maio e 
junho houve um aumento 

de 1,1%. A fabricação des-
ses itens aumenta quando 
há novos projetos saindo 
da gaveta. Esses produtos 
são usados para fabricar 
outros, então eles signi-
ficam aumento de produ-
ção no futuro.

Investimento
Com esse resultado 

da taxa de investimento 
no período, ela alcançou 
o equivalente a 16,8% do 
PIB. O governo, no entan-
to, quer elevar esse per-
centual e tem trabalhado 

para fazer os investimen-
tos deslancharem. Não 
à toa, criou a Secretaria 
Executiva do Programa 
de Parcerias Público-Pri-
vadas (PPI), que tem de-
senvolvido projetos para 
o Brasil.

Outro indicador que 
apresentou melhora im-
portante foi a taxa de 
poupança bruta, que pas-
sou de 15,1% do PIB para 
15,8%. Esse número é a 
soma da poupança das 
empresas, das famílias e 
do governo. A poupança 

é importante porque sem 
ela não existe investimen-
to, para os projetos saí-
rem do papel para gerar 
emprego e renda.

Investimentos voltam a crescer no Brasil
APÓS DEZ TRIMESTRES EM QUEDA

Poupança das 
famílias, do 
governo e das 
empresas 
apresenta 
melhora



Jornalista Josélio Carnei-
ro, advogada Ana Cláudia 
Nóbrega Vital do Rego, 
exeucutiva Aparecida Can-
deia, médico Evaldo Dantas 
da Nóbrega, empresários 
Fred Ferreira e José Artur 
Melo de Almeida, radialista 
Ademilson Maia, vereador 
e compositor Flávio Eduar-
do Fuba Ribeiro Coutinho, 
Professora Vera Nóbrega 
Lucena, Sras. Marcia Rolim 
e Fátima Casado, bancária 
Leni Medeiros.
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ParabénsDois Pontos

Qu4tro

A CANTORA 
Khrystal e os multi-
instrumentistas Zé 
Fontes, Sami Tarik 
e Ronaldo Freire, 
que formam o grupo 
Qu4tro se apresentam 
hoje a partir das 20h 
na Usina Cultural Ener-
gisa. Com participação 
do instrumentista 
paraibano Lucas Car-
valho a apresentação 
é uma iniciativa do 
Projeto Oito em Ponto 
- Arte & Cultura desen-
volvido pela Anne Fer-
nandes Comunicação e 
Produções Culturais.

“O que dói não é a língua 
afiada que trama e nos 
difama, mas o silêncio que 
atinge e corta a alma”

“Quando sozinhos, vigiemos 
nossos pensamento; 
em família, nosso gênio; 
em sociedade, nossa língua”

LEANDRO M. CORTES MADAME DE STAËL

    A escritora e professora Auxiliadora Borba avisando que neste sábado, 
na Livraria do Luiz, na Galeria Augusto dos Anjos, no Centro da capital, será lançado 
às 10h  a coletânea “Campina Grande nos meados do Século XX”, em segunda edição.

Espaços efêmeros
ACONTECE hoje a 3a edição da Pós-Graduação 

em Design e Arquitetura de Espaços Efêmeros do Iesp 
Faculdades que terá como convidado principal o arquite-
to e designer Marko Brajovic, nascido na Croata, com 
especialização em Genetic Architecture em Barcelona, 
mas atualmente reside em São Paulo. 

Além de proferir a aula inaugural do curso ele lançará 
o livro “In Nature We Trust” e entre seus trabalhos está 
o Pavilhão do Brasil na Expo de Milão 2015.

   Artesãs que fazem parte de projetos produtivos atendidos pelo Procase 
estão expondo seus produtos no Seminário “O Futuro do Desenvolvimento: o 
Brasil, o Nordeste e as estratégias  de Arranjos Produtivos Locais, que está 
sendo realizado na UFPB. São peças em renda renascença, tapeçaria e crochê 
das cidades de São João do Tigre, Gurjão e Boqueirão.

Jornada

A SECRETARIA  
Municipal de Desen-
volvimento Social de 
Patos e a Vara da 
Infância e Juventude 
daquela comarca 
vão realizar amanhã 
a Primeira Jornada 
Municipal de Justiça 
Restaurativa.

O evento terá 
duas palestras “Justiça 
Restaurativa” e “Cír-
culos de Construção 
de Paz”, realizadas no 
Fórum daquela cidade 
visando sensibilizar 
autoridades e lide-
ranças municipais para 
o assunto.
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   A história de supe-
ração do escritor australiano 
Nick Vujicic, que nasceu sem 
os braços e sem as pernas 
devido a rara síndrome te-
tra-amelia, emociona a todos.
  Ele estará no Brasil 
dias 3 a 8 de outubro, pas-
sando pelo Rio de Janeiro, 
Porto Alegre, Belo Horizonte 
e São Paulo fazendo palestras 
e lançando seu livro “Me dá 
um abraço”, que fala do amor 
como meio para vencer  as 
diferenças.

Posse festiva 
FOI UMA beleza a festiva posse da nova diretoria 

do Clube Cabo Branco, tudo bem organizado pelo presi-
dente Gilberto Ruy e o vice, Jeová Colaço, realizada no 
restaurante Panorâmico na última terça-feira.

A solenidade foi prestigiada pelo secretário de Es-
portes, Bruno Roberto que representou o governador 
Ricardo Coutinho na ocasião, bem como pelos advogados 
José Mário Porto Júnior, Martinho Cunha e Jamenson 
Silveira, além do presidente da Federação Paraibana de 
Futsal, Bosco Crispim além de conselheiros e familiares.

FOTOS: Goretti Zenaide

Mesa oficial na solenidade de posse no Cabo Branco: Martinho Cunha, José Mário Porto Júnior, Jeová 
Colaço, Gilberto Ruy, Bosco Crispim, Bruno Roberto e Jameson Siqueira

Zum Zum Zum

FOTOS: Osmar Santos 

Norma e José Ruy Coelho com o filho e presidente do Esporte Clube 
Cabo Branco, Gilberto Ruy

Abrafood

A ASSOCIAÇÃO 
Brasileira de Bares e 
Restaurantes Seccional 
Paraíba vai lançar um 
novo sistema de aplicati-
vo de entrega de comida 
por meio do delivery. 

O lançamento será 
neste mês de setembro 
e a Abrasel Paraíba é a 
terceira do País a utilizar 
sua própria plataforma de 
pedidos online, denomi-
nada Abrafood, disponível 
nos sistemas Android e 
IOS. 

A agência de publici-
dade Plural está encar-
regada de formatar a 
campanha de lançamento.

Estimados Everaldo Soares Júnior, Vitória Lima e Maria Enilda Soares, 
ele comemorou esta semana seus gloriosos 70 anos

    Como faz todos os anos para comemorar o Dia do Jurista, o advogado 
José Mário Porto Júnior promove neste sábado animada feijoada para comemorar 
a data que transcorreu em 11 de agosto. O encontro festivo será no restaurante 
Panorâmico com supimpa feijoada assinada pelos estimados Norma e José Ruy Coelho.

Simone e Fátima Miranda com José Carlos e Sandra Alves Miranda, esta última empossada como 
conselheira no Conselho Deliberativo 

Roberta Aquino, Edna Paiva, Alice Martins, Roziane Coelho, o presidente do Cabo Branco Gilberto Ruy, 
esta colunista, Auxiliadora Cardoso, Almira Mendes e Maria Eduarda Cardoso 

Música

PROGRAMA dos 
bons para a noite de 
hoje é o concerto da 
Orquestra Sinfônica da 
Paraíba, sob a regência 
do maestro titular Luiz 
Carlos Durier na Sala 
de Concertos “Maestro 
José Siqueira” no Espaço 
Cultural.  O solista será o 
violista Gabriel Polycarpo 
que, na ocasião, receberá 
o prêmio do I Concurso 
Nacional de Violas da 
Paraíba realizado pela 
UFPB e pela OSPB.

Justiça

A POSSE dos minis-
tros Herman Benjamim 
(corregedor-geral), Na-
poleão Nunes Maia Filho 
(ministro efetivo) e Og 
Fernandes (ministro 
substituto) no Tribunal 
Superior Eleitoral foi 
prestigiada pela vice-go-
vernador Lígia Feliciano 
que, na ocasião, repre-
sentou o governador 
Ricardo Coutinho.

O ato foi realizado 
na última terça-feira no 
Pleno do TSE, em Brasília.
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Brasil e Equador jogam 
hoje pelas Eliminatórias 
na estreia de Tite

PRESIDENTE VARGAS

Suspenso leilão do campo do Treze
FotoS: Divulgação

Prazo dado pela Justiça 
do Trabalho para o clube 
quitar dívidas é de 90 dias

O diretor de futebol 
do Treze, Fábio Azevedo, 
está tranquilizando a tor-
cida do Treze, que estava 
apreensiva com a possibi-
lidade da Justiça leiloar o 
Estádio Presidente Vargas, 
para pagamento de dívi-
das trabalhistas do clube. 
O Galo conseguiu uma de-
cisão judicial, suspenden-
do o leilão por um prazo 
de 90 dias. Segundo Fábio, 
o processo foi modificado 
e precisa ser melhor ana-
lisado.

“Nós já conseguimos 
pagar algumas pendências 
financeiras e isso altera o 
processo. Isto tem que ser 
considerado em uma ou-
tra análise. Baseado neste 
fato, conseguimos sensibi-
lizar a Justiça que conce-
deu o deferimento do nos-
so pedido. Agora temos 
um prazo de 90 dias para 
revisar tudo e realizar o 
leilão. Ganhamos tempo 
para tentar resolver o pro-
blema”, afirmou o dirigen-
te do Galo.

Não é de hoje que o 
Estádio Presidente Var-
gas sofre ameaças da Jus-
tiça de ser leiloado, para 
pagamento de dívidas 
trabalhistas do clube. A 
coisa começou em 2013, 
quando o clube passou 
pela mesma situação, por 
conta de dívidas com a 
União. Na oportunidade, a 
diretoria do Treze conse-
guiu resolver a situação, e 
empurrar o problema com 
a barriga. Na última sema-
na, o Estádio Presidente 
Vargas foi colocado à lei-
lão por determinação da 
Justiça do Trabalho, para 
saldar dívidas trabalhistas 
do Treze com ex-atletas e 
ex- funcionários.

Agora, a Justiça ava-
liou o PV, com um valor de 
apenas R$ 30 milhões, mas 
os lances, no leilão, que se-
ria realizado esta semana, 
começariam com R$ 7 mi-
lhões, o que deixou os tor-
cedores e dirigentes muito 
preocupados. O problema 
ainda não está resolvido e 
o Estádio pode ainda ir a 
leilão, em um futuro próxi-
mo, se o clube não conse-
guir renegociar as dívidas.

Segundo o presiden-
te do Treze e os advogados 
Genésio Nunes Queiroga 
Neto e Rodolfo Gaudên-
cio Bezerra, já existe uma 
avaliação venal, ratifican-
do que o estádio está ava-
liado hoje em quase R$ 70 
milhões. Agora, conforme 
o processo Nº 0011900-
40.2011.5.13.0023, o clube 
terá até o final de novembro 
vindouro, para se planejar, 
programar-se e apresen-
tar ao Nucon, um plano de 
pagamento de suas dívi-
das trabalhistas. Este será 
o segundo ato da diretoria 
da futura diretoria do Galo 
que vai comandar o clube 
no  biênio 2017/18. O clube 
terá eleições no mês de ou-
tubro.

TJDF-PB 
analisa até 
amanhã pedido 
do Serrano 

Botafogo-PB 
retorna hoje 
após jogo com 
o Palmeiras-SP

O presidente do Tribunal 
de Justiça Desportiva de Fute-
bol da Paraíba – TJDF/PB, Lio-
naldo Santos Silva, prometeu 
decidir até amanhã se acata 
ou não  o pedido do Grêmio 
Serrano, de Campina Grande, 
que, através de Mandado de 
Garantia, solicita sua inclusão 
no Campeonato Paraibano de 
Futebol Profissional da Segun-
da Divisão, temporada 2016.

De acordo com o presi-
dente daquela Corte, a equipe 
campinense entrou de forma 
legal com o Mandado de Ga-
rantia, haja vista que cumpriu 
o que diz a legislação despor-
tiva, principalmente em rela-
ção ao pagamento do prepa-
rado, ou seja, ao pagamento 
de uma taxa equivalente a R$ 
1 mil.  “Até a sexta-feira esta-
rei analisando o pedido do 
time campinense. Vamos ana-
lisar com muita cautela o plei-
to para sermos justos”, disse 
Lionaldo.

O Grêmio Serrano, jun-
tamente com o Cruzeiro de 
Itaporanga, foram excluídos 
do campeonato pelo fato de 
não terem anexado todos os 
documentos necessários de 
adequação ao Profut (pro-
fissionalização do futebol), 
bem como ao Estatuto do 
Torcedor.

Na maratona de jogos pelo 
Campeonato Brasileiro e pela 
Copa do Brasil, o Botafogo retor-
na aos treinos amanhã, após o 
jogo disputado na última quar-
ta-feira em São Paulo, contra o 
Palmeiras pela Copa do Brasil. 
A delegação retorna hoje da 
capital paulista, e os jogadores 
se reapresentam amanhã às 9 
horas da manhã, no CT da Mara-
vilha do Contorno. O foco agora 
é no jogo de domingo, contra o 
Confiança, pela Série C. A parti-
da está programada para as 16 
horas, no Estádio Almeidão, em 
João Pessoa.

Após a derrota inespera-
da para o América de Natal, em 
casa, o Belo não pode pensar em 
nenhum outro resultado que 
não seja a vitória. Qualquer tro-
peço, poderá significar sair do 
G4, após a próxima rodada. Na 
terceira colocação, o Botafogo 
tem 23 pontos, o mesmo núme-
ro de pontos do quarto e quinto 
colocados. 

A diretoria e a comissão 
técnica do Botafogo estão tão in-
teressadas nesta partida, que um 
membro da comissão técnica foi 
até Aracaju, no último domingo, 
ver o Confiança jogando contra o 
River, quando o clube sergipano 
venceu de goleada, por 4 a 1. A 
venda antecipada dos ingressos 
para o jogo contra o Confiança 
deverá começar amanhã, nas 
duas lojas do Belo, localizadas 
em Manaíra e em Mangabeira.

Campinense nega conversa com treinador
O presidente do Cam-

pinense, Williams Simões 
negou ontem que o Campi-
nense esteja acertando com 
o técnico Sérgio China, boa-
to que surgiu esta semana 
em Campina Grande. Sér-
gio dirigiu o Salgueiro, com 
muito sucesso, no Campeo-
nato Pernambucano, na Sé-
rie C e na Copa do Nordes-
te. Mais recentemente, ele 
estava no América de Natal, 
quando foi substituído por 
Francisco Diá.  Segundo ele, 
o clube está com uma lista 
de dez nomes e analisan-
do com calma quem será o 
novo treinador da equipe 
para a próxima tempora-
da.  Simões adiantou que a 
decisão sairá nos próximos 
quinze dias.

“Estamos analisando 
com calma. Temos bastante 
tempo para fazer a escolha 

certa. A apresentação da 
equipe para a pré-tempo-
rada só deverá acontecer lá 
para o dia 15 de novembro. O 
planejamento está todo sen-
do feito, para um ano em que 
teremos o calendário cheio, o 
que será melhor do que este 
ano, quando não tínhamos 
a certeza se jogaríamos no 
segundo semestre”, disse o 
dirigente.

A primeira parte do pla-
nejamento já começou, com 
o acerto com cerca de 70 por 
cento do elenco para conti-
nuar no próximo ano. A par-
tir desta base, o Campinense 
vai em busca de reforços, 
de acordo com a orientação 
no futuro treinador. “Nós já 
vamos começar com uma 
base, para facilitar o entro-
samento da equipe. Depois, 
é só contratarmos alguns 
atletas para determinadas 

posições, onde o futuro téc-
nico achar que teremos de-
ficiência”, disse Simões. A 
diretoria vai começar em 
breve uma recuperação do 
gramado do CT do Renatão, 
para que quando começar a 
pré-temporada, os jogado-
res tenham melhores con-
dições de trabalho. No pró-
ximo ano, o Campinense vai 
participar do Campeonato 
Paraibano, Copa do Nordes-
te e Copa do Brasil, no pri-
meiro semestre. Na segunda 
metade do ano, a Raposa vai 
jogar outra vez o Campeo-
nato Brasileiro da Série D, 
quando vai tentar, de novo, o 
acesso a Série C.

Eliminado da Série D 
do Campeonato Brasileiro, 
o time paraibano ficou sem 
agenda para o restante da 
temporada, tendo que se 
desfazer do seu grupo que 

conseguiu ser campeão es-
tadual, representar bem o 
Estado na Copa do Brasil e 
também fazer uma boa cam-
panha na Quarta Divisão do 
Brasileirão.

No entanto, alguns jo-
gadores deixaram o Campi-
nense na perspectiva de um 
retorno não muito distante, 
outros, porém, foram em-
prestados a grandes clubes 
do cenário esportivo bra-
sileiro, no caso, do goleiro 
Gledson, que foi para o Lon-
drina e o volante Negreti, 
para o Clube Náutico Capi-
baribe.

A ordem na diretoria 
da Raposa paraibana é tra-
balhar de forma silenciosa 
e montar um grande elenco 
para a próxima tempora-
da, no sentido de retornar 
a competição nacional para 
tentar o acesso. (IM)

SÉRGIO CHINA

Ivo Marques
ivo_esportes@yahoo.com.br

Marcos Lima
marcosauniao@gmail.com

O elenco do Campinense Clube foi desfeito e alguns jogadores foram emprestados na promessa de que irão voltar ao time

O Presidente Vargas, Centro de Treinamento do Galo da Borborema, vive indefinição em relação a leilão devido a dívidas da diretoria



Jogos Paralímpicos: mais de 
1 milhão de ingressos vendidos

A UNIÃO João Pessoa, Paraíba - QUINTA-FEIRA, 1 de setembro de 2016

Maior evento do 
paradesporto do planeta 
tem início no  dia 7

A venda de ingressos 
para os Jogos Paralímpicos 
Rio 2016 atingiu, no início 
desta semana, a marca de um 
milhão de entradas comer-
cializadas, dando sequência 
à grande procura registrada 
nos últimos dias. Cerca de 
1,5 milhão de entradas ainda 
estão disponíveis.

 “Estamos muito satis-
feitos por termos passado da 
marca de um milhão de in-
gressos vendidos. Isso mos-
tra que os brasileiros estão 
se engajando com os Jogos 
Paralímpicos. Temos visto fi-
las em nossas bilheterias e já 
é possível sentir o clima dos 

Jogos tomando conta da cida-
de. Ainda há muitas opções 
de entradas para ver de perto 
esses atletas incríveis e ins-
piradores e o melhor jeito de 
comprá-las é através do site 
de ingressos”, comentou Do-
novan Ferreti, diretor de in-
gressos do Comitê Rio 2016.

O ritmo das vendas vem 
mantendo o padrão alcan-
çado na última semana. Na 
quarta-feira (24), foram co-
mercializadas 145 mil entra-
das, um recorde nos Jogos, 
superando as 133 mil vendi-
das na terça (23). Ciclismo de 
pista, futebol de 5 e triathlon 
já tiveram toda a carga inicial 
de ingressos esgotada. Ao 
todo, 95 sessões já estão in-
teiramente vendidas. Novos 
bilhetes para esses esportes 

podem ser disponibilizados 
em breve. Outros esportes 
que vêm sendo alvo de gran-
de interesse por parte dos 
torcedores são natação, atle-
tismo, basquete em cadeiras 
de rodas e voleibol sentado. 
As sessões realizadas nos fi-
nais de semana são as mais 
procuradas até o momento.

 As entradas restantes 
estão sendo vendidas pelo 
site www.rio2016.com/in-
gressos. Há bilhetes com 
preço a partir de 10 reais. 
Pessoas com deficiência e 
maiores de 60 anos têm di-
reito à meia-entrada em to-
das as faixas de preço. Estu-
dantes e professores da rede 
pública municipal pagam 
meia na categoria de entra-
das mais baratas.

Os nove pontos que se-
param o atual bicampeão da 
Fórmula 1, Lewis Hamilton, e 
seu companheiro, Nico Ros-
berg, deixam a temporada de 
Fórmula 1 em uma espécie 
de empate técnico entre os 
pilotos da Mercedes, a oito 
provas para o fim do Mundial 
2016. Mesmo vendo o alemão 
diminuir a diferença com a 
vitória no último domingo 
em Spa-Francorchamps, Ha-
milton aparentemente é o 
que tem mais motivos para 
comemorar. Seu terceiro lu-
gar ao fim da corrida, depois 
de largar na última fila, e o 
fim da punição por troca de 
motor fazem com que a pres-
são sobre seus ombros dimi-
nua e mude de lado.

“Spa foi muito bom por 

limitar os danos que pode-
riam acontecer. Foi um re-
sultado fantástico para mim 
e para a equipe. O jogo está 
aberto para mim agora, sem 
penalidades no caminho e 
motores frescos pronto para 
usar”, disse o piloto, se re-
ferindo ao fato de ter usado 
mais de cinco unidades de 
motor ao longo da competi-
ção. A busca pelo tetracam-
peonato - tri consecutivo - 
pode ficar mais interessante 
para Hamilton no próximo 
domingo. 

A corrida será disputada 
no Circuito de Monza, na Itá-
lia, local que o inglês venceu 
três vezes nos últimos qua-
tro anos, incluindo os dois 
anteriores. “Agora é Monza, 
uma pista que eu conheço 

bem desde outras categorias 
e que é impossível não amar. 
Eu tive um final de semana 
perfeito nela no ano passa-
do. Se eu conseguir repetir, 
seria incrível, mas vamos ver 
o que vai acontecer quando 
chegarmos lá. 

Sem querer acreditar 
na reação de Hamilton na 
Bélgica, Nico Rosberg preci-
sa deixar de lado a falta de 
sorte para reassumir a lide-
rança do campeonato. Para 
isso, precisa fazer sua parte 
e vencer o máximo que pu-
der. 

“Para mim, cada corrida 
é como se fosse uma final de 
Copa. É ótimo saber que você 
tem o time e o carro para 
apenas ir à pista e colocá-lo 
na linha”, afirmou.

Nove pontos separando pilotos 
é considerado empate técnico 

FÓRMULA 1

O sétimo lugar na Olim-
píada Rio 2016 foi doloro-
so para Sarah Menezes não 
apenas pelo sentimento 
de ficar fora do pódio, mas 
também pela luxação no 
cotovelo sofrida após duas 
chaves de braço aplicadas 
pela mongol Urantsetseg 
Munkbaht na luta da repes-
cagem. Apesar de supera-
do o trauma e festejado o 
honroso sétimo lugar, Sarah 
Menezes segue em recu-
peração e deve retornar às 
competições apenas no ano 
que vem, em uma categoria 
nova da que ela está habitu-
ada, a 52kg, defendida por 
Érika Miranda nos últimos 
ciclos olímpicos.

O gestor de alto ren-
dimento da Confederação 
Brasileira de Judô (CBJ), 
Ney Wilson, explicou que o 
lugar de Sarah na seleção 

vai depender do que acon-
tecer nos próximos anos. 
Devido ao problema no 
cotovelo, a judoca passará 
um tempo apenas em trata-
mento antes de retornar aos 
treinos. Competições ofi-
ciais somente em 2017. Ain-
da é cedo, na avaliação de 
Ney, para cravar qualquer 
alteração, inclusive devido à 
mudança de Sarah Menezes 
da categoria ligeiro para a 
meio-leve. 

“Cada atleta tem um 
prazo diferente. Depois da 
Olimpíada, não tem mais 
seleção permanente. Reco-
meça tudo. Provavelmente 
Sarah Menezes lute só ano 
que vem. Nós conversamos 
e vimos que houve um des-
gaste muito grande durante 
este último ciclo. É muito di-
fícil falar sobre esse novo ci-
clo porque ainda nem come-

çou. Vamos ver como estará 
a competitividade da Sarah 
e vamos ver também como 
a Érika Miranda vai se com-
portar”, analisou o gestor. 

Ney cita Érika Miranda 
porque ela pode ser a prin-
cipal adversária de Sarah na 
briga por uma vaga na Olim-
píada de Tóquio, em 2020. 
Com 29 anos, ela é mais ex-
periente na categoria -52kg, 
onde foi titular da seleção 
nos últimos três ciclos olím-
picos. No currículo, quatro 
ouros em Pan-Americanos 
da modalidade, além de ter 
sido campeã nos Jogos de 
Toronto 2015 e uma pra-
ta no Mundial do Rio, em 
2013. Na Rio 2016, a judo-
ca brasiliense foi eliminada 
na repescagem e disse que-
rer refletir se deve ou não 
participar do próximo ciclo 
olímpico. 

Sarah Menezes retorna no próximo 
ano em sua nova categoria no Judô 

NOVA PROMESSA

Os pilotos acreditam que, na próxima corrida, terão de sobra adrenalina e força de vontade

Muitos outros bilhetes ainda estão à venda para os Jogos Paralímpicos Rio 2016

Duzentos metros cronometrados, 
estudados e detalhados da Lagoa Ro-
drigo de Freitas, local da canoagem da 
Paralimpíada Rio 2016. Agora resta a 
Luís Carlos Cardoso, um dos cinco pa-
ratletas da delegação brasileira na mo-
dalidade, fazer a regressiva até o come-
ço dos Jogos. A cerimônia de abertura 
acontece no dia 7 de setembro, e Luís 
Carlos encerrou, em São Paulo, o pe-
ríodo de aclimatação. Luis publicou 
um vídeo sobre a data especial. Assis-
ta acima. Tricampeão mundial na ca-
noa e campeão mundial no caiaque, o 
piauiense vai competir na KL1. Natural 
de Picos, interior do Piauí, ele revelou 
um exercício de concentração minu-
cioso nessa reta final de preparação e 
ainda mais motivado com a procura de 
ingressos para o evento, que atingiu 1 
milhão de bilhetes comercializados. 

As medalhas de Erlon Souza e Isa-
quias Queiroz na canoagem da Rio 
2016 (duas pratas e um bronze), se-
gundo Luís, deram ainda mais incen-
tivo ao time brasileiro. A equipe da 
canoagem na Paralimpíada tem ain-
da Débora Benivides (KL2 Feminino), 
Mari Santilli (KL3 Feminino), Luis Car-
los Cardoso (KL1 Masculino), Fernando 
Rufino (KL2 Masculino) e Caio Ribeiro 

(KL3 Masculino). Para o piauiense, o 
time está preparado. 

“Isso nos deu mais energia e força 
para acreditar na nossa medalha, acre-
ditar no nosso País. Esses resultados do 
Erlon e do Isaquias com certeza vão 
alavancar a canoagem do nosso País e, 
com a estreia da paracanoagem, ocorra 
da mesma forma e se desenvolva cada 
vez mais na nossa casa”, acredita Luís. 

Ex-dançarino e coreógrafo do can-
tor Frank Aguiar, Luis Carlos descobriu 
que tinha uma bactéria alojada na me-
dula óssea, perdendo o movimento das 
pernas gradativamente. Sem ter como 
fazer o que mais gostava, a dança deu 
espaço para a paracanoagem. Na co-
reografia dedicada nos deslizes das 
águas, a dança para chegar à Rio 2016. 
No caminho, o paratleta bateu Fernan-
do Fernandes, o ex-BBB tetracampeão 
mundial, bi no Pan-Americano e tri no 
Sul-Americano. A vaga foi conquistada 
no Mundial da Itália, no ano passado. 
Ansiedade pela prova? Luís Carlos pre-
fere deixá-la bem escondida.  

“Tento não imaginar de como vai 
ser, a reação do público, da família... 
Tento focar nos treinos, evoluir. Sempre 
é bom estar analisando e trabalhando 
para melhorar o desempenho”, narrou. 

Isaquias serve de inspiração para 
a canoagem paralímpica do Brasil

A PARTIR DO DIA 7

Equipe de canoagem paralímpica brasileira quer seguir espaços do atleta Isaquias Queiroz

FotoS: Divulgação
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Capital paraibana recebe 
competição nacional em  
duas faixas etárias

Evento dia 20 em João Pessoa
JOGOS ESCOLARES DA JUVENTUDE

 João Pessoa se prepara 
para ser a capital nacional 
do esporte escolar em 2016, 
durante as duas fases dos 
Jogos Escolares da Juven-
tude edição 2016 A primei-
ra etapa, de 12 a 14 anos, 
acontecerá entre 20 e 29 de 
setembro, enquanto que a 
segunda, para atletas de 15 
a 17 anos, ocorrerá de 10 a 
19 de novembro. O evento é 
realizado pelo Comitê Olím-
pico do Brasil (COB) e tem o 
apoio do Governo do Estado 
da Paraíba.

Até o fim de semana, 
quem deverá está na capital 
paraibana é o diretor geral 
dos Jogos Escolares da Ju-
ventude e gerente geral de 
Juventude e Infraestrutu-
ra do COB, Edgar Hubner, 
que já confirmou presença.  
Vem para ultimar os prepa-
rativos para o maior evento 
escolar do País.

Com a realização das 
duas etapas, João Pessoa 
passa a ser a cidade que 
mais vezes terá recebido 
esse evento, com seis edi-
ções, ultrapassando Poços 
de Caldas (MG), anfitriã da 
competição em cinco oca-
siões. 

Os Jogos Escolares 
da Juventude são o maior 
evento estudantil esportivo 
do Brasil. A competição de 
abrangência nacional reúne 
milhares de alunos-atletas 
de instituições de ensino 
públicas e privadas de todo 
o País. Atualmente, é tida 
como referência internacio-

nal. Consideradas as fases 
seletivas, os números che-
gam a mais de dois milhões 
de atletas e cerca de quatro 
mil cidades participantes.

Segundo o diretor ge-
ral dos Jogos Escolares da 
Juventude e gerente geral 
de Juventude e Infraestru-
tura do COB, Edgar Hubner, 
a capital paraibana possui 
boas instalações esporti-
vas e capacidade hoteleira 
compatível para receber 
mais de cinco mil pessoas 
durante o evento, além de 
um excelente Centro de 
Convenções que será utili-
zado como base das opera-
ções do Comitê Organiza-
dor dos Jogos.

“Um evento desse por-
te movimenta a economia 
da cidade e promove o am-
biente saudável do espor-
te para a população local, 
mesmo após os Jogos Olím-
picos Rio 2016. Teremos a 
facilidade de manter toda 
a logística da primeira fase 
da competição para a se-
gunda. Isso será um fator de 
economia importante para 
a organização do evento”, 
destacou Edgar.

Nas duas edições, são 
disputadas as modalidades 
de atletismo, ciclismo, gi-
nástica rítmica, judô, luta 
olímpica, natação, tênis de 
mesa, xadrez, basquete, fut-
sal, handebol, vôlei e vôlei 
de praia.

Além das competições, 
os jovens atletas têm a sua 
disposição vários outros 
eventos paralelos aos Jogos. 
O programa sócio-educati-
vo e cultural abrange ativi-
dades extras, com o intui-
to de aproximar os jovens 
de todo o País aos valores 
olímpicos e ao exemplo po-
sitivo da prática esportiva. 

Adrizzia Silva
Especial para A União

O jogador paraibano de bas-
quete, Franco Ferreira Neto, que 
está na equipe Sub-17 do Vas-
co da Gama, do Rio de Janeiro,  
desde o início do ano, embar-
ca hoje para a cidade carioca, 
quando retomará as atividades 
esportivas. Ele passou 30 dias de 
férias em João Pessoa, sua cida-
de natal, visitando familiares e 
amigos, além de treinar pratica-
mente todos os dias em um colé-
gio da capital.

Com um pouco mais de dois 
metros de altura, o paraibano 
que integra a equipe Sub-17 
de basquete do Vasco da Gama 
(RJ) está disputando o Campeo-
nato Carioca Juvenil e ocupa o 
terceiro lugar na competição. O 
segundo turno do campeonato 
será no próximo domingo e a 
expectativa de bom resultado é 
grande. 

“Eu já acabei a escola e por 
isso estou participando do es-
tadual. Mas estamos bem. Nós 
perdemos as últimas três parti-
das, mas estamos atrás apenas 
do Tijuca e do Botafogo. Acre-
dito que vamos passar para a 
semifinal e podemos chegar a 
final”,  afirmou o jovem. Além 
do estadual do Rio de Janeiro, o 
Vasco ainda disputa os Jogos In-
tercolegiais e os Jogos Escolares 
da Juventude, que ocorrerá aqui 
em João Pessoa.

Franco foi para o Rio de Ja-
neiro no início do ano e passou 
por uma semana de testes no 
Vasco, onde foi aprovado pela 
comissão técnica do time. O 
paraibano aproveitou as férias 

Jogador se reapresenta ao Vasco
BASQUETE SUB-17

em João Pessoa, com a família 
e amigos, e ainda aproveitou 
para treinar em um colégio, as-
sim, mantendo a forma e sem 
perder o ritmo.

 Ainda garoto, dos 5 aos 8 
anos, iniciou a prática esporti-
va migrando pela natação, ca-
poeira, judô, futebol de salão, 
futebol de areia, mas se adap-
tou mesmo no basquetebol. 
Nesse esporte ele tomou gosto 
conquistando os títulos de cam-
peão paraibano, jogos escola-
res e torneios regionais de sua 
categoria até ficar na tercei-

ra colocação do Campeonato 
Brasileiro, colocando a Paraíba 
pela primeira vez na Primeira 
Divisão e medalha de prata na 
Segunda Divisão e segundo co-
locado nos jogos escolares bra-
sileiros. 

Ele vive um grande mo-
mento e acredita que pode 
tornar realidade os seus so-
nhos no basquete, agora jo-
gando por uma grande equi-
pe. Franco Neto tem potencial 
e já desperta interesse de 
equipes renomadas do bas-
quete nacional. 

Franco Ferreira Neto, ao lado do avô e radialista Franco Ferreira, da Rádio Tabajara

FOTOS: Reprodução/Internet

O handebol, a exemplo de anos anteriores, deverá realizar alguns de seus jogos no Ginásio Ronaldão, no bairro do Cristo Redentor, onde os atletas mostrarão muita adrenalina e seu potencial  



Tite estreia 
na seleção hoje 
contra o Equador

ELIMINATÓRIAS DA COPA

Jogo em Quito dá início a 
uma nova era após saída 
do ex-treinador Dunga

Uma equipe que mante-
nha a intensidade, seja agres-
siva, valorize a posse de bola, 
atenta às bolas altas do adver-
sário. É assim que Tite quer a 
Seleção Brasileira na sua es-
treia, hoje, contra o Equador, 
em Quito, pelas Eliminatórias 
da Copa do Mundo de 2018. 
O técnico tem a equipe quase 
definida - vai optar por uma 
formação com jogadores ex-
perientes.

Tite mantém em segre-
do os titulares. Nessa terça-
feira, fechou a maior parte do 
treinamento, sob o argumen-
to de que não queria revelar 

a escalação para os equato-
rianos. Mas não fará muitas 
alterações em relação à equi-
pe que vinha sendo escalada 
por Dunga, o seu antecessor.

O treinador se mantém 
fiel à intenção de escalar os 
jogadores no posicionamen-
to em que mais se sentem à 
vontade. A tendência é que 
a defesa seja quase toda a 
mesma que iniciou a partida 
em que o Brasil foi derrotado 
pelo Peru por 1 a 0 em junho, 
na Copa América Centenário, 
e que determinou na elimi-
nação na primeira fase e a 
demissão de Dunga.

Assim, Alisson, Daniel 
Alves, Gil e Miranda esta-
riam garantidos. Na late-
ral esquerda, Marcelo, que 

Tite resgatou para a Seleção 
Brasileira, está bem cotado. 
Mas Filipe Luis (que jogou 
na derrota para os peru-
anos) tem chances de ser 
mantido.

Casemiro será o único 
volante no esquema 4-1-4-
1 que Tite pretende implan-
tar. O treinador deve com-
pletar o setor com Willian, 
Renato Augusto, Paulinho e 
Neymar. Como atacante iso-
lado, apesar de gostar mui-
to de Taison, a tendência é 
que Gabriel Barbosa ocupe 
o setor.

Tite está trabalhando 
nesta fase inicial na seleção 
com três fatores que visam 
compensar o pouco tempo 
de treinos: conversas, vídeos 

e atividade de campo. Ele já 
passou para os convocados a 
sua visão tática por meio de 
vários bate-papos, coletivos 
e individuais. “Conversamos 
no sentido de potencializar 
individualidades e coletivo. 
Os dois precisam estar pre-
sentes (em uma equipe)”, 
disse o treinador.

Nessa terça-feira, antes 

do treino realizado no Estádio 
Casa Blanca, da LDU, Tite exi-
biu um vídeo sobre tática para 
os atletas. E também exercitou 
conceitos no campo. O técnico 
percebeu, ao longo da carrei-
ra, que jogadores têm manei-
ras diferentes de compreen-
der melhor as propostas dos 
técnicos, por isso a adoção das 
três formas de didática.

Botafogo e Cruzeiro se enfrentam no jogo de ida
Vindo de derrota por 

1 a 0 para o Atlético Para-
naense, em Curitiba, pelo 
Campeonato Brasileiro, o 
Botafogo já pensa na Copa 
do Brasil. Hoje, às 20h, o 
time recebe o Cruzeiro no 
Estádio Luso-Brasileiro, 
no Rio de Janeiro, no jogo 
de ida das oitavas de final. 
Para este jogo, o volante 
Aírton, com dores lomba-
res, e o atacante Neilton, 
que torceu o tornozelo es-
querdo, são dúvidas. Am-
bos deixaram o jogo contra 
o Furacão antes do fim e a 
definição acontece no trei-
no de ontem pela manhã, 

que antecede ao período de 
concentração. 

Já pelo Campeonato 
Brasileiro, o Glorioso vol-
ta a campo no domingo, às 
18h30(de Brasília), quan-
do enfrentará o Grêmio, 
também no Rio, em jogo 
reprogramado ainda do 
Primeiro Turno. Para este 
compromisso, Jair Ventura 
não terá o lateral esquer-
do Diogo Barbosa e nem o 
meia reserva Leandrinho, 
já que ambos foram adver-
tidos com o terceiro cartão 
amarelo contra o Atléti-
co-PR e terão que cumprir 
suspensão. Victor Luis deve 

assumir a lateral esquerda.
O Grêmio chegou a so-

licitar o adiamento da parti-
da por ter o goleiro Marcelo 
Grohe e o zagueiro Geromel 
com a Seleção Brasileira, e 
o atacante Miller Bolaños 
com a Seleção Equatoriana, 
todos na disputa das Eli-
minatórias Sul-Americanas 
para a Copa do Mundo de 
2018, que será realizada 
na Rússia. A CBF, porém, 
não acatou a solicitação 
dos gaúchos. Com 26 pon-
tos conquistados, o Bota-
fogo segue fora da zona de 
rebaixamento, ocupando a 
13ª colocação.

COPA DO BRASIL

Botafoguenses 
vêm de derrota 
no Brasileirão

Tite e o supervisor Serginho estão com as atenções voltadas para o primeiro jogo nas Eliminatórias

Jogadores 
brasileiros 

treinaram forte 
nos dias que 

antecederam o 
confronto

Eliminatórias Asiáticas 
7h30
Austrália x Iraque
7h35
Japão x Emirados Árabes
8h
Coreia do Sul x China
12h 
Uzbequistão x Síria
13h30
Irã x Qatar
14h30
Arábia Saudita x Tailândia

Amistosos
11h
Inglaterra x Brasil Sub-20
15h45
Portugal x Gibraltar 
Holanda x Grécia 
Bélgica x Espanha
16h 
Itália x França
 

Eliminatórias Sul-Americanas 
17h
Bolívia x Peru
17h30
Colômbia x Venezuela
18h
Equador x Brasil
20h30
Argentina x Uruguai
21h 
Paraguai x Chile

Jogos de hoje

A UNIÃO João Pessoa, Paraíba - QUINTA-FEIRA, 1 de setembro de 2016
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INTIMAÇÃO
O Presidente da Comissão Permanente de Inquérito, designado pelo Secretário de Estado da 

Educação, Professor Aléssio Trindade de Barros, por meio da Portaria nº663, de 05 de julhode 
2016, publicada no D.O.E de 09 de julho de 2016, INTIMA a Sra. ABRAÃO GUEDES DA SILVA, 
matrícula nº 181.578-4 acomparecer perante esta Comissão, que se encontra instalada no Centro 
Administrativo Estadual, situado a Av. João da Mata, s/n, Bloco I, 5º andar, Jaguaribe, na sala da 
CPI, às 14:00 horas do dia 13 de setembro de 2016, a fim de prestar DECLARAÇÕES no Processo 
Administrativo Disciplinar n° 0016710-6/2016 -  Apenso n°0014241-3/2016, que apura denúncia de 
irregularidades no exercício da função.

João Pessoa, 29 de agosto de 2016.
Cláudio Roberto Tolêdo de Santana

Presidente da CPI/SEE - PB

INTIMAÇÃO
O Presidente da Comissão Permanente de Inquérito, designado pelo Secretário de Estado da 

Educação, Professor Aléssio Trindade de Barros, por meio da Portaria nº659, de 05 de julhode 
2016, publicada no D.O.E de 09 de julho de 2016, INTIMA oSr. AERTON BARBOSA SOUSA, 
matrícula nº 169.815-0 acomparecer perante esta Comissão, que se encontra instalada no Centro 
Administrativo Estadual, situado a Av. João da Mata, s/n, Bloco I, 5º andar, Jaguaribe, na sala da 
CPI, às 14:00 horas do dia 13 de setembro de 2016, a fim de prestar DECLARAÇÕES no Processo 
Administrativo Disciplinar n° 0016720-7/2016 – Apenso n° 0014211-0/2016, que apura denúncia de 
irregularidades no exercício da função.

João Pessoa, 29 de agosto de 2016.
Cláudio Roberto Tolêdo de Santana

Presidente da CPI/SEE - PB

INTIMAÇÃO
O Presidente da Comissão Permanente de Inquérito, designado pelo Secretário de Estado da 

Educação, Professor Aléssio Trindade de Barros, por meio da Portaria nº660, de 05 de julhode 
2016, publicada no D.O.E de 09 de julho de 2016, INTIMA a Sra. AMANDA NEVES DA SILVA, 
matrícula nº 181.304-8 acomparecer perante esta Comissão, que se encontra instalada no Centro 
Administrativo Estadual, situado a Av. João da Mata, s/n, Bloco I, 5º andar, Jaguaribe, na sala da 
CPI, às 14:00 horas do dia 13 de setembro de 2016, a fim de prestar DECLARAÇÕES no Processo 
Administrativo Disciplinar n° 0016717-4/2016 -  Apenso n° 0014212-1/2016, que apura denúncia de 
irregularidades no exercício da função.

João Pessoa, 29 de agosto de 2016.
Cláudio Roberto Tolêdo de Santana

Presidente da CPI/SEE - PB

INTIMAÇÃO
O Presidente da Comissão Permanente de Inquérito, designado pelo Secretário de Estado da 

Educação, Professor Aléssio Trindade de Barros, por meio da Portaria nº699, de 05 de julhode 
2016, publicada no D.O.E de 09 de julho de 2016, INTIMA a Sra. ANGELA RITA ROSA DA SILVA, 
matrícula nº 169.310-7acomparecer perante esta Comissão, que se encontra instalada no Centro 
Administrativo Estadual, situado a Av. João da Mata, s/n, Bloco I, 5º andar, Jaguaribe, na sala da 
CPI, às 14:00 horas do dia 13 de setembrode 2016, a fim de prestar DECLARAÇÕES no Processo 
Administrativo Disciplinar n° 0016853-5/2016– Apenso n° 0009659-2/2016, que apura denúncia de 
irregularidades no exercício da função.

João Pessoa, 29 de agosto de 2016.
Cláudio Roberto Tolêdo de Santana

Presidente da CPI/SEE - PB

INTIMAÇÃO
O Presidente da Comissão Permanente de Inquérito, designado pelo Secretário de Estado da 

Educação, Professor Aléssio Trindade de Barros, por meio da Portaria nº656, de 05 de julhode 2016, 
publicada no D.O.E de 09 de julho de 2016, INTIMA a Sra. CLARICE DO NASCIMENTO AZEVEDO 
SILVA, matrícula nº 141.999-4 acomparecer perante esta Comissão, que se encontra instalada no 
Centro Administrativo Estadual, situado a Av. João da Mata, s/n, Bloco I, 5º andar, Jaguaribe, na 
sala da CPI, às 14:00 horas do dia 13 de setembro de 2016, a fim de prestar DECLARAÇÕES no 
Processo Administrativo Disciplinar n° 0016878-3/2016 – Apenso n° 0009673-7/2016, que apura 
denúncia de irregularidades no exercício da função.

João Pessoa, 29 de agosto de 2016.
Cláudio Roberto Tolêdo de Santana

Presidente da CPI/SEE - PB

INTIMAÇÃO
O Presidente da Comissão Permanente de Inquérito, designado pelo Secretário de Estado da 

Educação, Professor Aléssio Trindade de Barros, por meio da Portaria nº695, de 05 de julhode 
2016, publicada no D.O.E de 09 de julho de 2016, INTIMA a Sra. LAISE DANTAS BARRETO, 
matrícula nº 182.130-0 acomparecer perante esta Comissão, que se encontra instalada no Centro 
Administrativo Estadual, situado a Av. João da Mata, s/n, Bloco I, 5º andar, Jaguaribe, na sala da 
CPI, às 14:00 horas do dia 13 de setembro de 2016, a fim de prestar DECLARAÇÕES no Processo 
Administrativo Disciplinar n° 0016867-1/2016 – Apenso n° 0014280-6/2016, que apura denúncia de 
irregularidades no exercício da função.

João Pessoa, 29 de agosto de 2016.
Cláudio Roberto Tolêdo de Santana

Presidente da CPI/SEE - PB

INTIMAÇÃO
O Presidente da Comissão Permanente de Inquérito, designado pelo Secretário de Estado da 

Educação, Professor Aléssio Trindade de Barros, por meio da Portaria nº685, de 05 de julhode 
2016, publicada no D.O.E de 09 de julho de 2016, INTIMA a Sra. LUANA BARBOSA DA SILVA, 
matrícula nº 174.715-1 acomparecer perante esta Comissão, que se encontra instalada no Centro 
Administrativo Estadual, situado a Av. João da Mata, s/n, Bloco I, 5º andar, Jaguaribe, na sala da 
CPI, às 14:00 horas do dia 13 de setembro de 2016, a fim de prestar DECLARAÇÕES no Processo 
Administrativo Disciplinar n° 0016907-5/2016 – Apenso n° 0010379-2/2016, que apura denúncia de 
irregularidades no exercício da função.

João Pessoa, 29 de agosto de 2016.
Cláudio Roberto Tolêdo de Santana

Presidente da CPI/SEE - PB

INTIMAÇÃO
O Presidente da Comissão Permanente de Inquérito, designado pelo Secretário de Estado da 

Educação, Professor Aléssio Trindade de Barros, por meio da Portaria nº700, de 05 de julhode 
2016, publicada no D.O.E de 09 de julho de 2016, INTIMA a Sra. LUZIMAR BASTOS LISBOA, 
matrícula nº 131.212-0 acomparecer perante esta Comissão, que se encontra instalada no Centro 
Administrativo Estadual, situado a Av. João da Mata, s/n, Bloco I, 5º andar, Jaguaribe, na sala da 
CPI, às 14:00 horas do dia 13 de setembro de 2016, a fim de prestar DECLARAÇÕES no Processo 
Administrativo Disciplinar n° 0016851-3/2016 – Apenso n° 0009662-5/2016, que apura denúncia de 
irregularidades no exercício da função.

João Pessoa, 29 de agosto de 2016.
Cláudio Roberto Tolêdo de Santana

Presidente da CPI/SEE - PB

INTIMAÇÃO
O Presidente da Comissão Permanente de Inquérito, designado pelo Secretário de Estado da 

Educação, Professor Aléssio Trindade de Barros, por meio da Portaria nº703, de 05 de julhode 
2016, publicada no D.O.E de 09 de julho de 2016, INTIMA a Sra. WALDENIRA CARVALHO DE 
ALMEIDA MONTENEGRO, matrícula nº 165.021-1 acomparecer perante esta Comissão, que se 
encontra instalada no Centro Administrativo Estadual, situado a Av. João da Mata, s/n, Bloco I, 5º 
andar, Jaguaribe, na sala da CPI, às 14:00 horas do dia 13 de setembro de 2016, a fim de prestar 
DECLARAÇÕES no Processo Administrativo Disciplinar n° 0016842–3/2016 -  Apenso n° 0009687-
3/2016, que apura denúncia de irregularidades no exercício da função.

João Pessoa, 29 de agosto de 2016.
Cláudio Roberto Tolêdo de Santana

Presidente da CPI/SEE - PB

INTIMAÇÃO
O Presidente da Comissão Permanente de Inquérito, designado pelo Secretário de Estado da 

Educação, Professor Aléssio Trindade de Barros, por meio da Portaria nº701, de 05 de julhode 
2016, publicada no D.O.E de 09 de julho de 2016, INTIMA a Sra. ZENÓBIA MARIA DA SILVA, 
matrícula nº 690.376 acomparecer perante esta Comissão, que se encontra instalada no Centro 
Administrativo Estadual, situado a Av. João da Mata, s/n, Bloco I, 5º andar, Jaguaribe, na sala da 
CPI, às 14:00 horas do dia 13 de setembro de 2016, a fim de prestar DECLARAÇÕES no Processo 
Administrativo Disciplinar n° 0016847-8/2016 – Apenso n° 0014301-0/2016, que apura denúncia de 
irregularidades no exercício da função.

João Pessoa, 29 de agosto de 2016.
Cláudio Roberto Tolêdo de Santana

Presidente da CPI/SEE - PB

INTIMAÇÃO
 O Presidente da Comissão Permanente de Inquérito, designado pelo Secretário de Estado 

da Educação, Professor Aléssio Trindade de Barros, por meio da Portaria nº655, de 05 de julhode 
2016, publicada no D.O.E de 09 de julho de 2016, INTIMA a Sra. CILEZILDA PINHEIRO DA SILVEIRA 
VIEIRA, matrícula nº 135.412-4 acomparecer perante esta Comissão, que se encontra instalada 
no Centro Administrativo Estadual, situado a Av. João da Mata, s/n, Bloco I, 5º andar, Jaguaribe, na 
sala da CPI, às 14:00 horas do dia 13 de setembro de 2016, a fim de prestar DECLARAÇÕES no 
Processo Administrativo Disciplinar n° 0016884-0/2016 – Apenso n° 0009662-5/2016, que apura 
denúncia de irregularidades no exercício da função.

João Pessoa, 29 de agosto de 2016.
Cláudio Roberto Tolêdo de Santana

Presidente da CPI/SEE - PB

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA/PB 
EXTRATO DE CONTRATO

OBJETO: Aquisições de Parques Infantis para Instalação em diversos pontos da cidade. 
FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Presencial nº 00072/2016. DOTAÇÃO: RECURSOS PRÓPRIOS 
/ PROGRAMAS FEDERAIS / OUTROS Dotação consignada no orçamento vigente 2016 Elemento 
de despesa 3.3.90.30.01 - Material de Consumo. VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro de 
2016. PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Guarabira e: CT Nº 00372/2016 - 31.08.16 
- PROSPERA COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ME - R$ 71.950,00.

ZENÓBIO TOSCANO DE OLIVEIRA
Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA/PB 
HOMOLOGAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 00072/2016

Nos termos do relatório final apresentado pelo Pregoeiro Oficial e observado parecer da Asses-
soria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00072/2016, que objetiva: Aquisições de Parques 
Infantis para Instalação em diversos pontos da cidade; HOMOLOGO o correspondente procedi-
mento licitatório em favor de: PROSPERA COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ME - R$ 71.950,00.

Guarabira - PB, 30 de Agosto de 2016
ZENÓBIO TOSCANO DE OLIVEIRA

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA/PB
EXTRATO DE CONTRATO

OBJETO: Construção do PARQUE DE FEIRAS E EVENTOS no Conjunto Clócio Beltrão, regime 
de execução empreitada por preço unitário, tipo menor preço global. FUNDAMENTO LEGAL: TO-
MADA DE PREÇOS Nº 02.2016. Recursos: FPM / ICMS / CONTA MOVIMENTO – “LEI 438/2016 
– CRÉDITO ESPECIAL”. Secretaria de Infraestrutura – 02.06 / 15.451.1016.1058 – 44.9051.00-
001 – Obras e Instalações. Prazo de execução: 04 (quatro) meses. PARTES CONTRATANTES: 
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA e JRP CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO LTDA – ME 
CNPJ nº 05.157.468/0001-08 - CT Nº 190/2016 – 29.08.2016 – R$ 534.692,44 - (Quinhentos e Trinta 
e Quatro Mil Seiscentos e Noventa e Dois Reais e Quarenta e Quatro Centavos). PUBLIQUE-SE 
PARA SUA EFICÁCIA.

Alagoinha, 29 de Agosto de 2016.
ALCIONE MARACAJÁ DE MORAIS BELTRÃO - Prefeita

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITÉ
AVISO DE ADJUDICAÇÃO – PREGÃO PRESENCIAL Nº. 040/2016

A Prefeitura Municipal de Cuité/PB, por intermédio de seu Pregoeiro, torna público que adjudi-
cou o objeto desta licitação em favor da empresa JC DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA CNPJ 
08.949.286/0001-68 no valor total de R$ 21.600,00. Demais informações 83-3372-2246. 

Cuité – PB, em 31 de agosto de 2016. 
BRUCE DA SILVA SANTOS

Pregoeiro Oficial

AVISO DE HOMOLOGAÇÃO – PREGÃO PRESENCIAL Nº. 040/2016
A Prefeita do Município de Cuité/PB, torna público que homologou a adjudicação do objeto desta 

licitação em favor da empresa JC DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA CNPJ 08.949.286/0001-68 no 
valor total de R$ 21.600,00. Em consequência, ficam convocados os proponentes para assinatura 
do instrumento de contrato, nos termos do art. 64, caput, da Lei nº. 8.666/93, sob pena de decair o 
direito à contratação sem prejuízo das sanções previstas em lei. Demais informações 83-3372-2246. 

Cuité – PB, em 31 de agosto de 2016. 
EUDA FABIANA DE FARIAS PALMEIRA VENÂNCIO

Prefeita Constitucional de Cuité

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITÉ
ERRATAS

AVISO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº. 041/2016
Objeto:SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, ELETRO-

DOMÉSTICOS E OUTROS EQUIPAMENTOS DESTINADOS AS SECRETARIAS E PROGRAMAS 
DESTA PREFEITURA. 

Onde se lê:.Início da Sessão:09:00(hora local) do dia 12/09/2016. 
Leia-se:Início da Sessão:09:00(hora local) do dia 14/09/2016

AVISO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº. 042/2016
Objeto:SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL LABORA-

TORIAL PARA O HOSPITAL MUNICIPAL E O PROGRAMA DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA 
DESTA PREFEITURA. 

Onde se lê:Início da Sessão:14:30(hora local) do dia 12/09/2016. 
Leia-se:Início da Sessão:14:30(hora local) do dia 14/09/2016.
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Cuité/PB, 29 de agosto de 2016. 
BRUCE DA SILVA SANTOS

Pregoeiro Oficial

CÂMARA MUNICIPAL DE AREIA
AVISO DE RESULTADO DE LICITAÇÃO

TOMADA DE PREÇOS N.º 001/2016
A Câmara Municipal de Areia, através de sua CPL, torna público o resultado da licitação Tomada 

de Preços n.º 001/2016, cujo objeto é a locação e manutenção de um sistema de digitalização, para 
digitalização de documentos da Câmara Municipal de Areia.

EMPRESA VENCEDORA: RICARDO GUERRA INFORMÁTICA LTDA, 03.500.830/0001-76.
VALOR TOTAL: R$ 9.200,00 (Nove mil e duzentos reais).
 Areia(PB), 22 de agosto de 2016.

REGINALDO LOPES DOS SANTOS
PRESIDENTE DA CPL

 EDITAL DE LOTEAMENTO
O Bel. Walter Ulysses de Carvalho, Oficial do Registro de Imóveis da Zona Sul, da Comarca 

desta Capital, por virtude da Lei, etc. FAZ SABER a todos os interessados que a requerimento 
da IBASA BRASIL EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S/A, pessoa jurídica de direito privado, 
devidamente inscrita no CNPJ sob o nº. 08.726.686/0001-04, com sede na Av. Ayrton Senna, nº. 
1000, Bloco 05, Apto 1303, bairro Nova Parnamirim, na Cidade de Parnamirim do Estado do Rio 
Grande do Norte, neste ato, representada pelo Sr. VICENTE MOGAS UMBERT, espanhol, divorciado, 
empresário, portador do RNE sob o nº. V-493165-U, e do CPF sob o nº. 015.610.744-97, residente 
na Avenida Almirante Tamandaré, n.º 612, Apto 102, bairro Tambaú, João Pessoa/PB, nesta data, 
edito o Edital do Loteamento denominado “LOTEAMENTO COQUEIRAL BEACH”, identificado 
no cadastro imobiliário do município sob nº de inscrição 48.033.1270, situado Rodovia PB - 008, 
bairro Costa do Sol, nesta Capital, (Zona Turística 4 – ZT4) com uma área total de 75.483,62m², 
composto de 03 (três) Quadras, identificadas com “50”, “51” e “52”, sendo a Quadra “50”, composta 
por 05 Lotes, denominados Lotes 06 (433), 07 (370) e 08 (304) destinados à Áreas Habitacionais, 
01 (um) Lote (247) destinado à Equipamentos Comunitários e 01 (um) Lote (97) destinado à Área 
Verde; sendo a Quadra “51”, composta por 05 Lotes, denominados Lotes 01 (213), 02 (487), 03 
(612), 04 (753) e 05 (930) destinados à Áreas Habitacionais,  e sendo a Quadra “52” composta por 
01 (um) Lote (78) destinado à Área Verde; e 01 (um) Lote (327) destinado à Área Verde, com os 
seguintes índices de aproveitamento: I - Área Habitacional: 55.893,68m², correspondente a 74,05%; 
II – Áreas destinadas ao Arruamento, Calçadas e Canteiros: 8.206,06m², correspondente a 10,87%; 
III – Área de Equipamento Comunitário: 3.781,08m², correspondente a 5,01%, e IV – Área Verde: 
7.602,80m², correspondente a 10,07%, de propriedade da IBASA BRASIL EMPREENDIMENTOS 
IMOBILIÁRIOS S/A, já qualificada; objeto da matricula nº 163.288, conforme documentação neces-
sária, planta aprovada pela Prefeitura Municipal de João Pessoa, em data de 29/07/2016, alvará de 
aprovação de arruamento e/ou loteamento, expedido pela Prefeitura Municipal de João Pessoa, em 
29/07/2016, sob nº 2016/011747, expedido através do processo 2015/011747, publicado o Decreto 
nº 2016/008776 no Semanário Oficial de 10/07/2016, e demais documentações exigidas pelo art. 18 
da Lei 6.766/79 (arquivadas). E, para que chegue ao conhecimento de todos, expediu-se este edital 
que será publicado no Diário Oficial do Estado e Jornal local, por três dias consecutivos, podendo o 
registro ser impugnado no prazo de 15 (quinze) dias, contados da data da última publicação, tudo 
nos termos do artigo 19 da citada Lei Federal n.º 6.766/79. Eu, Bel. Walter Ulysses de Carvalho, 
Oficial do Registro do Registro de Imóveis e Anexos, editei o presente e subscrevi. João Pessoa, 
31 de agosto de 2016.  

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DA PARAÍBA
JUÍZO DE DIREITO DA 11ª VARA CÍVEL DA CAPITAL
EDITAL DE INTIMAÇÃO COM O PRAZO DE 20 DIAS.

O Dr. CARLOS EDUARDO LEITE LISBOA, Juiz de Direito da 11ª Vara Cível da Comarca de 
João Pessoa, Capital do Estado da Paraíba, em virtude de Lei, etc.

FAZ SABER a todos quantos o presente Edital virem ou dele tiverem conhecimento, que por 
este Juízo e Cartório do 11º Ofício Cível, situado no Fórum Des. Mario Moacyr Porto, 4º andar, Av. 
João Machado, 532, Jaguaribe, n/capital, processam-se os autos da AÇÃO DE DECLARATÓRIA 
(Processo nº 2002012069677-4) movida por COMERCIAL MENDONÇA LTDA. em face de RDM 
REPRESENTAÇÕES E COM. LTDA-ME; BANCO RURAL S/A; BANCO BRADESCO e BANCO 
SANTANDER (BRASIL) S/A e como a parte promovida não fora encontrado, estando atualmente 
em lugar incerto e não sabido, pelo presente edital, fica devidamente CITADO: RDM REPRESEN-
TAÇÕES E COM. LTDA. inscrita no CNPJ 09.119.137/0001-34, por seu Representante legal; de 
todo conteúdo da presente ação, e contestar a mesma no prazo de 15 (quinze) dias. Advertindo-o 
que não sendo contestada a ação, serão aceitos como verdadeiros os fatos articulados na exordial. 
E para que mais tarde alguém não alegue ignorância, mandou o MM. Juiz expedir o presente edital, 
que será publicado no DJ e em jornal de circulação local e afixado no átrio do Fórum, cujo prazo 
iniciará após o término do prazo do edital. CUMPRA-SE NA FORMA DA LEI. Dado e passado nesta 
cidade de João Pessoa, aos 16 dias do mês de agosto do ano de 2016. Eu, ___________________ 
(Josineide Barbosa de Vasconcelos, Analista/Técnico, digitei e subscrevi.

Carlos Eduardo Leite Lisboa
Juiz de Direito 11ª Vara Cível

SION CONSTRUÇÕES LTDA
Av. governador Argemiro de Figueiredo, 30710.

Bessa - João Pessoa/Paraíba CNPJ: 09243105/0001- 46
EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE ASSEMBLÉIA

GERAL EXTRAORDINÁRIA SINTRICOM
Ficam pelo presente edital convocado todos trabalhadores da Sion Construções LTDA  partici-

parem da Assembléia Geral que será realizado no dia 31 de agosto do corrente ano  (quarta-feira) 
no canteiro de obra do Mont Hebron às 07h30min da manhã na Av: governador Argemiro de Fi-
gueiredo, 3071 no bairro do Bessa nesta cidade, com a presença de no mínimo um representante 
da categoria Laboral, para tratar da seguinte pauta: Trocas de dia a Trabalhar, para compensar 
os Festejos Natalinos,com a troca dos dias 07/09/2016 pelo dia 22/12/2016,  17/09/16 pelo dia 
23/12/16, 08/10/16 pelo 26/12/16, 22/10/16 pelo  27/12/2016 , 05/11/2016 pelo 28/12/16 , 19/11/16 
pelo 29/12/16 e o dia 17/12/2016 pelo dia 30/12/2016 com essa mudança o expediente nos dias 
trocados ficará de 07:00 as 12:00 e de 13:00 as 16:00. 

Ratificação da sindicalização.
Emmanoel Azevedo Batista de Medeiros

Diretor
  

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS

 EXTRATO DE CONTRATO
OBJETO: Contratação de empresa para construção de Escola Núcleo 3 - Divinópolis - Caja-

zeiras -PB.
FUNDAMENTO LEGAL: Tomada de Preços nº 00001/2016.
DOTAÇÃO: Recursos Próprios do Município de Cajazeiras: 02.090 - SECRETARIA MUN. DE 

EDUCAÇÃO 12.361.1023.1018 - CONSTRUÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES 44.90.51 - OBRAS 
E INSTALAÇÕES 002 - FUNDEB 005 - FNDE 005 - MDE

VIGÊNCIA: 9 (nove) meses
PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Cajazeiras e:
CT Nº 00076/2016 - 31.08.16 - BRASEM INCORPORACOES LTDA - R$ 943.869,38
  

 PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI
HOMOLOGAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 00025/2016

Nos termos do relatório final apresentado pelo Pregoeiro Oficial e observado parecer da Assesso-
ria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00025/2016, que objetiva: COMPRA DE MATERIAL 
MÉDICO HOSPITALAR; HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório em favor de: VIDA 
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - R$ 100.618,10.

Mari - PB, 31 de Agosto de 2016.
MARCOS AURÉLIO MARTINS DE PAIVA – Prefeito

EXTRATO DE CONTRATO
OBJETO: COMPRA DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR.

FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Presencial nº 00025/2016.
DOTAÇÃO: Recursos Próprios do Município de Mari: 07.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚ-

DE - 10.302.4280.2028 - MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DO BLOCO DE ASSISTÊNCIA 
HOSPITALAR E AMBULATORIAL - 11.0311 - GASTOS COM SAÚDE 15% - 10.302.4280.2030 
- MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 3390.30.36 - MATERIAL HOSPITALAR - 
3390.30.01 - MATERIAL DE CONSUMO.

VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro de 2016
PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Mari e: CT Nº 00074/2016 - 31.08.16 - VIDA 

DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - R$ 100.618,10.

INDÚSTRIA UNIÃO INOX LTDA EPP - CNPJ N° 21.518.976/0001-20 Torna publico que a SUDEMA-
-Superintendência de Administração do meio Ambiente, emitiu a Licença de Operação n° 1855/2016 
em João Pessoa, 01 de agosto de 2016 – Prazo: 730 dias. Para atividade de: FABRICAÇÃO DE 
ARTEFATOS DE AÇO INOX E AFINS – PUXADOR, NUMERAÇÃO E PÉ PARA MESA, na Rua 
Edgar de Sá Sarmento – 227, Município: SOUSA/PB. Processo: 2015-006529/TEC/LO-0837.

 PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA
AVISO DE RESULTADO DE JULGAMENTO 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00035/2016
A Prefeitura Municipal de Ibiara, através de seu Pregoeiro oficial, vem por meio deste tornar público 

para conhecimento dos interessados, resultado de julgamento de Proposta de Preços e Habilitação jurídica 
do Pregão Presencial nº 00035/2016 com o seu objeto aquisição de material e instrumental odontológico, 
destinados a secretaria de Saúde do Município de Ibaira-PB, conforme edital. Com as licitantes classificadas 
em todas as fases deste certame, as empresas: DENTAL CAMARGO COMERCIO LTDA-ME, CNPJ Nº 
18.110.143/0001-11 foi declarada vencedora de vários itens com o valor global de R$ 62.647,00 (sessenta 
e dois mil, seiscentos e quarenta e sete reais) para o lote I e o valor global de R$ 59.730,00 (cinquenta e 
nove mil e setecentos e trinta reais) para o lote II, totalizando o valor global de R$ 122.377,00 (cento e vinte 
e dois mil e trezentos e setenta e sete reais) e JUED COMÉRCIO E ASSISTÊNCIA DE EQUIPAMENTOS 
ODONTOLÓGICOS LTDA- CNPJ nº 10.592.570/0001-71, foi declarada vencedora de vários itens com o 
valor global de R$ 27.601,00 (vinte e sete mil, seiscentos e um reais) para o lote I e o valor global de R$ 
43.122,10 (quarenta e três mil e cento e vinte e dois reais e dez centavos) para o lote II, totalizando o valor 
global de R$ 70.723,10 (setenta mil e setecentos e vinte e três reais e dez centavos).

Ibiara - PB, 31 de Agosto de 2016.
ANDRÉ ALEXANDRE DO NASCIMENTO

Pregoeiro Oficial  

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANÇA

RESULTADO FASE PROPOSTA - CONCORRÊNCIA Nº 00001/2016
OBJETO: Construção de 01 (uma) Creche PROJETO PROINFÂNCIA - TIPO 1, na Rua Barão do Rio 

Branco, S/N, centro - Esperança/PB. LICITANTE DECLARADO VENCEDOR e respectivo valor total da 
contratação: ESTRUCTURAL ENGENHARIA LTDA - ME - Valor: R$ 1.777.385,96. Dos atos decorrentes 
do procedimento licitatório, caberão recursos nos termos do Art. 109, da Lei Federal nº. 8.666/93 e suas 
alterações. Maiores informações poderão ser obtidas junto a Comissão Permanente de Licitação, Rua Manoel 
Henriques, 84 - Centro - Esperança - PB, no horário das 08h00min Às 12h00min dos dias úteis. Telefone: 
(83) 3361 1388. Email: cplesperanca@gmail.com.

Esperança - PB, 29 de Agosto de 2016
ANA PAULA DINIZ BARBOSA ALVES 

 Presidente da Comissão

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANÇA

RESULTADO FASE PROPOSTA - TOMADA DE PREÇOS Nº 00001/2016
OBJETO: Execução dos serviços de PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS E CAPEAMENTO 

ASFÁLTICO em diversas Ruas desta cidade. LICITANTE DECLARADO VENCEDOR e respectivo valor total 
da contratação: LL CONSTRUÇÕES DO BRASIL EIRELI - Valor: R$ 1.473.165,07. Dos atos decorrentes 
do procedimento licitatório, caberão recursos nos termos do Art. 109, da Lei Federal nº. 8.666/93 e suas 
alterações. Maiores informações poderão ser obtidas junto a Comissão Permanente de Licitação, Rua Manoel 
Henriques, 84 - Centro - Esperança - PB, no horário das 08h00min Às 12h00min dos dias úteis. Telefone: 
(83) 3361 1388. Email: cplesperanca@gmail.com.

Esperança - PB, 29 de Agosto de 2016
ANA PAULA DINIZ BARBOSA ALVES 

 Presidente da Comissão
 

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA

 RESULTADO FASE HABILITAÇÃO - TOMADA DE PREÇOS Nº 00007/2016
OBJETO: SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO, 

CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA, PLANILHA E PLANTAS EM ANEXO. LICITANTE HABILITADO: 
COSTA L CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA - ME. Dos atos decorrentes do procedimento 
licitatório, caberão recursos nos termos do Art. 109, da Lei Federal nº. 8.666/93 e suas alterações. Comunica-
-se que, em não havendo interposição de recursos, a sessão pública para abertura dos envelopes Proposta 
de Preços será realizada no dia 12/09/2016, às 08:30 horas, no mesmo local da primeira reunião. Maiores 
informações poderão ser obtidas junto a Comissão Permanente de Licitação, Rua Frei Damião Bozzano, 
07 - Centro - Itapororoca - PB, no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis. Telefone: (083) 32941112. 
Email: pmilicitacao2013@hotmail.com. Itapororoca - PB, 31 de Agosto de 2016

TARCÍSIO FRANÇA DA SILVA - Presidente da Comissão
 

 REVOGAÇÃO DE PROCURAÇÃO
Pelo presente Edital, fica revogada a partir desta data e sem nenhum efeito as Procurações Públicas 

lavradas nos Livros 0684, às fls. 58, em 03/08/2015 e no Livro 0686, às fls. 67, em 19/08/2015, ambas no 
Cartório Serviço Notarial 10º Ofício de Notas – “CARTÓRIO DECARLINTO”, desta Comarca, em que é parte 
outorgante AMBIENTAL SOLUÇÕES LTDA, inscrita no CNPJ/MF nº 01.840.291/0001-99, situada na Avenida 
Camilo de Holanda, 1097, Torre, nesta cidade, neste ato representada por MAURO BEZERRA DA SILVA, e 
parte outorgada SILVA & SANTOS ADVOGADOS ASSOCIADOS. 

João Pessoa – PB, 24 de agosto de 2016.

GOVERNO DO ESTADO DA PARAÍBA
EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO S/A- PBTUR

CNPJ(MF) Nº 08.946.006/0001-68
EDITAL DE CONVOCAÇÃO

ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA
Ficam os Senhores Acionistas da EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO S/A- PBTUR, convidados 

a participar da Assembléia Geral Extraordinária, que será realizada no dia 08 de setembro de 2016, 
às 10h00 (dez horas) em primeira convocação e às 10h30 (dez horas e trinta minutos) em segunda 
convocação, a ser realizada na sede da Empresa, localizada à Av: Almirante Tamandaré, nº 100, 
Pavimento superior, Bairro: Tambaú, para deliberarem sobre a seguinte pauta:

1- Destituição do Diretor de Administração e finanças da PBTUR TURISMO S/A.
João Pessoa, 29 de agosto de 2016.

GILBERTO CARNEIRO DA GAMA
Representante do Acionista Majoritário e Membro do Conselho de Administração

GOVERNO DO ESTADO DA PARAÍBA
PBTUR HOTÉIS S/A

CNPJ(MF) Nº 09.291.030/0001-79
EDITAL DE CONVOCAÇÃO

ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA
Ficam os Senhores Acionistas da PBTUR HOTÉIS S/A, convidados a participar da Assembléia 

Geral Ordinária, que será realizada no dia 08 de setembro de 2016, às 11h00 (onze horas) em 
primeira convocação e às 11h30 (onze horas e trinta minutos) em segunda convocação, a ser 
realizada na sede da Empresa, localizada à Av: Almirante Tamandaré, nº 100, Pavimento superior, 
Bairro: Tambaú, para deliberarem sobre a seguinte pauta:

1. Destituição do Diretor Operacional da PBTUR HOTÉIS S/A. 
João Pessoa, 29 de agosto de 2016.

GILBERTO CARNEIRO DA GAMA
Representante do Acionista Majoritário e Membro do Conselho de Administração

PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA
 AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº 00043/2016

OBJETO: REGISTRO DE PREÇO para aquisição de máquinas colhedoras de forragens, para 
apoiar e fortalecer a produção e comercialização dos agricultores e agricultoras familiares e da 
reforma agrária do território Vale do Piranhas. Data e Local: 14 de Setembro de 2016 às 08:30 
horas, na sala de Reuniões da CPL, Rua Antonio Francisco Pires, 169 - Centro - Aparecida - PB. O 
edital está disponível no endereço eletrônico: http://www.aparecida.pb.gov.br/.

Aparecida - PB, 31 de Agosto de 2016.
ERICLES DOUGLAS RODRIGUES COURA

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA
 AVISO DE LICITAÇÃO – TOMADA DE PREÇOS Nº 00004/2016

OBJETO: Contratação de empresa para execução de serviços remanescentes de obra de 
construção do Campo de Futebol no município de Aparecida. Data e Local: 19 de Setembro de 
2016 às 08:30 horas, na sala de Reuniões da CPL, Rua Antonio Francisco Pires, 169 - Centro - 
Aparecida - PB. O edital está disponível no endereço eletrônico: http://www.aparecida.pb.gov.br/

Aparecida - PB, 31 de Agosto de 2016.
ERICLES DOUGLAS RODRIGUES COURA

Presidente da Comissão

Responsavel.: MANOEL BARBOSA DA SILVA JUNIOR 
5676
CPF/CNPJ: 022612685/0001-60
Titulo: DUP VEN MER IND  R$2.615,15
Apresentante: HSBC BANK BRASIL-01701201/0001-89
JOAO PESSOA PB
Protocolo: 2016 - 048628
Responsavel.: MARIA CLARA CLAUDINO BENJAMIM 
09732
CPF/CNPJ: 021659462/0001-95
Titulo: DUP VEN MER IND  R$  320,02
Apresentante: BANCO DO BRADESCO-60746948/342340
JOAO PESSOA PB
Protocolo: 2016 - 048344
Responsavel.: NATURELLE LANCHONETE LTDA ME
CPF/CNPJ: 018947792/0001-71
Titulo: DUP VEN MER IND  R$1.531,66
Apresentante: BANCO ITAU S/A-60701190/4132-80
JOAO PESSOA PB
Protocolo: 2016 - 048182
Responsavel.: PEDRO CLARINO DE ARAUJO FILHO
CPF/CNPJ: 022592264/0001-14
Titulo: DUP VEN MER IND  R$  359,99
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
JOAO PESSOA PB
Protocolo: 2016 - 049338
Responsavel.: REAL SERVICOS LTDA ME
CPF/CNPJ: 019881469/0001-05
Titulo: DUP VEN MER IND  R$7.804,21
Apresentante: BANCO SANTANDER BANESPA S/A
JOAO PESSOA PB
Protocolo: 2016 - 048460
Responsavel.: REAL SERVICOS LTDA ME
CPF/CNPJ: 019881469/0001-05
Titulo: DUP VEN MER IND  R$1.000,00
Apresentante: BANCO ITAU S/A-60701190/4132-80
JOAO PESSOA PB
Protocolo: 2016 - 048576
Em razao de que os supracitados devedores nao  fo-
ram encontrados ou se recusaram a aceitar a devida 
intimacao, em obediencia ao Art.15 da Lei No.9.492 de 
10.09.1997, intimo as pessoas fisicas e juridicas  acima 
citadas a virem pagar, ou darem por escrito  as  razoes  
que  tem,  neste  1o. Oficio de Protesto a rua Candido 
Pessoa No.31, nesta Cidade, no prazo de 03 (tres) dias 
uteis, a  partir  desta data,  sob  pena  de  serem  os  
referidos titulos PROTESTADOS, na Forma da LEI.

Joao Pessoa,  01/09/2016
----------------------------------------

Bel. GERMANO CARVALHO TOSCANO DE BRITO
- Titular -

Responsavel.: A H P CONST E EMPRE LTDA-EPP
CPF/CNPJ: 008056849/0001-99
Titulo: INDIC DUPLICATA  R$50,00
Apresentante: LOCSOLO-LOCADORA DE EQUIPA-
MENTOS LT
Protocolo: 2016 - 048205
Responsavel.: ANA CLAUDIA GOMES ROLIM EPP
CPF/CNPJ: 003118124/0001-64
Titulo: DUP VEN MER IND  R$  944,90
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
JOAO PESSOA PB
Protocolo: 2016 - 049370
Responsavel.: ANTONIO SEVERINO VIEIRA DAMA-
CENA 62
CPF/CNPJ: 014664790/0001-14
Titulo: DUP VEN MER IND  R$  217,26
Apresentante: BANCO DO BRADESCO-60746948/342340
JOAO PESSOA PB
Protocolo: 2016 - 049418
Responsavel.: EMANUEL PEREIRA PONTES
CPF/CNPJ: 021614889/0001-77
Titulo: DUP VEN MER IND  R$  253,34
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
JOAO PESSOA PB
Protocolo: 2016 - 049328
Responsavel.: FARIAS SOARES COMERCIO E 
SERVICOS L
CPF/CNPJ: 018411490/0001-84
Titulo: DUP VEN MER IND  R$  301,00
Apresentante: BANCO DO BRADESCO-60746948/342340
JOAO PESSOA PB
Protocolo: 2016 - 049424
Responsavel.: GILDO LUIS DE SALES JUNIOR-ME
CPF/CNPJ: 018731880/0001-31
Titulo: DUP PREST SERVR$1.112,00
Apresentante: UNIGRAFICA-GRAFICA E EDITORA LTDA
Protocolo: 2016 - 047146
Responsavel.: JOSE ANTONIO VIERIRA ME
CPF/CNPJ: 018957096/0001-46
Titulo: DUP VEN MER IND  R$  500,00
Apresentante: CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG.: 0037
JOAO PESSOA PB
Protocolo: 2016 - 049319

TOSCANO DE BRITO
SERVICO NOTARIAL E REGISTRAL 

Rua Cândido Pessoa, 31
Fone: 241.7177

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

PADRE ZÉ, vós que levaste uma vida de verdadeira 
doação, que sofrestes os maiores sacrifícios, para implantar 
a caridade e aliviar os sofrimentos dos desamparados, que 
olhastes tanto para os vossos irmãos, esquecendo-vos mui-
tas vezes de vós, continuai a zelar e interceder por vossos 
filhos junto ao Pai Todo Poderoso e a Virgem Santíssima.

Cremos que a caridade vos salvou e vos conduziu 
a um lugar seguro no céu, pede portanto a Santíssima 
Trindade e a Virgem Maria as graças de que necessitamos 
para aliviar problemas do dia a dia. Ajudai-nos espiritual-

mente, já que não é possível trazer-nos 
uma ajuda material.

Particularmente, pedimos a 
vossa intercessão junto ao Pai para 
que alcancemos a graça que ora 
desejamos e tanto necessitamos

Padre ZÉ Coutinho, rogai 
a Deus por nós.

3 Pai Nosso, 3 Ave Maria e 
3 Glória ao Pai.

Graça alcançada por 
Pessoa necessitada, invo-

cando Padre  Zé

ORAÇÃO PADRE ZÉ

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

DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM
COMISSÃO ESPECIAL DE LICITAÇÃO

AVISO DE  LICITAÇÃO
O DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DA PARAÍBA - DER/PB, sediado à Av. Min. José 
Américo de Almeida s/n, nesta capital, torna público que realizará, na sala da Comissão Permanente de 
Licitação (CPL), a seguinte licitação do tipo Menor Preço:

Modalidade Data Hora Objeto
CONVITE  Nº 02/16-CEL
Registro CGE Nº 16-00661-6

09/09/201
6

15:00 SERVIÇO técnico especializado em Tecnologia da 
Informação, para aprimoramentos, manutenção e
hospedagem do Sistema de Informações Geográficas 
Apli -                           
icado ao Planejamento Rodoviário - SIGA
Valor Estimado – R$ 23.400,00

O respectivo Edital deverá ser solicitado, exclusivamente, pelo email cel@der.pb.gov.br, informando os dados 
da Empresa solicitante ( Razão Social, CNPJ, responsável, endereço, telefone e email ); outras informações 
poderão ser obtidas pelo telefone (83) 3216 2885 e pelo referido e-mail.

                                                                                                                      João pessoa, 31 de agosto de 2016
.Engº  Sebastião Cirino da Silva

Presidente da Comissão Especial de Licitação

SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO
DIRETORIA EXECUTIVA DA CENTRAL DE COMPRAS

GERÊNCIA EXECUTIVA DE LICITAÇÃO

COMUNICADO PREGÃO 070/2016
PROCESSO Nº 19.000.025831.2016

Comunico, a quem interessar, que o Pregão Presencial  nº070/2016 (registro de preços para 
contratação de serviços de empresa especializada em manutenção preventiva e corretiva em equi-
pamentos de refrigeração), destinado ao Complexo de Saúde de Cruz das Armas - CSCA, marcado 
para o dia 05/09/2016 as 09h, fica adiado  para  o dia 16/09/2016 as 09h. Solicitamos aos licitantes 
que acesse o site. para adquirir um novo Edital. www.centraldecompras.pb.gov.br 

CGE: Nº16-00426-6
João Pessoa, 31 de agosto  de 2016

Vivianne Pereira Almeida Diniz
 Gerente Executiva de licitação
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ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
EXTRATO DE TERMO ADITIVO

INSTRUMENTO: TERMO ADITIVO DE PRORROGAÇÃO DE PRAZO Nº 01 AO CONTRATO Nº 2.05.059/2015/
SEMAS/PMCG. PARTES: SEMAS/PMCG E BARBOSA PRODUÇÕES ARTÍSTICAS. OBJETO CONTRATUAL: CON-
TRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS (GRID EM ALUMÍNIO, SISTEMA 
DE SOM PROFISSIONAL, TABLADO, PALVILHÃO, PALCO, SISTEMA DE SOM TIPO 02), PARA ATENDER A SE-
CRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.OBJETO DO ADITIVO: PRORROGAÇÃO DO PRAZO A PARTIR 
DE 02/09/2016, ATÉ 31 DE DEZEMBRO DE 2016. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 08 244 1019 2205. ELEMENTO 
DE DESPESA: 3390.39. FONTE DE RECURSOS: 029. FUNDAMENTAÇÃO: ART. 57, I, § 1º, DA LEI Nº 8.666/93, 
ALTERADA. SIGNATÁRIOS: EVA GOUVEIA E EDUARDO DA SILVA BARBOSA. DATA DE ASSINATURA: 31/08/2016 .

EVA GOUVEIA
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ASSSISTÊNCIA

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
EXTRATO DE TERMO ADITIVO

INSTRUMENTO: TERMO ADITIVO DE PRORROGAÇÃO DE PRAZO Nº 01 AO CONTRATO Nº 2.05.060/2015/
SEMAS/PMCG. PARTES: SEMAS/PMCG E W3 ENTRETENIMENTO, LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME 
OBJETO CONTRATUAL: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS 
(GRID EM ALUMÍNIO, SISTEMA DE SOM PROFISSIONAL, TABLADO, PALVILHÃO, PALCO, SISTEMA DE SOM 
TIPO 02), PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.OBJETO DO ADITIVO: PROR-
ROGAÇÃO DO PRAZO A PARTIR DE 02/09/2016, ATÉ 31 DE DEZEMBRO DE 2016. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 
08 244 1019 2205. ELEMENTO DE DESPESA: 3390.39. FONTE DE RECURSOS: 029/000. FUNDAMENTAÇÃO: 
ART. 57, I, § 1º, DA LEI Nº 8.666/93, ALTERADA. SIGNATÁRIOS: EVA GOUVEIA E ALISSON ALMEIDA GOMES. 
DATA DE ASSINATURA: 31/08/2016 .

EVA GOUVEIA
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ASSSISTÊNCIA

ESTADO DA PARAIBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM

RESULTADO DA LICITAÇÃO
PREGAO PRESENCIAL Nº 014/2016 - SRP.
O pregoeiro do Município de Gurinhém, no uso de suas atribuições Torna Público para o conhecimento da popu-

lação de GURINHEM e para quem interessar que após abertura e análise dos envelopes de proposta de preços e 
habilitação, chegou-se a conclusão que para atender o que determina a Lei 10.520/02, Lei 8.666/93 e suas alterações 
posteriores, Lei complementar 123/06 e alterações e demais normas inerentes à espécie, chegou à conclusão que a 
empresa COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA. CNPJ: 08.847.410/0002-65, foi vencedora dos Lotes I e II 
com o valor total de R$ 740.750,00 (setecentos e quarenta mil e setecentos e cinquenta reais).

Gurinhém, 31 de Agosto de 2016.
Rafael Rodrigues do Nascimento

Pregoeiro

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA
EXTRATO DE ADITIVO DE CONTRATO

TERCEIRO TERMO ADITIVO.
REF: PREGÃO PRESENCIAL 88.2015.
OBJETO: O presente termo aditivo tem como objeto o ACRÉSCIMO de 14,07% (quatorze vírgula zero sete por 

cento) ao valor do contrato firmado entre as partes, em 28.07.2015, nos termos previstos em sua Cláusula Décima, 
conforme cópia em anexo: “O Contratado fica obrigado a aceitar nas mesmas condições contratuais, os acréscimos 
ou supressões que se fizerem necessários, até 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato, 
e, no caso de reforma de equipamento, até o limite de 50% (cinquenta por cento) para seus acréscimos.” 

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA – ZENÓBIO TOSCANO DE OLIVEIRA. CON-
TRATADA: METALÚRGICA FLEX FITNESS LTDA – CNPJ: 13.898.616/0001-73 - GENILDO ALVES DE FRANÇA

JUSTIFICATIVA: MEDIANTE REPROGRAMAÇÃO – CR 1014908/2014 – PM DE GUARABIRA/PB FEITO PELA 
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

REGIMENTO: Lei 8.666/93 e suas alterações posteriores.
DATA TERMO ADITIVO: 20/05/2016.
OBS: Publique-se para atendimento do disposto no parágrafo único do art. 61 da Lei 8.666/93.

ZENÓBIO TOSCANO DE OLIVEIRA - Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA
EXTRATO DE ADITIVO DE CONTRATO

TERCEIRO TERMO ADITIVO.
REF: PREGÃO PRESENCIAL 88.2015.
OBJETO: O presente termo aditivo tem como objeto o ACRÉSCIMO de 14,07% (quatorze vírgula zero sete por 

cento) ao valor do contrato firmado entre as partes, em 28.07.2015, nos termos previstos em sua Cláusula Décima, 
conforme cópia em anexo: “O Contratado fica obrigado a aceitar nas mesmas condições contratuais, os acréscimos 
ou supressões que se fizerem necessários, até 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato, 
e, no caso de reforma de equipamento, até o limite de 50% (cinquenta por cento) para seus acréscimos.” 

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA – ZENÓBIO TOSCANO DE OLIVEIRA. CON-
TRATADA: METALÚRGICA FLEX FITNESS LTDA – CNPJ: 13.898.616/0001-73 - GENILDO ALVES DE FRANÇA

JUSTIFICATIVA: MEDIANTE REPROGRAMAÇÃO – CR 1014908/2014 – PM DE GUARABIRA/PB FEITO PELA 
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

REGIMENTO: Lei 8.666/93 e suas alterações posteriores.
DATA TERMO ADITIVO: 20/05/2016.
OBS: Publique-se para atendimento do disposto no parágrafo único do art. 61 da Lei 8.666/93.

ZENÓBIO TOSCANO DE OLIVEIRA - Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX 
AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 074/2016

A Prefeitura Municipal de Bayeux através de seu Pregoeiro, torna público que fará realizar licitação na modali-
dade Pregão Presencial, do tipo menor preço por item. Objeto: Aquisição de 02 veículos automotores de fabricação 
nacional, zero quilômetros, do tipo “Van/Minibus” com capacidade para 16 lugares, destinados a Secretaria do 
Trabalho e Assistência Social. Data: 14/09/2016. Horário: 14:00. Local: Sala da CPL – Sec. de Saúde situada na Av. 
Liberdade, nº 1.973, São Bento, Bayeux - PB, CEP 58.305-006, Fone: (83) 3253-4080, nos horários das 13h às 17h. 
Edital disponível no sitio: http://www.bayeux.pb.gov.br/sist_licitacao. Suporte Legal: Lei nº 10.520/02, 8.666/93 e suas 
alterações posteriores e Lei Complementar nº 123/2006, Decreto Municipal nº 071/2004. 

Bayeux-PB, 30 de agosto de 2016
José Luiz Sobrinho

Pregoeiro

Prefeitura Municipal de Santa Rita
Comissão Permanente de Licitação

Rua Virginio Veloso Borges, Lote 22/23, Lot. MIRITANIA, 
Santa Rita-PB E-mail: pmsrlicitapublica@gmail.com

EXTRATO DE CONTRATO
Contrato nº 156/2016. Processo nº 192/2016. Pregão Presencial nº 038/2016. Contratante: Prefeitura Municipal 

de Santa Rita/PB. Contratado: Pedro Fernandes de Sousa. CPF: 176.335..834-87.  Objeto: Locação de ônibus com 
motorista e manutenção para transporte do pessoal da limpeza urbana. Valor da Diária: R$: 248,00 (duzentos e 
quarenta e oito reais). Valor Mensal: R$: 7.440,00 (sete mil quatrocentos e quarenta reais).  Valor Total: R$: 37.200,00 
(trinta e sete mil e duzentos reais). Vigência: Até o final do exercício financeiro de 31/12/2016. Dotação Orçamentária: 
02.120-12.122.2801.2087-0000.752.3390.36.99.000. Fundamentação legal: Art. 7º, Inciso IV, do Decreto 3.555/2000 
e Art. 4º, Inciso XXII da Federal nº 10.520/2002. Data da assinatura: 30 de Agosto de 2016.

Severino Alves Barbosa Filho
Prefeito Constitucional

PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX
HOMOLOGAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 071/2016

Nos termos do relatório final apresentado pelo Pregoeiro Oficial e observado parecer da Assessoria Jurídica, 
referente ao Pregão Presencial nº 071/2016, que objetiva: Aquisição parcelada de projeto pedagógico da educação 
infantil ao fundamental; HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório em favor de: Ótima Editora Ltda - 
ME - R$ 526.250,00; V. A de Oliveira - ME - R$ 262.500,00. Fica os licitantes convocados no prazo de até 05 dias 
para assinatura do contrato, sob pena de perda do direito a contrata e aplicação de penalidades prevista no Art. 7º 
da Lei nº 10.520/02.

Bayeux - PB, 31 de Agosto de 2016
Dr. Expedito Pereira 

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA 
HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO

TOMADA DE PREÇOS Nº 004/2016
Nos termos do relatório final apresentado pela Comissão Permanente de Licitação e observado o parecer da 

Assessoria Jurídica, referente à Tomada de Preços nº 00004/2016, que objetiva: Executar Serviços na Perfuração 
e Instalação de Poços Tubulares, Captação de Água subterrânea para uso humano e das Escolas Municipais: 
E.M.F. Walfredo Cantalice da Trindade, E.M.F. João XXIII e E.M.F. Antônio Sinésio dos Santos, todas localizadas 
na Zona Rural deste Município; HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório e ADJUDICO o seu objeto 
a: CONSTRUTORA REUNIDAS LTDA - EPP - R$ 79.154,75. Fica desde já convocado o representante legal da 
empresa vencedora para assinatura do contrato objeto da presente licitação, no prazo máximo de 05 dias a contar 
da publicação desta, em conformidade com o subitem 15.1 do edital da presente licitação.

Pirpirituba - PB, 30 de Agosto de 2016.
RINALDO DE LUCENA GUEDES

Prefeito

SINDICATO DOS EMPREGADOS EM EMPRESAS DE SEGURANÇA VIGILÂNCIA DO 
ESTADO DA PARAIBA – SEESVEP/SINDVIG – PB CONVOCAÇÃO DE ASSEMBLÉIA GERAL 

EXTRAORDINÁRIA
O Presidente da Entidade Supra, no uso das suas atribuições que lhe são conferidas pelo Estatuto 

Social e Legislação Sindical vigente, vem através deste edital, convocar todos trabalhadores da Em-
presa FORÇA ALERTA SEGURANÇA E VIGILÂNCIA PATRIMONIAL  LTDA CNPJ 10.446.347/0001-
16 para participarem de assembleia geral extraordinária a ser realizada na cidade, a seguir: João 
Pessoa na sede da empresa situada a rua Nossa Senhora  Salgado de Fatima n°1944 bairro da 
torredia 05/09/2016 as 09:00 hs em primeira convocação e as 10:00 hs em segunda convocação , 
sendo que a  assembleia  será apreciada  seguinte ordem do dia: apresentar e votar proposta de 
jornada de trabalho conforme art. 59 da CLT, João Pessoa , 30 de Agosto  de 2016. Williams dos 
Santos  Silva Presidente. 

 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2016 - 048858
Responsavel.: JOAO RODR SILVA 23693550425
CPF/CNPJ: 011615121/0001-64
Titulo: DUP VEN MER IND  R$432,41
Apresentante: BANCO ITAU S.A-60701190/0001-04
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2016 - 048839
Responsavel.: JOSE MARIA DA SILVA COSTA 
658237534
CPF/CNPJ: 020167174/0001-50
Titulo: DUP VEN MER IND  R$492,11
Apresentante: BCO BRADESCO S.A.607469480001.12
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2016 - 049765
Responsavel.: JULIANA RAFAELLE CASSIMIRO 
DA SILVA
CPF/CNPJ: 022760216/0001-98
Titulo: DUP VEN MER IND  R$1.556,03
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2016 - 049729
Responsavel.: L A PNEUS PECAS E SERVICOS LTD
CPF/CNPJ: 010747143/0001-15
Titulo: DUP VEN MER IND  R$170,00
Apresentante: BANCO ITAU S.A-60701190/0001-04
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2016 - 049003
Responsavel.: OLIMPIA MARIA VIEIRA ARAGAO
CPF/CNPJ: 845847934-68
Titulo: DUP VEN MER IND  R$1.084,71
Apresentante: BCO BRADESCO S.A.607469480001.12
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2016 - 049565
Responsavel.: SANTA FE SANDUICHERIA E ALI-
MENTOS L
CPF/CNPJ: 014705310/0002-05
Titulo: DUP VEN MER IND  R$885,00
Apresentante: BCO BRADESCO S.A.607469480001.12
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2016 - 049573
Responsavel.: VANUBIA PEREIRA DA SILVA
CPF/CNPJ: 054418304-50
Titulo: DUP VEN MER IND  R$6.387,93
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2016 - 049744

Em obediencia ao Art. 15 da Lei No. 9.492, de 10 de 
Setembro de 1997, ficam intimadas as Pessoas Fisicas 
e Juridicas acima citadas a virem pagar os titulos supra, 
no prazo de tres dias uteis, ou darem, por escrito, as 
razoes por que nao o fazem, dirigindo-se, para tanto,ao 
2o Tabelionato de Protesto, a Praca 1817, 40 - Centro - 
Joao Pessoa-PB, sob pena de serem os referidos titulos 
PROTESTADOS, na forma da LEI.

Joao Pessoa,  01/09/2016
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.: ARMACON DIST DE EQTOS DE 
COMUNICACA
CPF/CNPJ: 019499916/0001-66
Titulo: DUP PRES SER IN  R$1.485,14
Apresentante: BCO BRADESCO S.A.607469480001.12
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2016 - 049597
Responsavel.: CRUZ VERM. BRAS. FILIAL DO 
ESTADO R
CPF/CNPJ: 007345851/0003-87
Titulo: DUP VEN MER IND  R$9.930,00
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2016 - 049746
Responsavel.: DANIEL QUEIROZ SANTOS DA SILVA 
0081
CPF/CNPJ: 012844929/0001-86
Titulo: DUP VEN MER IND  R$700,57
Apresentante: BCO BRADESCO S.A.607469480001.12
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2016 - 049623
Responsavel.: ELAINE CRISTINA SOARES DA COSTA
CPF/CNPJ: 840907154-15
Titulo: DUP VEN MER IND  R$1.026,00
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2016 - 049712
Responsavel.: FOCO CONSULTORIA LTDA
CPF/CNPJ: 010414278/0001-69
Titulo: DUP VEN MER IND  R$8.303,64
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2016 - 048090
Responsavel.: G E A SERVICOS E MANUT LIMPEZ 
LTDA
CPF/CNPJ: 021047211/0001-50
Titulo: DUP VEN MER IND  R$982,97
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2016 - 048912
Responsavel.: JT TRANS. DE C.E LOC.EIRELI-ME
CPF/CNPJ: 018193454/0001-91
Titulo: DUP VEN MER IND  R$3.941,51
Apresentante: BANCO ITAU S.A-60701190/0001-04
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2016 - 049675
Responsavel.: JOAO RODR SILVA 23693550425
CPF/CNPJ: 011615121/0001-64
Titulo: DUP VEN MER IND  R$ 51,69
Apresentante: BANCO ITAU S.A-60701190/0001-04

COMARCA DE ITAPORANGA. 2A. VARA. EDITAL DE CITAÇÃO. PRAZO: 20 DIAS Processo: 
3470820118150211 Ação: MONITORIA. O MM. Juiz de Direito da vara supra, em virtude da lei, 
etc. FAZ SABER a ANTONIO EPAMINONDAS FRANCELINO, brasileiro(a), comerciante, portador 
do CPF nº 054.840.901-30 e RG nº 14.786.993 SSP-SP; JOSÉ ABÍLIO DE SOUSA FILHO, micro 
empresário, portador do CPF nº 136.356.704-72 e RG nº 614.596 SSP-PB e JOSÉ AMANCIO DE 
CALDAS NETO, micro empresário, portador do CPF nº 768.174.664-15 e RG nº 1.426.532 SSP-
-PB, que pela escrivania desta 2ª Vara Mista da Comarca de Itaporanga-PB, tramitam os autos da 
Ação Monitória nº 0000347-08.2011.815.0211 promovida pelo Banco do Nordeste do Brasil S/A em 
desfavor da Associação de Micro e Pequena Empresa de Pedra Branca-PB, Sociedade Empresarial 
Limitada, inscrita no CNPJ sob o nº 02.096.799/0001-97, com sede na rua Getúlio Vargas, centro, 
Pedra Branca-PB, para que fique(m) os mesmos CITADOS, para, no prazo legal, pagar integralmente 
a dívida descrita na inicial, cujo saldo devedor atualizado até 10.11.2010 ascende ao montante de 
R$ 878.704,93 (oitocentos e setenta e oito mil, setecentos e quatro reais e noventa e três centavos), 
ou oferecer embargos, ficando os mesmos advertidos que o não pagamento do débito ou o não 
oferecimento de embargos constituirá de pleno direito o título executivo judicial, ficando cientes 
ainda de que sendo efetuado o pagamento, ficará a parte promovida isenta de custas e honorários 
advocatícios. E, para que mais tarde não aleguem ignorância, mandou o Magistrado expedir o 
presente edital. Dado e passado nesta cidade de Itaporanga, aos 23 de agosto de 2016. Francisca 
Aciomara Miguel da Silva. Dr. Carlos Gustavo Guimaraes Albergaria Barreto, MM. Juiz de Direito.

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS
EDITAL DE RETIFICAÇÃO Nº 003/2016 DO

EDITAL DE CONCURSO PÚBLICO Nº 001/2016
O Prefeito do Município de QUEIMADAS, no uso de suas atribuições legais faz saber que, RETIFICA o Edital 

do Concurso, RETIFICA o edital do concurso nº 001/2016, determinando os horários e locais de provas, a serem 
aplicadas no dia 11/09/2016. O Edital de Retificação contendo todas as informações encontra-se a disposição 
dos interessados no quadro de avisos da Prefeitura Municipal de Queimadas e no site www.conpass.com.br. 
Queimadas, 30 de Agosto de 2016 – Jacó Moreira Maciel – Prefeito Municipal.    

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS

RESULTADO DE CREDENCIAMENTO - INEXIGÍVEL Nº 00013/2016
Nos termos da ATA 001 – INEXIGÍVEL 00013/2016 apresentada pela COMISSÃO PERMANENTE DE LICITA-

ÇÃO, referente à INEXIGÍVEL 00013/2016, que objetiva: Contratação de leiloeiros públicos oficiais para realizarem, 
mediante contrato específico, leilões de bens patrimoniais móveis em desuso e de bens imóveis adquiridos por 
meio de procedimento judicial ou dação em pagamento pertencentes ao Município de Cajazeiras; TORNA PÚBLICO 
SEU RESULTADO: Foram aberto os envelopes de cadastramento na data de 31/08/2016, onde verificou-se que 
ambos os credenciados estão habilitados a exercer a função de leiloeiro junto ao município de Cajazeiras - PB, 
desta feita Classificando-os conforme data de protocolo de Envelope de Habilitação. Em decorrência de tal fato, 
o Leiloeiro Marco Túlio Montenegro Cavalcanti Dias, classifica-se em primeiro lugar na linha de preferência para a 
realização de Leilões pelo município de Cajazeiras - PB, enquanto que Fábio Pessoa de Sousa, classifica-se em 
segundo lugar na ordem de preferência para realização de leilões pelo município de Cajazeiras – PB

Cajazeiras - PB, 31 de AGOSTO de 2016
FRANCISCA DENISE ALBUQUERQUE DE OLIVEIRA - Prefeita

 
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA/PB 

EXTRATO DE CONTRATO
OBJETO: Contratação de empresa no ramo pertinente para elaboração de projeto arquitetônico do Mercado 

Popular Frei Damião composto por 05 (cinco) blocos de 20 (vinte) boxes cada, juntamente com empraçamento 
e estacionamento para 16 (dezesseis) carros, totalizando 100 (cem) boxes e o Projeto Arquitetônico de 01 (uma) 
área de lazer com 13 (treze) quiosques cobertos e área de circulação. FUNDAMENTO LEGAL: Dispensa de Lici-
tação nº DP00016/2016. DOTAÇÃO: RECURSOS PRÓPRIOS / OUTROS: 10.00 – Secretaria de Infra Estrutura 
– 15.451.2009.1025 – Construir/Reformar/Revitalizar Praças, Parques, Jardins e Urbanização – 11.00 – Secretaria 
de Urbanismo, Meio Ambiente e Saneamento – 20.605.2009.1037 – Construir Novo Mercado – 16.00 – Fundo 
Municipal de Saúde / Secretaria de Saúde – 10.301.2019.1050 – Construir / Reformar / Ampliar Unidades de 
Saúde – 4.4.90.51.01 – Obras e Instalações. PRAZO PARA ENTREGA: 90 (noventa) dias. VIGÊNCIA: Dezembro 
de 2016. PARTES CONTRATANTES: PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA e IURYANNE SERRANDO AR-
QUITETURA LTDA - R$ 14.850,00 – Quatorze Mil Oitocentos e Cinquenta Reais - CT Nº 00362/2016 – 11.08.2016.

ZENÓBIO TOSCANO DE OLIVEIRA
Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA/PB 
EXTRATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO

PROCESSO: Exposição de Motivos nº DP00016/2016.
OBJETO: Contratação de empresa no ramo pertinente para elaboração de projeto arquitetônico do Mercado 

Popular Frei Damião composto por 05 (cinco) blocos de 20 (vinte) boxes cada, juntamente com empraçamento 
e estacionamento para 16 (dezesseis) carros, totalizando 100 (cem) boxes e o Projeto Arquitetônico de 01 (uma) 
área de lazer com 13 (treze) quiosques cobertos e área de circulação.

FUNDAMENTO LEGAL: Art. 24, inciso I, da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações.
SOLICITAÇÃO: Secretaria de Infra Estrutura.
RATIFICAÇÃO: Prefeito, em 10/08/2016.

ZENÓBIO TOSCANO DE OLIVEIRA
Prefeito

 
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA/PB 

RATIFICAÇÃO E ADJUDICAÇÃO - DISPENSA Nº DP00016/2016
Nos termos dos elementos constante da respectiva Exposição de Motivos que instrui o processo e observado 

o parecer da Assessoria Jurídica, referente a Dispensa de Licitação nº DP00016/2016, que objetiva: Contratação 
de empresa no ramo pertinente para elaboração de projeto arquitetônico do Mercado Popular Frei Damião com-
posto por 05 (cinco) blocos de 20 (vinte) boxes cada, juntamente com empraçamento e estacionamento para 16 
(dezesseis) carros, totalizando 100 (cem) boxes e o Projeto Arquitetônico de 01 (uma) área de lazer com 13 (treze) 
quiosques cobertos e área de circulação; RATIFICO o correspondente procedimento e ADJUDICO o seu objeto 
a: IURYANNE SERRANDO ARQUITETURA LTDA - R$ 14.850,00 – Quatorze Mil Oitocentos e Cinquenta Reais.

Guarabira - PB, 10 de Agosto de 2016.
ZENÓBIO TOSCANO DE OLIVEIRA

Prefeito
 

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA

TERMO DE ADJUDICAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 00035/2016
OBJETO: Contratação de Empresa Especializada em Locação de Serviços de sistema de Sonorização, 

Iluminação, Palco, Gerador, Banheiros Químicos, para apresentação de shows musicais na tradicional festa de 
setembro, no município de Manaíra/PB. 

O PREGOEIRO OFICIAL DO MUNICÍPIO DE MANAÍRA, ESTADO DA PARAÍBA, no uso das atribuições 
que lhe foram conferidas através da Portaria nº 002/16, de 04/01/2016, e observadas as disposições da Lei 
Federal nº 10.520, de 17 de julho de 2002, Decreto Municipal e subsidiariamente da Lei Federal nº. 8.666, de 
21 de junho de 1993,

R E S O L V E:
ADJUDICAR o resultado da licitação, modalidade Pregão Presencial nº 00035/2016, que objetiva: Contratação 

de Empresa Especializada em Locação de Serviços de sistema de Sonorização, Iluminação, Palco, Gerador, 
Banheiros Químicos, para apresentação de shows musicais na tradicional festa de setembro, no município de 
Manaíra/PB com base nos elementos constantes do processo correspondente, a:

- I PEREIRA DA SILVA PRODUCOES - ME - IPS PRODUCOES E SERVICOS.
ENDEREÇO: ROD PE 320, 1520 - CENTRO - FLORES - PE
CPF: 21.374.416/0001-40.
Valor: R$ 22.060,00.

Manaíra - PB, 31 de Agosto de 2016.
SAWLLO NOGUEIRA BEZERRA

Pregoeiro Oficial
 

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00062/2016
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Avenida Primeiro 

de Abril, 390 - Centro - Sumé - PB, às 08:30 horas do dia 14 de Setembro de 2016, licitação modalidade Pregão 
Presencial, do tipo menor preço, para: AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE PADARIA E CONFEITARIA PARA ATEN-
DER AS DEMANDAS DAS SECRETARIAS, NESTE MUNICÍPIOAQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE PADARIA E 
CONFEITARIA PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS SECRETARIAS, NESTE MUNICÍPIO. Recursos: previstos 
no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e Decreto Municipal nº 748/2006. Informações: 
no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado.

Telefone: (083) 3353-2274.
Sumé - PB, 31 de Agosto de 2016

DIMITRIUS LAURENT FERREIRA DA SILVA - Pregoeiro Oficial 
 

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00063/2016
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Avenida Primeiro de 

Abril, 390 - Centro - Sumé - PB, às 10:30 horas do dia 14 de Setembro de 2016, licitação modalidade Pregão Presen-
cial, do tipo menor preço, para: AQUISIÇÃO DE TECIDOS DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE 
DE ALMEIDA. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e Decreto 
Municipal nº 748/2006. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado.

Telefone: (083) 3353-2274.
Sumé - PB, 31 de Agosto de 2016

DIMITRIUS LAURENT FERREIRA DA SILVA - Pregoeiro Oficial 
 

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇO DANTAS

EXTRATO DE CONTRATO
OBJETO: Aquisição parcelada de Medicamentos para Farmácia Básica, para atender as necessidades da 

Secretaria de Saúde do Município de Poço Dantas-PB.
FUNDAMENTO LEGAL: Dispensa de Licitação nº DP00005/2016.
DOTAÇÃO: Recursos Próprios do Município de Poço Dantas
VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro de 2016
PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Poço Dantas e:
CT Nº 00050/2016 - 31.08.16 - Jailson Alves de Almeida Farmácia ME - R$ 309.741,02 
 

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇO DANTAS

EXTRATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO
PROCESSO: Exposição de Motivos nº DP00005/2016.
OBJETO: Aquisição parcelada de Medicamentos para Farmácia Básica, para atender as necessidades da 

Secretaria de Saúde do Município de Poço Dantas-PB.
FUNDAMENTO LEGAL: Art. 24, inciso IV, da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações.
AUTORIZAÇÃO: Secretaria de Saúde.
RATIFICAÇÃO: Prefeito, em 31/08/2016.
  

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA 

GABINETE DO PREFEITO
 Manaíra - PB, 31 de Agosto de 2016.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE MANAÍRA, ESTADO DA PARAÍBA, no uso de suas atribuições legais, 
R E S O L V E:  
HOMOLOGAR o resultado da licitação, modalidade Pregão Presencial nº 00035/2016, que objetiva: Con-

tratação de Empresa Especializada em Locação de Serviços de sistema de Sonorização, Iluminação, Palco, 
Gerador, Banheiros Químicos, para apresentação de shows musicais na tradicional festa de setembro, no 
município de Manaíra/PB, com base nos elementos constantes do processo correspondente, os quais apontam 
como proponente(s) vencedor(es): 

- I PEREIRA DA SILVA PRODUCOES - ME - IPS PRODUCOES E SERVICOS.
ENDEREÇO: ROD PE 320, 1520 - CENTRO - FLORES - PE
CPF: 21.374.416/0001-40.
Valor: R$ 22.060,00.
Publique-se e cumpra-se.

JOSÉ SIMÃO DE SOUSA
Prefeito

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇO DANTAS

RATIFICAÇÃO E ADJUDICAÇÃO - DISPENSA Nº DP00005/2016
Nos termos dos elementos constantes da respectiva Exposição de Motivos que instrui o processo e observado 

o parecer da Assessoria Jurídica, referente a Dispensa de Licitação nº DP00005/2016, que objetiva: Aquisição 
parcelada de Medicamentos para Farmácia Básica, para atender as necessidades da Secretaria de Saúde do 
Município de Poço Dantas-PB; RATIFICO o correspondente procedimento e ADJUDICO o seu objeto a: Jailson 
Alves de Almeida Farmácia ME - R$ 309.741,02.

Poço Dantas - PB, 31 de Agosto de 2016
JOSÉ GURGEL SOBRINHO - Prefeito

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

AVISO DE LICITAÇÃO – SEGUNDA REUNIAO
PRIMEIRA REUNIÃO DESERTA 

MODALIDADE: PREGÃO PRESENCIAL Nº 050/2016
OBJETO: Contratação visando aquisição parcelada de tecidos, para atender as necessidades da prefeitura 

municipal de Queimadas PB.
ABERTURA: 05 de setembro de 2016, às 11h00min. (horário de Brasília)
LOCAL: Sede da Prefeitura Municipal de Queimadas
INFORMAÇÕES: Os interessados poderão obter informações na sala da CPL, na Prefeitura Municipal de 

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

Queimadas - PB, em 31 de agosto de 2016.
Maria das Graças de Freitas Vicente

Pregoeira Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS PB. 

AVISO DE ABERTURA DE ENVELOPES DE PROPOSTAS DE PREÇOS. 
A presidente da comissão permanente de licitação da Prefeitura Municipal de Queimadas-PB, designada 

pela Portaria/PMQ nº 047/2016, torna público, para conhecimento de todos os interessados, e em atendimento 
a Lei 8.666/93, que será aberto os envelopes de propostas de preços da Tomada de Preços 003/2016, Tipo 
“Menor Preço Global”, que tem como objetivo a Contratação de Empresa de Engenharia para construção de 
uma Unidade Básica de Saúde da Família no Loteamento Sebastião de Paula Rêgo (Tião do Rêgo) no Municí-
pio de Queimadas – Paraíba, no dia 14 de setembro de 2016, As licitantes habilitadas ficam notificadas de tal 
agendamento via esta publicação. 

Annuska Ranoica de Oliveira Macário
Presidente da CPL

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

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

estacas dentre outros), para atender as necessidades da Prefeitura Municipal de Queimadas PB.
ABERTURA: 12 de setembro de 2016, às 10h00min. (horário de Brasília)
LOCAL: Sede da Prefeitura Municipal de Queimadas
INFORMAÇÕES: Os interessados poderão obter informações na sala da CPL, na Prefeitura Municipal de 

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

Queimadas - PB, em 31 de agosto de 2016.
Maria das Graças de Freitas Vicente

Pregoeira Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

AVISO PUBLICADO ANTERIORMENTE ERRADO COM NUMERO 034-2016
AVISO DE LICITAÇÃO E CORREÇÃO

MODALIDADE: PREGÃO PRESENCIAL Nº 053/2016
OBJETO: Contratação visando fornecimento de fraldas e leites, para atender as necessidades da Prefeitura 

Municipal de Queimadas PB.
ABERTURA: 12 de setembro de 2016, às 13h00min. (horário de Brasília)
LOCAL: Sede da Prefeitura Municipal de Queimadas
INFORMAÇÕES: Os interessados poderão obter informações na sala da CPL, na Prefeitura Municipal de 

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

Queimadas - PB, em 31 de agosto de 2016.
Maria das Graças de Freitas Vicente

Pregoeira Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

SEGUNDA REUNIAO – PRIMEIRA DESERTA
AVISO DE LICITAÇÃO  

MODALIDADE: PREGÃO PRESENCIAL Nº 049/2016
OBJETO: Contratação visando capacitação de professores usando a tecnologia EAD, em ambiente virtual, 

para atender as necessidades da secretaria municipal de educação da Prefeitura Municipal de Queimadas PB.
ABERTURA: 15 de setembro de 2016, às 10h00min. (horário de Brasília)
LOCAL: Sede da Prefeitura Municipal de Queimadas
INFORMAÇÕES: Os interessados poderão obter informações na sala da CPL, na Prefeitura Municipal de 

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

Queimadas - PB, em 31 de agosto de 2016.
Maria das Graças de Freitas Vicente

Pregoeira Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
PREEFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

AVISO DE ANÁLISE E JULGAMENTO DE HABILITAÇÃO 
Processo Administrativo nº 124/2016.
Tomada de Preços nº 010/2016.
A Presidente da Comissão Permanente de Licitação, designada pela Portaria/PMQ nº 047/2016, torna 

público, para conhecimento de todos os interessados, e em atendimento ao inciso III do art. 43 c/c art. 109 da 
Lei 8.666/93, que após analisar a documentação de habilitação da licitante, a luz das exigências editalícias e 
da legislação vigente, por unanimidade dos seus membros, DECIDIU:

a) HABILITAR a Empresa C3 ENGENHARIA LTDA ME (CNPJ nº 20.198.694/0001-20), visto que a 
mesma atendeu a todos os requisitos do Edital de Abertura.  

Outrossim, informamos ainda, que fica aberto o prazo legal para interposição de recurso e logo em seguida 
o prazo para possíveis contra razões.

INFORMAÇÕES: Os interessados poderão obter o Edital na sala da CPL, na Prefeitura Municipal, situado 
à Rua João Barbosa da Silva, Nº 120, Bairro Centro – Queimadas - PB, nos dias úteis, no horário de 08h00min 
as 12h00min. 

Queimadas - PB, 31 de agosto de 2016.
Annuska Ranoica de Oliveira Macário

Presidente da CPL

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRINHO
Secretaria Municipal de Administração e Finanças

HOMOLOGAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº. 0.6.023/2016
Nos termos do relatório final e adotando as razões que nortearam o julgamento do Pregoeiro Oficial, 

HOMOLOGO o resultado do Pregão Presencial nº. 0.6.023/2016, que tem por objeto o CONTRATAÇÃO DE 
EMPRESAS OU TRANSPORTADORES AUTÔNOMOS, PARA EFETUAREM O TRANSPORTE ESCOLAR 
DE ALUNOS RESIDENTES NA ZONA RURAL E ADJACÊNCIAS PARA A SEDE DO MUNICÍPIO E DEMAIS 
LOCALIDADES, DA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL DE ENSINO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA 
PREFEITURA DE JUAZEIRINHO-PB, conforme termo de adjudicação, em favor dos seguintes licitantes: 
Itinerário: 01 – PAULO JUNIOR CANTALICE DE OLIVEIRA - MEI, pessoa jurídica, inscrita no CNPJ nº. 
20.390.401/0001-02- Valor Total R$ 12.325,00 (Doze mil trezentos e vinte e cinco mil reais). Dê ciência aos 
interessados e determinar que seja lavrado o respectivo Contrato Administrativo e a extração dos respectivos 
empenhos de despesas pelo setor competente. 

Juazeirinho – PB, 26 de Agosto de 2016.
JONILTON FERNANDES CORDEIRO

Prefeito Constitucional

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRINHO
Secretaria Municipal de Administração e Finanças

HOMOLOGAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº. 0.6.024/2016
Nos termos do relatório final e adotando as razões que nortearam o julgamento do Pregoeiro Oficial, HO-

MOLOGO o resultado do Pregão Presencial nº. 0.6.024/2016, que tem por objeto a AQUISIÇÃO DE CARNES, 
de forma parcelada, para suprir as necessidades da Prefeitura Municipal de Juazeirinho, conforme termo de 
adjudicação, em favor da seguinte empresa: DANIEL LIMA DA SILVA – ME pessoa jurídica de direito privado, 
inscrita no CNPJ sob o nº. 17.286.874/0001-50 do qual se sagrou vencedora dos itens constantes no relatório 
de julgamento e termo de Adjudicação, com o valor total de R$ 315.695,80 (Trezentos e quinze mil seiscentos 
e noventa e cinco reais e oitenta centavos). Dê ciência aos interessados e determinar que seja lavrado o res-
pectivo Contrato Administrativo e a extração dos respectivos empenhos de despesas pelo setor competente. 

Juazeirinho – PB, 26 de Agosto de 2016.
JONILTON FERNANDES CORDEIRO

Prefeito Constitucional.

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRINHO
Secretaria Municipal de Administração e Finanças

HOMOLOGAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº. 0.6.025/2016
Nos termos do relatório final e adotando as razões que nortearam o julgamento do Pregoeiro Oficial, HO-

MOLOGO o resultado do Pregão Presencial nº. 0.6.025/2016, que tem por objeto a AQUISIÇÃO DE MATERIAL 
DE EXPEDIENTE, de forma parcelada, para suprir as necessidades da Prefeitura Municipal de Juazeirinho, 
conforme termo de adjudicação, em favor da seguinte empresa: PAPELARIA ROCHA LTDA - ME pessoa 
jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob o nº. 00.412.020/0001-70 do qual se sagrou vencedora dos 
itens constantes no relatório de julgamento e termo de Adjudicação, com o valor total de R$ 173.523,65 (Cento 
e setenta três mil quinhentos e vinte e três reais e sessenta e cinco centavos). Dê ciência aos interessados e 
determinar que seja lavrado o respectivo Contrato Administrativo e a extração dos respectivos empenhos de 
despesas pelo setor competente. 

Juazeirinho – PB, 26 de Agosto de 2016.
JONILTON FERNANDES CORDEIRO

Prefeito Constitucional.

ESTADO DA PARAIBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRINHO

TOMADA DE PREÇOS Nº. 0.2.001/2016
ATO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO

De acordo com o relatório final da Comissão Permanente de Licitação, HOMOLOGO o procedimento da 
Tomada de Preços nº. 0.2.001/2016, que em como objetivo a Contratação de empresa para a Reforma e Am-
pliação das escolas EMEF Miguel Lucindo (Sitio Mendonça) e a Escola EMEF Francisco José do Nascimento, 
objeto do Convenio nº 0493/2015, firmado entre a Prefeitura Municipal de Juazeirinho e a Secretaria de Estado 
da Educação, e ADJUDICO seu objeto em favor da empresa: TORRES CONSTRUÇÕES LTDA - EPP, inscrita 
no CNPJ: 14.313.165/0001-28, com proposta no valor de R$ 195.334,37 (Cento e noventa e cinco mil trezentos 
e trinta e quatro reais e trinta e quatro centavos).

Juazeirinho - PB, 26 de Agosto de 2016.
JONILTON FERNANDES CORDEIRO

Prefeito Constitucional

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRINHO
Secretaria Municipal de Administração e Finanças

EXTRATO DO CONTRATO
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESAS OU TRANSPORTADORES AUTÔNOMOS, PARA EFETUAREM 

O TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS RESIDENTES NA ZONA RURAL E ADJACÊNCIAS PARA A SEDE DO 
MUNICÍPIO E DEMAIS LOCALIDADES, DA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL DE ENSINO PARA SUPRIR AS 
NECESSIDADES DA PREFEITURA DE JUAZEIRINHO-PB. FUNDAMENTO LEGAL: nos termos da Lei Federal 
nº. 10.520/02, Lei Complementar Federal nº. 123/2006 e a Lei nº. 8.666/93 - ALTERADA – PROCESSO LICITA-
TÓRIO Nº. 036/2016, Pregão Presencial nº. 0.6.023/2016 -. DOTAÇÃO: 02060.12361.10001.2031 – 33.99.30 
– 33.90.36 / 02060.12.361.10001.2032 – 33.99.30 – 33.90.36 / 0206012.361.1001.2049 – 33.99.30 – 33.90.36 
/ 02060.12.361.1001.2057 – 33.99.30 – 33.90.36 / 02060.12.361.1001.2126 – 33.99.30 – 33.90.30. VIGÊNCIA: 
Do presente contrato tem vigência até 31 de Dezembro de 2016 a partir da data de assinatura do contrato. 
PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Juazeirinho/Jonilton Fernandes Cordeiro e os licitantes: 
PAULO JUNIOR CANTALICE DE OLIVEIRA - MEI, pessoa jurídica, inscrita no CNPJ nº. 20.390.401/0001-02- 
Valor Total do Contrato R$ 12.325,00 (Doze mil trezentos e vinte e cinco mil reais). Contrato Administrativo 
nº 06231/2016/PMJ.  

Juazeirinho - PB, 29 de Agosto de 2016.
JONILTON FERNANDES CORDEIRO

Prefeito Constitucional.

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRINHO
Secretaria Municipal de Administração e Finanças

EXTRATO DO CONTRATO
OBJETO: AQUISIÇÃO DE CARNES, de forma parcelada, para suprir as necessidades da Prefeitura Municipal 

de Juazeirinho. FUNDAMENTO LEGAL: nos termos da Lei Federal nº. 10.520/02, Lei Complementar Federal 
nº. 123/2006 e a Lei nº. 8.666/93 - ALTERADA – PROCESSO LICITATÓRIO Nº. 040/2016, Pregão Presencial 
nº. 0.6.024/2016. DOTAÇÃO: 02020.04.122.2001.2006 – 33.90.30 / 02040.04.123.2001.2014 – 33.90.30 / 
02050.20.606.1008.1082 – 33.90.30 / 02060.12.361.1001.2031 – 33.90.30 / 02070.13.392.1006.2061 – 33.90.30 / 
02080.10.301.1002.2067 – 33.90.30 / 02090.08.244.1003.2083 – 33.90.30 / 02130.27.812.1005.2118 – 33.90.30. 
VIGÊNCIA: Do presente contrato tem vigência até 31 de Dezembro de 2016 a partir da data de assinatura 
do contrato. PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Juazeirinho/Jonilton Fernandes Cordeiro e 
a empresa DANIEL LIMA DA SILVA – ME / DANIEL LIMA DA SILVA, CNPJ 17.286.874/0001-50, com o valor 
total de R$ 315.695,80 (Trezentos e quinze mil seiscentos e noventa e cinco reais e oitenta centavos), Contrato 
Administrativo nº 06241/2016/PMJ.

Juazeirinho - PB, 29 de Agosto de 2016.
JONILTON FERNANDES CORDEIRO

Prefeito Constitucional.

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRINHO
Secretaria Municipal de Administração e Finanças

EXTRATO DO CONTRATO
OBJETO: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, de forma parcelada, para suprir as necessidades 

da Prefeitura Municipal de Juazeirinho. FUNDAMENTO LEGAL: nos termos da Lei Federal nº. 10.520/02, Lei 
Complementar Federal nº. 123/2006 e a Lei nº. 8.666/93 - ALTERADA – PROCESSO LICITATÓRIO Nº. 041/2016, 
Pregão Presencial nº. 0.6.025/2016. DOTAÇÃO: 02020.04.122.20001.2006 – 33.90.30 / 020.04.123.2001.2014 – 
33.90.30 / 02050.20.606.1008.02020 – 33.90.30 / 02050.20.606.1008.2020 – 33.90.30 / 02060.12.361.1001.2031 
– 33.90.30 / 02060.12.361.1001.2031 – 33.90.30 / 02060.12.361.1001.2048 – 33.90.30 / 0270.13.392.1006.2061 
– 33.90.30 / 02080.10.301.1002.2067 – 33.90.30 / 02080.10.301.1002.2073 – 33.90.30 / 02090.08.244.1003.2083 
– 33.90.30 / 020.08.244.1003.2132 – 33.90.30 / 020.08.244.1003.2134 – 33.90.30 / 02100.04.122.2001.2095 
– 33.90.30 / 02120.04.122.2001.2101 – 33.90.30. VIGÊNCIA: Do presente contrato tem vigência até 31 de 
Dezembro de 2016 a partir da data de assinatura do contrato. PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal 
de Juazeirinho/Jonilton Fernandes Cordeiro e a empresa PAPELARIA ROCHA LTDA - ME / NIVALDO FERREIRA 
DOS SANTOS JÚNIOR, CNPJ 00.412.020/0001-70, com o valor total de R$ 173.523,65 (Cento e setenta três 
mil quinhentos e vinte e três reais e sessenta e cinco centavos), Contrato Administrativo nº 06251/2016/PMJ.

Juazeirinho - PB, 29 de Agosto de 2016.
JONILTON FERNANDES CORDEIRO

Prefeito Constitucional.

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRINHO

EXTRATO DE CONTRATO
Processo Licitatório nº. 034/2016
Tomada de Preços nº. 0.2.001/2016
Contrato Administrativo nº. 02101/2016 
Contratante: Prefeitura Municipal de Juazeirinho / Jonilton Fernandes Cordeiro – Prefeito Constitucional.
Contratado: TORRES CONSTRUÇÕES LTDA - EPP / 14.313.165/0001-28.
OBJETO: Contratação de empresa para a Reforma e Ampliação das escolas EMEF Miguel Lucindo (Sitio 

Mendonça) e a Escola EMEF Francisco José do Nascimento, objeto do Convenio nº 0493/2015, firmado entre 
a Prefeitura Municipal de Juazeirinho e a Secretaria de Estado da Educação.

VALOR: R$ 195.334,37 (Cento e noventa e cinco mil trezentos e trinta e quatro reais e trinta e quatro centavos).
Vigência: 05 (Cinco) meses.
Data da Assinatura: 29 de Agosto de 2016.
Dotação Orçamentária: 02060.12.361.1001.1013 – 4490.51 / 02060.12.361.1001.1017 - 4490.51.
Fundamento Legal: Lei Federal n.º 8.666 de 21 de junho de 1993 e suas alterações, que institui normas 

para licitações e contratos da Administração Pública.

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRINHO
Secretaria Municipal de Administração

EXTRATO DE TERMO ADITIVO
1º Termo Aditivo ao Contrato nº 06401/2016
OBJETO: Prestação de Serviços no Transporte de Estudantes da REDE MUNICIPAL E ESTADUAL DE 

ENSINO, no seguinte itinerário: Sitio Mucutu - Cabeça - Simeão - Fazenda Várzea Nova, a sede do município 
(Escola), no turno da Tarde, perfazendo um total de 61 Km dia.

CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Juazeirinho-PB
CONTRATADOS: HIDERLANIO FREIRE DINIZ - MEI.
OBJETO: Constitui Acréscimo ao Contrato Primitivo no valor de RS 2.360,00 (Dois mil trezentos e sessenta 

reais, ficando o referido contrato com o Valor Total de R$ 38.360,00 (Trinta e oito mil trezentos e sessenta 
reais); – Acréscimo no Valor da Viagem de R$ 23,60 (Vinte e três reais e sessenta centavos) ficando a referida 
viagem com Valor de 203,60 (Duzentos três reais e sessenta centavos).

BASE LEGAL: Cláusula Terceira do Contrato Inicial e em conformidade com o Art. 65 § 1° da Lei 8.666/93, 
tal como se encontra em vigor e suas alterações posteriores.

SIGNATÁRIOS: Jonilton Fernandes Cordeiro/PMJ e o Sr. HIDERLANIO FREIRE DINIZ. 
DATA DA ASSINATURA: 31/08/2016.

JOSÉ DE SOUSA SANTOS , VEM POR MEIO DESTA TORNA PÚBLICO QUE REQUEREU A SEMAM ( SECRE-
TARIA DO MEIO AMBIENTE) AS LICENÇAS PRÉVIA, INSTALAÇÃO E OPERAÇÃO, PARA  CONSTRUÇÃO 
DE 2 CASAS LOCALIZADAS NA RUA CIDADE DE BOM JESUS, Nº 58, CASAS Nº 56/60, BARIRRO DAS 
INDÚSTRIAS, NESTA CAPITAL.
 
ARQUITETIC CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA - CNPJ/CPF N 10.668.653/0001-05 Torna público 
que a SUDEMA - Superintendência de Administração do Meio Ambiente, emitiu a Licença de Instalação n 
1875/2016 em João Pessoa, 2 de AGOSTO de 2016 - Prazo 450 dias. Para a atividade de: Edificação Comercial/
Serviços (Condomínio de Galpões) com sistema individual de esgotamento sanitário. Na(o) - ROD. PB 018, 
ZONA URBANA, CONDE Município: - UF: PB. Processo: 2015-007178/TEC/LI-4505

JOSIVALDO VICENTE DE ALMEIDA – CPF Nº 028.546.894-45, torna público que recebeu da SEMABY - Se-
cretaria de Meio Ambiente de Bayeux, a Autorização Ambiental - AA Nº 115-2016, para Publicidade Volante 
Eleitoral, para o Município de Bayeux – PB.

MARIA APARECIDA DEOLINTO DA SILVA – CPF Nº 152.058.601-97. Torna público que a SEMABY - Secretaria 
de Meio Ambiente de Bayeux, emitiu a Licença de Operação nº 076/2016 – Prazo de 730 dias. Para a atividade 
de Construção de Unidade Multifamiliar - Processo Nº 2016-0168/TEC/LO.

PRODUTOS DE PANIFICAÇÃO VASCONCELOS LTDA – CNPJ Nº 41.141.383/0001-03. Torna público que 
requereu à SUDEMA - Superintendência de Administração do Meio Ambiente, DISPENSA DE LICENÇA AM-
BIENTAL = PANIFICADORA DE FORNO ELÉTRICO = NA-125 = L/ATV: RUA SILVINO DA NOBREGA – Nº 
292 – JAGUARIBE - JOÃO PESSOA-PB. Processo: 2016-006593/TEC/SSvTc-217.

JOSE ANTONIO GONÇALVES DA SILVA – CNPJ/CPF Nº 569.673.574-68. Torna público que a SUDEMA - Supe-
rintendência de Administração do Meio Ambiente, emitiu a Licença de Operação nº 2375/2016 em João Pessoa, 
29 de agosto de 2016 – Prazo: 730 dias. Para a atividade de: PUBLICIDADE VOLANTE (KOMBI, PLACA MOB-
6050/PB) Na(o) – TODO ESTADO DA PARAIBA  Município: - UF: PB.  Processo: 2016-005752/TEC/LO-2981.

João Pessoa > Paraíba > QUINTA-feIrA, 1 de setembro de 2016Publicidade
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