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clima & tempo
Sertão

Fonte: INMET

LitoraL

Altura
0.3m

Moeda

Informações úteis para a semana:Cariri-agreste

Marés Hora

Fonte: Marinha do Brasil

Altura

29o Máx.
23o  Mín.

34o  Máx.
18o Mín.

36o Máx.
20o Mín.

DÓLAR    R$ 3,248  (compra) R$ 3,249  (venda)
DÓLAR TURISMO  R$ 3,090  (compra) R$ 3,420  (venda)
EURO   R$ 3,641  (compra) R$ 3,645  (venda)

l PRF inicia fiscalização de veículos que transportam romeiros. Página 6

l Estado inicia distribuição de doses da campanha de multivacinação. Página 8

l Foguete explode em simulação de decolagem em Cabo Canaveral. Página 15

l Aumenta número de famílias endividadas e inadimplentes no País. Página 19
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Sol e poucas 
nuvens

Sol e poucas 
nuvens

Nublado com 
chuvas ocasionais

ANIvERsáRIo dE MANgAbEIRA
CRIME AMbIENtAl E FRAudE EM lICItAção

Uma operação da Polícia Civil, do IPC e do Ministério Público da Paraíba revelou que empresas suspeitas de fraude em 
licitação estariam depositando material tóxico em área da zona rural de Santa Rita. Duas pessoas já foram presas.  PÁGInA 3

A Secretaria da Educação 
disponibilizou ontem uma rela-
ção com 20 professores que irão 
para a Finlândia.  PÁGInA 5

Secretaria do Patrimônio 
da União foi orientada a retirar 
construções em Camboinha e 
outras três áreas.  PÁGInA 8

Hábito de digitar men-
sagens de texto ao volante é 
responsável por várias tragé-
dias, alerta ONG.  PÁGInA 7

Divulgada nova lista 
de selecionados

MPF quer remoção 
de imóveis na praia

Celular eleva risco de 
acidente em 23 vezes

gIRA MuNdo

CAbEdElo

sMs E bAtE-PAPo

Lixo hospitalar era
descartado em olaria

AltA

AltA

10h54

23h02

0.2m

0.3m

baixa

baixa

04h51

17h08 

2.5m

2.4m

FuTEBol  O Equador foi derrotado em 
casa pela Seleção Brasileira na disputa pela 
sétima rodada das Eliminatórias.  PÁGInA 8

0 x 3
EQuAdoR bRAsIl

Corpo de Bernardo Filho foi 
enterrado no Cemitério Parque das 
Acácias, em João Pessoa. Cronista 
esportivo tinha 69 anos.  PÁGInA 24

Paraíba despede-se de uma das 
mais marcantes vozes do rádio

ELIMINATÓRIAS DA COPAEsportes

Bernardo era considerado o melhor 
plantonista esportivo do País
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A Polícia Civil e o Instituto de 
Polícia Científica recolheram 
material descartado em olaria 
de Santa Rita; o lixo pode 
contaminar o lençol freático
do Rio Paraíba

Fotos: Secom-PB



O Brasil vive uma era de incertezas. De 
situações irresolutas. De retrocessos acen-
tuados, por exemplo, nas áreas política e 
econômica. Em resumo, significa dizer que 
a saúde do corpo social do país vai mal e 
pode se agravar ainda mais, caso não haja 
uma ação rápida e eficaz de anticorpos pro-
gressistas.

Se a estabilidade política é uma condi-
ção sine qua non para a segurança econô-
mica, não há motivo para dúvidas: a nação 
brasileira está a ponto de ir parar na UTI, 
principalmente após o lamentável episó-
dio do impedimento da presidente Dilma 
Rousseff, vítima das armadilhas da base 
oposicionista.

Constatou-se, na sessão de julgamen-
to final de Dilma, que o presidente Michel 
Temer e seus aliados conseguiram se unir 
em uma maioria parlamentar temporária, 
com o único objetivo de derrubar a presi-
dente, pela via do golpe parlamentar, fato 
denunciado, inclusive, por tribunais inter-
nacionais.

E o que é pior: que o mentor intelectual 
do processo de impedimento, o deputado 
federal Eduardo Cunha (PMDB), símbolo do 
que há de mais nefasto na atividade políti-
ca, poderá encontrar sua tábua de salvação 
exatamente na base de apoio de Temer, des-
mascarando, definitivamente, o golpe. 

A coalização partidária que apoia o 
novo presidente é, para dizer o mínimo, sa-
bidamente fisiológica, portanto, não agirá 
em nome da nação, e sim de seus interes-

ses pessoais. Essa conduta deverá se tornar 
cada vez mais explícita, pois a temporada 
de barganhas, do “é dando que se recebe”, 
apenas começou.

O fundamento jurídico da acusação era 
tão inconsistente, que Dilma se manteve ha-
bilitada para assumir cargos públicos e, por 
meio de sua defesa, entrou com uma ação 
no Supremo Tribunal Federal (STF), pedin-
do a anulação da sessão que culminou no 
seu impedimento e a realização de um novo 
julgamento.

Ou seja, se a vida dos brasileiros não 
está fácil, a do presidente está menos ainda. 
A natureza ideológica de Temer e de seus 
principais aliados se contrapõe ao projeto 
político e social progressista que entrou em 
vigor, no país, a partir do primeiro mandato 
do ex-presidente Luís Inácio Lula da Silva.

Espera-se, então, que o imobilismo po-
lítico que tomou conta de uma parcela do 
povo brasileiro, nos últimos meses, dilua-se, 
paulatinamente, a partir do momento em 
que atos do novo governo resultem na per-
da de direitos e censura de posturas, con-
quistados, ao longo de décadas, com muito 
suor e sangue.

Temer enfrentará ainda a aguerrida 
bancada de oposição, formada, por exem-
plo, pelos parlamentares do Partido dos 
Trabalhadores e do Partido Comunista do 
Brasil. E não poderá baixar a guarda um mi-
nuto sequer, sob pena de ir a nocaute, haja 
vista a firmeza com que Dilma se mantém 
no ringue.

Editorial

A luta continua
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VÃO AO STF

CIRO GOMES: O ‘PlANO B’ DO PT

A candidata Cida Ramos (PSB) 
disse ontem que, se eleita pre-
feita de João Pessoa, vai fazer 
auditoria para saber se as 40 
máquinas de hemodiálise do 
Hospital Santa Isabel, há quatro 
anos encaixotadas, ainda estão 
em condições de uso. “Se não 
estiverem, vamos responsabi-
lizar quem for de direito para 
ressarcir os cofres públicos”.

O deputado federal Efraim 
Filho confirmou ontem que 
o Democratas vai acionar o 
Supremo Tribunal Federal 
(STF) para tentar anular a 
decisão do Senado de manter 
os direitos políticos de Dilma. 
“Vamos provocar o STF para 
evitar essa chicana”, disse, 
informando que outras le-
gendas farão o mesmo.

O uso de locutor em off nos 
guias eleitorais de João Pes-
soa foi liberado pelo juiz José 
Ferreira Júnior, que coordena a 
propaganda eleitoral de mídia. 
Apesar de haver norma do TSE 
que proíbe o uso desses profis-
sionais, ele explicou que cabe 
ao juiz decidir sobre o tema, 
desde que haja acordo entre as 
coligações.

Esperava-se que o excesso de contratos temporários na prefeitura de Campina Grande, “por excep-
cional interesse público”, poderia gerar questionamentos da oposição. Confirmou-se. A coligação de 
Veneziano Vital (PMDB) protocolou Ação de Investigação Judicial Eleitoral contra Romero Rodrigues 
por abuso de poder político e econômico. Alega que o prefeito autorizou 3.100 contratos irregulares 
e pede sua inelegibilidade.  

A imprensa estrangeira condenou a 
cassação de Dilma Rousseff. Ontem, 
o El País, um dos mais influentes da 
Espanha, disse que a destituição se 
“constitui um golpe baixo ao funcio-
namento institucional” do país. O The 
New York Times registrou, em edito-
rial: “Será uma vergonha se a história 
mostrar que ela estava certa”.

O Brasil é mesmo um país peculiar. A presidente 
cassada, Dilma Rousseff, está com seus direitos 
políticos assegurados e pode ocupar cargos públi-
cos. Já o presidente recém-empossado, Michel Te-
mer, condenado pela Justiça Eleitoral por doações 
irregulares em campanhas, tornou-se ficha suja. 
Está inelegível por oito anos.

O vICE é ‘fICHA-SUJA’
IMPRENSA CONDENA

FARÁ AUDITORIA

VENEzIANO PEDE INElEGIBIlIDADE DE ROMERO

NORMA FlExIBIlIzADA

Há algum tempo, o ex-ministro Ciro Gomes (na foto, com Lula) pré-candidato do PDT à Presidência 
da República, percorre o país fazendo palestras para grupos específicos, notadamente em univer-
sidades, ou concedendo entrevistas em programas políticos. Nos quase nove meses de duração do 
processo de impeachment da ex-presidente Dilma Rousseff (PT), ele foi uma voz inequívoca da opo-
sição ao então governo provisório de Michel Temer. E bem ao seu estilo, foi polêmico ao falar sobre o 
recém-empossado presidente. No debate ‘Diagnóstico da Crise: Alternativas para o Desenvolvimento 
Brasileiro’, promovido na PUC-SP, chegou a se exasperar: “É um salafrário, conspirador, filho da puta”, 
disse para um auditório lotado. Em palestra na UFRGS, voltou à carga: “Quadrilha de salteadores que, 
sob a liderança do senhor Michel Temer, golpista e traidor, pretende usurpar o poder democrático no 
Brasil”. Este é o Ciro que conhecemos, sem meias-palavras, ocupando um espaço nas universidades 
que, nas últimas décadas, foi eminentemente petista. Pelos elogios do ex-presidente Lula, que o 
considera o “mais preparado”, não é forçoso pensar que Ciro Gomes é um ‘Plano B’ do PT para 2018, 
caso ele, Lula, não seja candidato ou indique o ex-ministro da Justiça, José Eduardo Cardozo, que 
ganhou projeção nacional ao fazer a defesa da ex-presidente Dilma Rousseff.
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Foi golpe

A manchete que os jornalistas da grande 
mídia não ousam formular, aparece e grita 
dentro da sua narrativa. No dia 31 de agosto 
de 2016, consumou-se mais um golpe de Es-
tado, chancelado pelo parlamento, pela justi-
ça e pelas organizações de imprensa do país, 
retirando do poder, a quarta presidenta eleita 
pelo voto popular.

O desfecho surpreendente daquela vo-
tação, separando o julgamento dos sena-
dores em dois momentos distintos, revelou 
exatamente o que a oposição apregoara até 
à exaustão, no decorrer do processo. A presi-
denta foi afastada por artimanhas retóricas e 
processuais, não havia crime de responsabili-
dade, não havia dolo ou má-fé. Por que então 
torná-la inabilitada para as funções públicas?

Quando brandiu a constituição, quando 
apelou para a linguagem coloquial, própria 
da sua região, para apregoar, “Depois da 
queda, não se pode escoicear”, o presidente 
do senado, Renan Calheiros encontrava um 
sinônimo primoroso para não mencionar o 
golpe: Queda, derrubada.

Alguns minutos após o golpe, Michel Te-
mer, o presidente indireto, falou aos seus mi-
nistros, reclamando da divisão na sua base e 
dizendo que a suspenção da inabilitação po-
deria ter sido um gesto claro de boa vontade 
do parlamento. Nem naquela hora o presi-
dente indireto disse a verdade. Ela não pode-
ria mesmo ser dita. A suspenção da inabilita-
ção era um pequeno suspiro de alívio, uma 
pequena pílula de destensionamento  para 
a consciência de políticos que até o início de 
maio faziam parte do governo da presidenta 
deposta, e que, nos últimos meses, utilizaram 
o melhor dos seus esforços para conspirar, 
negociar, consolidar o golpe que se acelerava 
dentro do parlamento. 

Uma segunda recomendação, daquela 
curta fala do presidente, antes de embarcar 
para a China, merece o destaque da nossa 
coluna. “Divulguem o governo. Dou-lhes toda 
a liberdade para falar à imprensa, mas divul-
guem o governo”, disse ele, ainda que com 
outras palavras. O presidente indireto sem-
pre soube, e sabe-o ainda agora, o governo 
não poderá prosperar sem o apoio da grande 
mídia.

A grande mídia aliás, escreveu nesse pro-
cesso, um dos mais tristes capítulos da sua 
história recente. Cinquenta e dois anos antes, 
constituía-se no braço principal do golpe de 
1964, construindo e difundindo para a socie-
dade, a narrativa da revolução, da mudança, 
do país novo.

Novamente colaborou grandemente 
agora, construindo e inflacionando manche-
tes negativas contra a presidenta e seu gover-
no, agendando e convocando para manifes-
tações, mantendo como pauta consonante, 
onipresente, ubíqua e monotemática, a crí-
tica incisiva em favor da desqualificação da 
presidenta.

E prosseguirá agora, no esforço de va-
lorizar o “plano Michel”, dispondo dos seus 
âncoras e dos seus horários mais flexíveis em 
seus canais fechados e em seu jornalismo de 
revista.

Não me surpreenderei se nas próximas 
eleições, a maioria da população fugir dos 
descaminhos da política, e dar vitória ao voto 
nulo. Penso na sociedade brasileira como um 
grande trem desgovernado. As elites, os polí-
ticos e a grande mídia divorciam-se flagran-
temente de um projeto de cidadania. O país 
retrocede irremediavelmente e o remédio do 
impeachment é mais um veneno importante 
nessa derrocada. 

Artigo  Joana Belarmino - joanabelarmino00@gmail.com

Penso na sociedade brasileira como um grande trem desgovernado. As elites, os 
políticos e a grande mídia divorciam-se flagrantemente de um projeto de cidadania.”
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Ação conjunta fecha empresas e prende 
dois suspeitos por crimes ambientais 
Operação Descarte foi 
integrada pelo Ministério 
Público, Polícia Civil e IPC

Cinco mandados de 
busca e apreensão foram 
cumpridos e uma prisão rea-
lizada durante a Operação 
Descarte, realizada pela Polí-
cia Civil, por meio da Delega-
cia de Defraudações e Falsi-
ficações (DDF), em conjunto 
com o Grupo de Atuação Es-
pecial Contra o Crime Orga-
nizado (Gaeco) do Ministério 
Público da Paraíba (MPPB) e 
Instituto de Polícia Científica 
(IPC). A ação foi realizada na 
manhã dessa quinta-feira (1) 
em duas empresas de ser-
viços ambientais sediadas 
em João Pessoa e Santa Rita, 
Região Metropolitana da ca-
pital. De acordo com a Polí-
cia Civil, as buscas também 
aconteceram nas casas dos 
proprietários das empresas 
e em uma olaria localizada às 
margens do Rio Paraíba.

Segundo o delegado da 
DDF, Lucas Sá, o objetivo da 
operação foi desarticular um 
esquema criminoso envol-
vendo as empresas Servlimp 
e a olaria Redenção. Os do-
nos delas estariam pratican-
do crime ambiental, fraude 
em licitações públicas, utili-
zação de documentos falsos 
e desvio de recursos públi-
cos. As empresas investi-
gadas atuam na Paraíba há 
nove anos e têm contratos 
firmados com dezenas de 
prefeituras na Paraíba, que 
já resultaram no pagamento 
de mais de R$ 9,4 milhões 
por parte dos cofres públicos 
conforme consulta realizada 
no sistema do Sagres do Tri-
bunal de Contas do Estado. 

A autoridade policial 
também afirmou que “exis-
tem fortes indícios de que 
as empresas prestadoras 
de serviços de coleta de re-
síduos hospitalares teriam 
celebrado contratos frau-
dulentos em diversas pre-
feituras da Paraíba, além de 
descartar lixo hospitalar, de 
maneira criminosa, em uma 
olaria situada na zona rural 
de Santa Rita. O descarte ir-
regular representa um grau 
elevado de contaminação e 
risco epidemiológico, com 
possível contaminação do 
lençol freático do Rio Paraí-
ba, que corre às margens do 
terreno onde está localizada 
a olaria”, disse Lucas Sá.

As investigações mos-
traram ainda que a empre-
sa Servlimp é administrada 
diretamente por Waldmir 
Martorelli e a esposa dele 
Daniele Martorelli. Contra 
o suspeito tramitam quatro 
ações judiciais na Comarca 
de Santa Rita, pelos crimes 
de improbidade adminis-
trativa. Os levantamentos 
policiais também revelaram 
que a licença ambiental da 
empresa tinha validade até 
o dia 10 de agosto de 2016 
e que os incineradores de-
las estavam desativados a 
pelo menos três meses, com 
grande quantidade de mate-
rial acumulado na sede da 
empresa e na olaria em des-
conformidade com as nor-
mas de vigilância sanitária e 
ambientais.

Durante a operação fo-
ram apreendidos nas em-
presas e nas residências 
dos proprietários vários do-
cumentos e equipamentos 
eletrônicos. O material será 
analisado pelas equipes do 

Foto: Divulgação

Ação foi realizada nas sedes de duas empresas prestadoras de serviços de coleta de resíduos hospitalares em João Pessoa e Santa Rita

A família da inesquecível FLORISA GONÇALVES 
AMADOR, convida parentes e amigos para assistirem 
a Missa de 7º Dia do seu falecimento, a ser celebrada 
na Igreja Nossa Senhora Auxílio dos Cristãos, na Rua 
Valdemar Chianca, 330 – Jardim Oceania – Bessa, hoje, 
02/09 - sexta-feira as 17h. 

Desde já os familiares agradecem a todos que 
comparecerem a este momento de fé e solidarieda-
de cristã. 

Saudades eternas de seus filhos, genros, noras e 
familiares em geral. 

CONVITE
MISSA DE SÉTIMO DIA

Aqueles a quem 
amamos nunca morrem, 
apenas partem antes de 

nós, e permanecem vivos 
em nossos corações.

Gaeco e da DDF. Eles vão ve-
rificar se houve fraudes nas 
licitações públicas vencidas 
pelas empresas, desvios de 
valores resultantes destes 
contratos e identificar todas 
as pessoas beneficiadas pelo 
possível esquema fraudulen-
to. Novas fases da operação 
podem ser deflagradas em 
breve, de acordo com a evo-
lução das investigações e das 
informações descobertas.

As prisões
Na ação foi preso em fla-

grante Antonio Alves de Souza 
Filho, 56 anos. Ele é o geren-
te da empresa Servlimp e o 
responsável por intermediar 

as negociações entre a em-
presa que trabalha e a olaria 
Redenção, local onde o lixo 
hospitalar era armazenado. 
Já no início da tarde, a polícia 
conseguiu prender o empre-
sário Waldmir Martorelli. Eles 
vão responder na Justiça por 
associação criminosa e polui-
ção ambiental. As penas para 
estes crimes podem chegar a 
até 7 anos de reclusão. A ope-
ração continua para prender 
os outros suspeitos.  

Contaminação 
A perita ambiental do 

IPC, Luciana Brito, disse que 
foram encontrados conta-
minação do solo pelo lençol 

freático, que atinge o subsolo 
e com a chuva os líquidos des-
se lixo escoa para o  Rio Pa-
raíba. No local também conti-
nha muitas seringas expostas 
no solo, agulhas, pedaços de 
medicamentos, e outros ma-
teriais que colaboram para 
a contaminação de doenças. 
Além disso, Luciana comen-
tou sobre alguns animais que 
pastavam no local, deixando 
resíduos como fezes de ani-
mais de pequeno (cachorro) 
e grande (boi) porte. Ela dis-
se que a contaminação pelos 
animais bovinos pode ocor-
rer através da carne que con-
sumimos, enquanto que com 
os cachorros e insetos (mos-

cas principalmente) eram ve-
tores de contaminação, pois 
levam doenças por onde vão. 
“A maioria do lixo encontrado 
era do tipo 1, que são lixos 
de alta periculosidade para a 
saúde”, alertou.  

A perita destacou sobre 
a preocupação com o Rio Pa-
raíba, que fica às margens da 
olaria Redenção. “Eu peguei 
as coordenadas por GPS, en-
tão amanhã vou projetar essa 
imagem, ver a distância do lixo 
para o rio. A gente sabe que vai 
contaminar, mas eu quero ver 
a aproximação, até que ponto 
seria tão rápido essa contami-
nação”, comentou. (Com infor-
mações de Rachel Almeida)

A JFPB realizou, na últi-
ma segunda-feira (29), o des-
carte de 1.500 kg de papel, 
proveniente de processos e 
documentos administrativos. 
Foram 440 kg de processos 
administrativos, somando-se 
6.033 processos relativos a 
compras e serviços referentes 
ao período de 1982 a 2004, 
com suas temporalidades ven-

cidas de acordo com o Plano 
de Classificação e Tabela de 
Temporalidade do Conse-
lho da Justiça Federal (CJF) e 
1.060 kg de cópias de docu-
mentos.

O descarte observou os 
critérios de responsabilidade 
social e preservação ambien-
tal, por meio de reciclagem do 
material, que foi triturado e 

Justiça Federal descarta 
mais de 6 mil processos

MAIS DE UMA toNELADA

O Tribunal Regional Fe-
deral da 5ª Região – TRF5 
negou provimento à remes-
sa oficial e às apelações dos 
particulares, mantendo de-
cisão de primeira instância 
que decretou a nulidade das 
autorizações para exploração 
de atividades lotéricas com 
base na Lei Estadual /PB nº 
7.416/2003, suspensão de to-
dos os anúncios publicitários 
e fechamento dos estabele-
cimentos beneficiados com 
essas licenças, e proibição de 
novas autorizações semelhan-
tes. A decisão afeta direta-
mente as loterias conhecidas 
como ‘Jogo do Bicho’.

“Não me convence qual-
quer alegação de pretenso 
cunho social para legitimar 
a manutenção de autoriza-
ções indevidas. Em outras 
palavras: eventual prejuízo 
à economia popular men-
cionado nos autos não pode 
ceder à vedação e repressão 
na seara civil de atividade 
ilícita, porquanto é certo 
que a Justiça não pode ser 
conivente com práticas em 
completo descompasso com 
a lei e com a Constituição da 
República”, afirmou o relator, 
desembargador federal Pau-
lo Machado Cordeiro.

Entenda o caso
O Ministério Público 

Federal (MPF) ajuizou Ação 
Civil Pública contrária à Lo-
teria do Estado da Paraíba 
(Lotep) e ao Governo do Es-
tado da Paraíba buscando 
a nulidade de todas as au-
torizações para exploração 
de atividades lotéricas com 
base na Lei Estadual/PB nº 
7.416/2003, suspensão de 
todos os anúncios publicitá-
rios e fechamento dos esta-
belecimentos beneficiados 
com essas licenças, e proi-
bição de novas autorizações 
semelhantes.

Ação foi desmembra-
da, em razão do grande 
número de litisconsortes 
passivos (partes interes-
sadas), que tem como réus 
Antônio Vicente de Lima 
Filho, Lúcio de Araújo Fer-
reira, Maria das Dores da 
Silva Ferreira, Luiz Araújo 
Ferreira, Ana Maria Acio-
li de Lima, Ives R. Leitão, 
Saulo Sá Barreto D’Almeida, 
Genebaldo Amorim Dutra, 
Sérgio Luiz Neves de Olivei-
ra, José Vicente Gomes de 
Lima, Romilson Lourenço 
da Silva, Lucena E Bezerra 
LTDA – ME, Geraldo Gomes 
de Lima, Audicelância Leite 
Gomes, Maria de Lourdes 
Sousa, José Everaldo da Sil-
va, João Cassemiro dos San-
tos, Gerlane da Silva Cor-
reia de Melo.

TRF mantém decisão por 
fim do Jogo do Bicho

SEM CoNIVÊNCIA

Em razão do in-
discutível potencial à 
produção de energia 
fotovoltaica e eólica – 
justificado pela incidên-
cia solar e dos ventos o 
ano inteiro-, o Nordes-
te pode fornecer, de so-
bra, toda energia que 
o Brasil consome. E ter, 
ainda, condições de al-
cançar perfeitamente 
um estágio de grande 
prosperidade, num fu-
turo não tão distante, 
de algumas décadas 
apenas.

A observação, feita 
nessa quinta-feira (1) 
durante o seminário ‘A 
Crise Hídrica no Semi-
árido Paraibano’, pro-
movido pelo Tribunal 
de Contas do Estado 
da Paraíba, é do clima-
tologista Paulo Nobre, 
do Instituto Nacional 
de Pesquisas Espaciais, 
ao falar sobre os im-
pactos das mudanças 
climáticas para o Semi-
árido do Nordeste.

A crise no sistema 
hídrico, frisou em sua 
palestra, pode repre-
sentar uma oportunida-
de exemplar para maior 

penetração de fontes 
energéticas alternativas 
na região que já pos-
sui diversos empreen-
dimentos explorando, 
principalmente, essas 
duas fontes.

Ele exemplifi-
cou que o potencial 
de geração de ener-
gia solar do Nordeste 
supera em 33 vezes 
todo o consumo na-
cional de energia no 
ano de 2014. Nesta 
mesma comparação, 
demonstrou que ape-
nas Paraíba, isolada-
mente, tem potencial 
de fornecer ao País 
o dobro do consu-
mido naquele ano. 
Para que um novo 
ciclo regional de de-
senvolvimento socioe-
conômico se torne re-
alidade, ele advertiu 
que é indispensável 
o enfrentamento de 
três grandes desafios: 
“preservar os serviços 
ambientais da Caatin-
ga ; explorar o imenso 
potencial solar foto-
voltaico do Nordeste 
e sanar o débito edu-
cacional” do País. 

Pesquisador aponta 
saída para crise no NE

ENERGIA LIMPA
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Políticas

CCJ aprova projetos 
em prol de diabéticos
Comissão também aprovou 
uma matéria que amplia 
direitos dos pacientes

FOTO: Divulgação/ALPB

A Comissão de Constitui-
ção e Justiça (CCJ) da Assem-
bleia Legislativa da Paraíba 
(ALPB) realizou na manhã 
dessa quinta-feira (1º)  um 
esforço concentrado e apre-
ciou 50 matérias. Os inte-
grantes da Comissão apro-
varam o projeto de lei que 
visa beneficiar o portador da 
diabetes. A CCJ aprovou tam-
bém, por unanimidade, uma 
matéria que amplia os direi-
tos de pacientes da rede pú-
blica e privada de saúde.

A reunião contou com 
a presença da presidente da 
Comissão, Estela Bezerra, da 
deputada Camila Toscano e 
dos deputados Gervásio Maia, 
Hervázio Bezerra e Janduhy 
Carneiro. Os membros, apro-
varam de forma unânime o 
Projeto de Lei 776/2016, de 
autoria do deputado Caio Ro-
berto. A matéria visa permitir 
aos portadores de diabetes 
tipo 1 o acesso a eventos, es-
paços públicos e privados na 
Paraíba portando insulina, 
insumos, aparelhos de moni-
toração de glicemia, alimen-
tos e também bebidas não 
alcoólicas. 

“O projeto do deputado 
Caio Roberto é relevante, pois 
permite principalmente que 
o portador de diabetes tenha 
acesso com seus alimentos 

em eventos que proíbem. E 
no caso da diabetes, o alimen-
to é o remédio, evita que o 
portador tenha uma crise de 
hipoglicemia”, afirmou Estela 
Bezerra.

Já o Projeto de Lei 
788/2016, do presidente 
Adriano Galdino, também foi 
aprovado por todos os mem-
bros da CCJ. De acordo com 
a matéria, fica reservado o 
direito a acompanhante no 
atendimento médico nas re-
des pública e privada de Saú-
de no Estado. Estela afirmou 
que o presidente Adriano Gal-
dino garante, com este pro-
jeto de lei, uma resolução do 

SUS que dá ao usuário do ser-
viço de saúde o direito a um 
acompanhante no momento 
do atendimento. “Sendo me-
nor ou incapacitado é obriga-
tório e, não sendo, é de deci-
são de foro íntimo, ou seja, o 
paciente deve decidir se entra 
com o esposo, a companheira, 
um irmão ou um parente. O 
usuário deve optar por ter ou 
não ter a companhia. Então, o 
presidente Adriano Galdino 
foi feliz nessa sua propositu-
ra”, ressaltou a parlamentar.

Estela também desta-
cou ainda o comprometi-
mento da Comissão com 
os projetos apresentados 

pelos parlamentares e res-
saltou o trabalho que vem 
sendo realizado por todos 
os membros objetivando 
cumprir integralmente a 
pauta. “A CCJ está em dia, 
está atualizada com os pro-
jetos que estão na CCJ e eu 
fico muito feliz, pois esta 
semana nós fizemos uma 
reunião na terça-feira (30) 
e nesta quinta realizamos 
um esforço concentrado 
para limpar completamen-
te a pauta. A Comissão tem 
sido zelosa e nós não esta-
mos procrastinando com os 
projetos que entram na CCJ 
nesta Casa”, afirmou.

AGENDA DOS CANDIDATOS
(JOÃO PESSOA)

6h - Panfletagem e Adesivagem 
8h – Gravação de Guia Eleitoral 
12h15 – Entrevista à Rádio Tabajara 
15h - Reunião com empresários no 
Distrito Industrial de Mangabeira 
16h – Inauguração do Comitê da 
Comunidade Universitária e Juventude 
40 Graus, no Castelo Branco 
17h40 - Caminhada no Geisel

8h – Despachos administrativos e 
compromissos institucionais
14h – Gravação de Guia Eleitoral
18h – Caminhada no bairro do Geisel

Cida Ramos (PSB)

Luciano Cartaxo (PSD)

Charliton Machado (PT)

9h - Gravação de Guia Eleitoral
17h – Panfletagem no bairro do 
José Américo, no cruzamento da 
Avenida Hilton Souto Maior com a 
Rua Luiza Dantas Medeiros
18h – Caminhada no bairro do José 
Américo

CAMPINA GRANDE

8h – Gravação de Guia Eleitoral
10h – Pit Stop na Irineu Joffily X Treze 
de Maio
15h – Visita à empresa Lux Tintas
16h23 – Caminhada no bairro da 
Conceição
19h – Visita lideranças no bairro das 
Malvinas

7h30 – Despachos administrativos
10h45 – Lançamento do site oficial 
16h – Ação no bairro da Liberdade
19h30 – Lançamento da candidatura 
à reeleição do vereador Marinaldo 
Cardoso
20h30 – Reunião com lideranças, no 
Clube da Bolsa, em frente ao Parque 
do Povo e ao lado da Secretaria de 
Educação do Município

Artur Bolinha (PPS)

Romero Rodrigues (PSDB)

Adriano Galdino (PSB)

7h – Caminhada na Feira Central
12h – Entrevista para o Programa 
Alex Filho com Você, na TV Master
15h40 – Caminhada no bairro do 
Pedregal
19h – Reunião com lideranças co-
munitárias

Manhã – Panfletagem e adesiva-
gem no Centro da Cidade
Tarde – Visitas domiciliares
Noite – Encontro com a Juventude

Walter Brito Neto (PEN)

Veneziano Vital do Rêgo (PMDB)

9h15 - Visita ao Centro da cidade
12h20 - Entrevista para a Rádio 
Campina Grande FM. 
15h15 - Caminhada no Rocha Caval-
cante
20h15 - Encontro com lideranças 
no Conjunto Habitacional Acácio de 
Figueiredo

Não informou a agenda.

Victor Hugo (PSol)

David Lobão (PSol)

10h – Visita à Arca Catedral
14h – Acompanha ato da candidatu-
ra do vereador Lourenço em Cuités
16h – Participa do ato Fora Temer 
na Praça da Bandeira
19h – Panfletagem no Call Center

Golpistas usarão 
jurisprudência 
por direitos, 
afirma Jeová

“Estão querendo com-
parar duas pessoas com-
pletamente distintas, ou 
seja,  uma mulher honesta 
com um homem corrup-
to e imoral como Eduardo 
Cunha. Ele vai ser  cassado, 
mas vão usar a jurispru-
dência do caso de Dilma 
para também não se cassar 
os direitos políticos dele, 
para permitir que ele con-
tinue na vida pública”, afir-
mou ontem (1), o deputa-
do estadual Jeová Campos 
(PSB). Para o parlamentar, 
essa decisão foi articulada 
pelo PMDB para salvaguar-
dar Cunha e, consequente-
mente, Michel Temer, que 
teme que o principal arti-
culador do golpe que tirou 
o mandato da presidente 
Dilma Rousseff abra a boca 
e comprometa a instabi-
lidade do atual governo e 
sua permanência na Presi-
dência da República.

Segundo o deputado, 
que é advogado, não exis-
tiu crime de responsabili-
dade e sem crime também 
não há pena. “Não há crime 
sem lei anterior que o defi-
na e nem pena sem prévia 
definição legal. Se o povo 
brasileiro teve a presidente 
afastada porque praticou 
um crime então por que 
não existiu pena contra 
ela? Não existe pena, por-
que ela é inocente, só que 
por traz disso existe um 
plano desprezível e rastei-
ro que é comparar Dilma 
a Eduardo Cunha. A presi-
dente Dilma jamais mere-
ceria ser afastada do cargo 
porque ela não cometeu 
crime”, afirma Jeová.

A Câmara Municipal de João 
Pessoa (CMJP) comemorou os 80 
anos do Auto Esporte Clube e reco-
nheceu o time de futebol paraibano 
fundado em 7 de novembro de 1936 
como uma instituição de utilidade 
pública. A sessão especial em ho-
menagem ao “Clube do Povo” foi 
proposta pelo vereador Bosquinho 
(PSC) e secretariada pela vereado-
ra Sandra Marrocos (PSB), na tarde 
dessa quinta-feira, 1º de setembro, 
no Plenário Senador Humberto Lu-
cena, sede da Casa Legislativa. 

“A CMJP faz o devido reconheci-
mento a este clube que, por muitos 
anos, tem contribuído protagoni-
zando a história do futebol parai-
bano. Que haja mais investimentos, 
convênios e patrocinadores para au-
xiliar nessa trajetória. Parabéns aos 
amigos abnegados que levam esse 
clube nas costas, à torcida tão pre-
sente e à toda a família Auto Espor-
te”, comentou. Por sua vez, Sandra 
Marrocos destacou que é importan-
te celebrar os 80 anos de resistência 
do Avirrubro e reconhecer o valor 
da agremiação para todos.  

Futebol feminino
A parlamentar também adiantou 

que se encontrou com os times femi-
ninos de futebol do Botafogo-PB e do 
Auto. “Uma das grandes dificuldades 
que as mulheres enfrentam é conse-
guir espaço para treinar. Precisamos 
desconstruir algumas culturas”, aler-
tou a vereadora. 

Mais recursos
Após receber o documento que 

reconhece o Auto Esporte como en-
tidade pública, o presidente do Clu-
be, Watteau Rodrigues, frisou que 
o futebol também precisa de uma 
representação parlamentar que as-
suma compromissos efetivos com a 
agremiação. 

Sede irregular
Watteau Rodrigues revelou 

que é preciso regularizar a área 
da sede do Auto Esporte e de in-
vestimentos na categoria Sub-19. 
Além disso, ele frisou que o clube 
desenvolve trabalhos sociais em 
outras modalidades, como futsal, 
handebol e corrida de orientação. 
Na oportunidade, a deputada es-
tadual da Paraíba Estela Bezerra 
(PSB) entregou o título de reco-
nhecimento de utilidade pública 
ao clube a nível estadual. 

Auto Esporte é reconhecido 
por ser de utilidade pública

LEGISLATIVO MUNICIPAL

Esforço concentrado da Comissão de Constituição e Justiça aprovou mais de 50 matérias

FoTo: olenildo Nascimento/CMJP

“Clube do Povo”, ou o mais querido da capital paraibana, recebeu homenagem na CMJP
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20 professores são selecionados
Resultado preliminar do 
programa de intercâmbio 
foi divulgado quarta-feira

GIRA MUNDO FINLÂNDIA

O Governo do Estado, por 
meio da Secretaria de Estado 
da Educação (SEE), divulgou 
na quarta-feira (31) a relação 
dos 20 professores seleciona-
dos no resultado preliminar 
do programa de intercâmbio 
internacional Gira Mundo 
Finlândia. A professora Iza-
belly Dutra Fernandes, que 
obteve uma média de 9,30, é a 
primeira colocada no proces-
so seletivo. Foram aprovados 
candidatos aptos em profi-
ciência, classificados de acor-
do com as vagas ofertadas 
por macrorregiões do Estado, 
tais como: Agreste, Sertão e 
Zona da Mata.

Participaram da seleção 
professores efetivos da Rede 
Estadual de Ensino da Paraí-
ba que fizeram sua inscrição 
para concorrer a bolsas do 
Programa Gira Mundo Finlân-
dia, na modalidade Desenvol-
vimento Tecnológico e Inova-
ção no Exterior Júnior – DEJ. 

O programa é fruto de 
parceria entre a Fundação de 
Apoio à Pesquisa (Fapesq) 
e a Secretaria de Estado da 
Educação (SEE) com a Fin-
lândia, com o objetivo de 
levar professores da rede 
estadual de ensino da Paraí-
ba para desenvolverem ati-
vidades na Universidade de 
Ciências Aplicadas de Häme 
(HAMK – Häme Uiversity of 
Applied Sciences), na cida-
de de Hämeenlinna, na Fin-
lândia. Serão concedidas 20 
bolsas, num investimento da 
ordem de R$ 410 mil.

Para participar do pro-
grama, os professores inscri-
tos tiveram como requisito 
a apresentação de um pro-
jeto, escrito em português, 
no qual o professor escolheu 
um dos quatro temas sugeri-
dos, e se submeteram a um 

Candidatos

IZABELLY DUTRA FERNANDES
ALCIONE DA SILVA SANTOS
DANIEL DE SOUZA SILVA 
TERESA CRISTINA PEDROSA ROBERTO 
CAMILA MARIA DE MENEZES SILVA 
MARCELO DE SALES CAVALCANTE 
ALINE MAYARA DO NASCIMENTO RAMOS 
VILMA RAQUEL MEDEIROS LEITÃO 
ANDERLANE FERNANDES DE LIMA 
RAFAELA ALVES MELO 
GILMAR FELICIANO DOS SANTOS 
MOYSÉS BARBOSA DA SILVA 
HERMANO GOMES LOPES NUNES 
MONIQUE VIANA DE OLIVEIRA ANGELO 
LUIS HENRIQUE MENDES DE MELO
DANIELA SOPRANI
GABRIELA FELIPE MACHADO
JESSICA KELLY SOUSA FERREIRA
KETLEN OLIVEIRA ESTEVAM
ODAIR JOSÉ DA SILVA LIMA

teste de Língua Inglesa, apli-
cado no domingo (28). Cada 
professor selecionado rece-
berá uma bolsa mensal de 
1.300 Euros. Além da bolsa, 
receberá um auxílio instala-
ção no valor de uma mensa-
lidade da bolsa, correspon-
dente a 1.300 Euros; auxílio 
deslocamento também no 
valor de 1.300 Euros, e auxí-
lio financeiro para o Seguro 
Saúde no valor de 300 Euros. 
As bolsas terão duração má-
xima de dois meses, a partir 
do mês do embarque para a 
Finlândia.

Ao retornar ao Brasil, os 
professores terão seis meses 
para executar o Projeto de 
Desenvolvimento, no período 
de dezembro de 2016 a maio 
de 2017. Durante o período 
de execução, os professores 
participantes do “Gira Mun-
do Finlândia” serão assesso-
rados pela Coordenação do 
Programa no Brasil e pelos 
professores finlandeses, que 
atuarão como facilitadores 

do processo. A avaliação do 
desempenho do professor 
será feita de modo contínuo e 
gradual, incluindo as etapas 
desenvolvidas na Finlândia 
e no Brasil. O projeto deve 
gerar benefício para a escola 
e deve estar inserido em um 
dos quatro temas: Empreen-
dedorismo; Aprendizado ba-
seado em Projetos e Proble-
mas; Ferramentas Digitais na 
Educação; e Educação Profis-
sional.  

Das 20 vagas oferecidas, 
nove foram para professo-
res das cidades localizadas 
na Zona da Mata, que com-
põem as Gerências Regionais 
de Educação (GREs), de João 
Pessoa, Guarabira, Itabaiana 
e Mamanguape, seis para as 
cidades do Agreste, nas GREs 
de Campina Grande, Cuité e 
Monteiro e cinco vagas para 
as cidades do Sertão, situa-
das nas GREs de Patos, Itapo-
ranga, Catolé do Rocha, Caja-
zeiras, Sousa, Princesa Isabel 
e Pombal.

Em 2004, o Instituto do 
Patrimônio Histórico e Artísti-
co da Paraíba aprovou o Decre-
to nº 25.098, relativo ao Tom-
bamento do Grupo Escolar 
Thomás Mindello. Com isso, o 
Iphaep permitiu a preservação 
da memória histórica e arqui-
tetônica do imóvel, localizado 
no Centro Histórico de João 
Pessoa, edificado em 1916 pelo 
arquiteto italiano Paschoal Fio-
rillo, sendo considerado como 
a primeira instituição de ensi-
no público da Paraíba. Atual-
mente, lá funciona o Centro 
Estadual de Arte, que oferece 
aulas gratuitas de Desenho, 
Cerâmica, Pintura e Ballet Clás-
sico para a população. Foi exa-
tamente no centenário Grupo 
Thomás Mindelo que a equipe 
do Iphaep esteve na manhã 
de ontem para proferir uma 
palestra sobre educação patri-
monial, destinada aos alunos e 
professores do Cearte. 

A ministrante foi a pro-
fessora Márcia Albuquerque, 
responsável pela Coordena-
doria de Assuntos Históricos 
e Culturais do Iphaep. O técni-
co Jefferson Dantas, também 
da Cahac, esteve no encontro, 
como apoio técnico. A palestra 

durou duas horas e foi iniciada 
com uma “provocação”: o que 
é monumento? Em seguida, 
foram exibidas duas imagens 
– do anjo da Praça dos Três Po-
deres (que lembra o movimen-
to da Revolução de 1930) e o 
anjo caído (uma homenagem 
ao ex-interventor da antiga Pa-
rahyba, Anthenor Navarro, e 
que se encontra no Cemitério 
da Boa Sentença). A ideia da 
professora era que “é preciso 
lembrar, para não esquecer”. 

Opiniões
A palestra reuniu cerca 

de 30 pessoas, entre alunos e 
professores. A iniciativa partiu 
da professora Pollyanna Dias, 
da turma de Artes Visuais, 
que definiu o objetivo do en-
contro dizendo: “Nossa ideia é 
sensibilizar as pessoas para a 
importância dos equipamen-
tos de arte. E, por isso, nada 
melhor do que trazer o Iphaep 
para falar, com profundidade, 
do tema do patrimônio e como 
podemos olhar o nosso pa-
trimônio paraibano, para que 
possamos preservá-lo”. 

O professor Maurílio Mar-
ques Estrela, que ensina De-
senho, Pintura e Gravura no 

Cearte, disse que o encontro foi 
uma chance educativa, infor-
mativa e essencialmente escla-
recedora. A aluna Edjane Alves 
da Silva, do curso de Pintura, 
destacou que a palestra foi 
muito interessante. “Como sou 
de Campina Grande, não tinha 
consciência de quanta beleza, 
de quanto patrimônio existe na 
nossa capital”. Skarllat Oliveira, 
que também estuda Pintura no 
Cearte, considerou que o en-
contro ampliou as noções de 
patrimônio que ela tinha, após 
ter feito um curso de turismo, 
no qual o assunto patrimonial 
havia sido abordado. 

A diretora executiva do 
Iphaep, Cassandra Figueire-
do, lembrou que as palestras 
sobre educação patrimonial 
vêm se tornando uma rotina 
no trabalho do Instituto do 
Patrimônio Estadual. “No mês 
passado, o professor Edvaldo 
Lira esteve na Escola Estadual 
Maria do Carmo Miranda, em 
Jaguaribe. Agora, foi a vez da 
professora Márcia Figueiredo 
ir ao Cearte. Em todas as opor-
tunidades, creio que o Iphaep 
tem atingido seu objetivo: falar 
de patrimônio e conscientizar 
um público eclético”, disse.

Iphaep promove palestra para 
alunos e professores do Cearte

EDUCAÇÃO PATRIMONIAL

O seminário "A Crise Hídrica no Se-
miárido Paraibano", promovido pelo 
Tribunal de Contas da Paraíba, prosse-
gue hoje com painéis e palestras sobre 
soluções e alternativas para o abasteci-
mento de Campina Grande e alternati-
va para a não chegada da água, entre 
outros temas. O evento foi aberto na 
manhã de ontem e na principal pales-
tra o climatologista do Instituto Nacio-
nal de Pesquisas Espaciais (INPE), Paulo 
Nobre, disse que a solução para a fal-
ta d'água na Paraíba é utilizar bem a 
água que tem e partir para o uso de 
energia solar, porque secas como esta 
que os paraibanos estão passando vão 
se tornar mais frequentes. 

Quando indagado se no próximo 
ano a previsão é de seca ou de chu-
va, o climatologista disse que ainda 
não há previsão, mas temos que estar 
preparados para a possibilidade de 
não haver chuvas. Ele disse que se a 
Paraíba quiser tomar a liderança nacio-
nal no enfrentamento da falta d'água, 

tem que fazer com que o produtor ru-
ral passe a ter uma renda através da 
energia fotovoltaica produzida em sua 
propriedade. "O produtor rural, tendo 
um hectare de terra vai usar o poder 
energético do Nordeste com a energia 
solar". Mas essa é uma fonte que preci-
sa ser adotada pelos governantes, que 
poderão fazer com que o Nordeste se 
transforme em uma matriz energéti-
ca."A energia solar pode ser utilizada 
para dessalinizar tanto a água salobra 
local, do poço, como fazer o que Israel 
está fazendo, dessalinizando a água do 
mar e bombeando para o interior com 
regularização. Isso não é uma solução 
de hoje pra amanhã. Mas sim uma solu-
ção que deve ser tomada com a univer-
sidade, com os deputados, os governan-
tes e as prefeituras. Todos juntos”.

Paulo Nobre disse ainda que a 
transposição do Rio São Francisco é 
uma tentativa de melhorar um pro-
blema crônico de falta d'água, mas 
como solução é insuficiente. "Existem 
outros mecanismos de guardar água e 
uma delas é de forma subterrânea, no 
solo. Com barragens subterrâneas”. 

Seminário discute a crise 
hídrica no semiárido da PB

SOLUÇÕES E ALTERNATIVAS

José Alves
zavieira2@gmail.com

FOTO: Edson Matos

Palestras e debates acontecem no auditório do Centro Cultural Ariano Suassuna do TCE

Na abertura do seminário, o 
presidente do Tribunal de Contas 
do Estado, conselheiro Artur Cunha 
Lima, informou que esteve recente-
mente em Brasília e que o presiden-
te Michel Temer havia assegurado 
que as obras da Transposição das 
Águas do Rio São Francisco deverão 
ser concluídas no próximo mês de 
dezembro, mas que a transposição 
só começará a funcionar seis meses 
depois."O problema é que Campina 
Grande sofrerá um colapso d'água se 
não chover até dezembro”, alertou.

Artur também afirmou que ao 
término do seminário será feito um 
diagnóstico da situação da seca na 
Paraíba para que cobranças sejam 
feitas às autoridades, porque Cam-
pina Grande está numa situação 
muito difícil, um dia com água e 
cinco sem água. Para amenizar a si-
tuação da cidade, o conselheiro dis-
se que o plano B será mesmo a utili-
zação de carro-pipa, mas a questão 
é de onde será retirada essa água. 

De acordo com ele, o seminá-
rio constitui uma oportunidade 
importante para a região Nordes-
te, “pela possibilidade de apontar 
caminhos e alternativas para os 
principais problemas do Semiárido, 
a exemplo da gestão e qualidade 

das águas, do abastecimento, e da 
expectativa de chegada da água da 
transposição”, completou.

O corregedor do TCE, conse-
lheiro Fernando Catão, idealiza-
dor do evento, fez um resumo dos 
processos de Auditoria Operacional 
por ele coordenado nas Várzeas de 
Sousa e no sistema de abastecimen-
to d’água de João Pessoa.

As palestras e debates estão 
acontecendo nos dois turnos no 
Auditório Celso Furtado do Centro 
Cultural Ariano Suassuna, perten-
cente ao TCE-PB. O evento está sen-
do realizado em cooperação com a 
Universidade Federal da Paraíba 
(UFPB), Universidade Federal de 
Campina Grande (UFCG) e Univer-
sidade Estadual da Paraíba (UEPB). 

O seminário que prossegue 
hoje permitirá discussões, também, 
sobre assuntos como: “A Qualidade 
da Água Atual dos Reservatórios de 
Abastecimento do Estado da Paraí-
ba”, “Gestão dos Recursos Hídricos 
das Bacias do Semiárido Paraiba-
nos”, “Expectativa da Chegada da 
Água da Transposição aos Reser-
vatórios do Semiárido Paraibano” 
e “Soluções Alternativas ao Abas-
tecimento da Cidade de Campina 
Grande”.

Transposição é debatida
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PRF inicia fiscalização de veículos 
que transportam romeiros no NE
Operação Romarias 2016 
começou ontem e segue 
até dia 1o de novembro

A Polícia Rodoviária Fe-
deral (PRF) deu início a Opera-
ção Romarias 2016, que come-
çou ontem e seguirá até o dia 
1º de novembro. As ações de 
fiscalização abrangerão vários 
estados do Nordeste. Na Para-
íba, os trabalhos estarão mais 
concentrados entre Campina 
Grande e Cajazeiras.

O evento religioso das 
Romarias acontece há mais de 
120 anos entre setembro e no-
vembro, levando para os mu-
nicípios envolvidos um grande 
número de fiéis. Na cidade de 
Juazeiro, no Ceará, por exem-
plo, o número de fiéis chega a 
2,5 milhões. Na Moto Romaria, 
os organizadores falam em nú-
meros que ultrapassam os 60 
mil motociclistas que, em sua 
maioria, saem da capital For-
taleza até Canindé. Vários des-
ses fiéis partem da Paraíba ou 
cruzam o Estado para chegar 
ao destino no Ceará.

A PRF considera este fe-
nômeno um motivo de preo-
cupação quanto a segurança 
viária nas rotas que levam aos 
locais de romarias no Ceará. 
Por isso serão reforçadas as 
ações de educação para o trân-
sito, policiamento e fiscaliza-
ção na prevenção e redução 
dos acidentes e no combate a 
ações delituosas, bem como o 
aumento da percepção de se-
gurança nas rodovias federais 
das regiões mais impactadas 
com o evento religioso, desta-
cando o aumento do tráfego 
de pedestres, motocicletas, 
caminhões e ônibus usados no 
transporte de passageiros.

Diversas ações do Grupo de 
Educação de Trânsito (Getran) 
da PRF serão desencadeadas ao 
longo do período da Operação 
Romarias 2016. A problemática 
da falta de segurança relativa ao 
transporte de fiéis será tratada 
com religiosos das mais diver-
sas dioceses. Serão ministradas 
palestras do Cinema Rodoviário 
em associações de romeiros e 
nas cooperativas de motoristas 
ou empresas que realizam o 
transporte dos fiéis até os even-
tos religiosos.

O transporte dos romei-
ros é feito na sua maioria em 
ônibus, que devem estar re-
gistrados na Agência Nacio-
nal de Transportes Terrestres 
(ANTT) e em perfeito estado 
de conservação, além de pos-
suir o seguro para os passagei-
ros. A principal preocupação 
da PRF é certificar-se de que 
esses ônibus estarão em situ-
ação regular. Caso contrário, 
serão autuados e, em alguns 
casos, retidos. Nos casos de re-
tenção, a empresa autuada terá 
que providenciar de imediato 
um outro ônibus regularizado 
para que os romeiros possam 
seguir viagem até os seus des-
tinos com total segurança.

A PRF alerta os fiéis da im-
portância de contratar empre-
sas de transporte credenciadas 
na ANTT. Mesmo que seja um 
motorista com transporte pró-
prio, seja ônibus ou van, este 
deve ser cadastrado na agên-
cia. Existem vários operado-
res de transporte clandestinos 
que aproveitam o período para 
vender pacotes sem qualquer 
garantia de qualidade dos ser-
viços. O risco é maior ainda 
quando usam veículos em mau 
estado de conservação.

Uma operação conjunta de-
sencadeada por policiais milita-
res da 5ª Companhia Indepen-
dente e policiais civis resultou na 
apreensão de 24 armas de fogo 
além de chumbo, pólvora e es-
poletas, na quarta-feira (31), no 
sítio Santo Aleixo, município de 
Imaculada, no Sertão paraibano. 

Durante a operação foram 
cumpridos  44 mandados de 
busca e apreensão, que culmi-
naram em  11 pessoas detidas 
em flagrante delito por posse e 
porte ilegal de arma de fogo. Na 

ocasião, foram apreendidas uma 
espingarda 12, um revólver 38 e 
outras 22 espingardas de dife-
rentes calibres.

As 11 pessoas detidas, bem 
como todo material apreendido, 
foram conduzidas até a Delega-
cia de Polícia de Princesa Isabel 
para lavratura dos respectivos 
autos de prisão em flagrante.

Incêndio em Guarabira
Uma ação integrada entre as 

Polícias Militar e Civil culminou 
na detenção de três suspeitos e 

na apreensão de uma arma de 
fogo no município de Guara-
bira. Os policiais receberam in-
formações acerca do paradeiro 
de alguns suspeitos que teriam 
incendiado uma casa na última 
terça-feira (30), no bairro do Mu-
tirão. De posse das informações, 
foi desencadeada uma operação 
para captura dos suspeitos, coor-
denada pelo subcomandante do 
4º Batalhão, major Sinval Albu-
querque e pelo delegado seccio-
nal de Guarabira, Ricardo Senna.

Após várias diligências, os 

suspeitos foram localizados, 
porém, ao perceberem a apro-
ximação das equipes policiais 
tentaram fugir sendo persegui-
dos e alcançados. Após averi-
guação no interior da casa onde 
se encontravam, foi encontrada 
uma espingarda de calibre des-
conhecido.

Os envolvidos, um adulto de 
20 anos e dois adolescentes de 
16 e 14 anos, foram atuados por 
posse ilegal de arma de fogo, in-
cêndio criminoso, corrupção de 
menores e associação criminosa.

Polícias apreendem 24 armas de 
fogo durante operação no Sertão

Mandados de busca e apreensão

Uma operação integrada 
entre as Polícias Militar e Civil 
resultou na apreensão de dro-
gas e munições no Litoral Sul 
do Estado. Na tarde de quarta-
-feira (31), os policiais recebe-
ram denúncias que indicavam 
um local que funcionaria como 
ponto de tráfico de drogas na 
cidade de Alhandra. As equipes 
policiais realizaram a averigua-
ção no local apontado e lá con-
seguiram apreender 40 pedras 
de crack, 75 trouxinhas de ma-
conha e ainda algumas muni-
ções em poder de um homem 
que também foi detido. 

Em outra ação integrada, 
policiais militares da 1ª Com-
panhia Independente e poli-
ciais civis deram cumprimento 
a um mandado de prisão expe-
dido em desfavor de uma mu-
lher, que foi presa em sua re-
sidência em Alhandra onde os 
policiais também encontraram 
enterrados no quintal diversos 
papelotes de maconha e crack.  
A mulher foi levada para a de-

legacia local juntamente com a 
droga apreendida.

Ainda na quarta-feira, 
uma viatura da Rádio Patrulha 
da 1ª Companhia Independen-
te apreendeu, no município do 
Conde, um adolescente de 16 
anos que estava conduzindo 
um carro roubado. Com ele ain-
da foram encontrados alguns 
objetos que seriam frutos de 
um roubo praticado pelo sus-
peito na cidade de João Pessoa.

Suspeita de tráfico
As Polícias Civil e Militar, 

que atuam no município do 
Conde, realizaram na noite da 
quarta-feira (31) a prisão pre-
ventiva de Marlete Targino da 
Silva e ainda a apreensão de 
dois adolescentes. Os casos são 
distintos. O cumprimento do 
mandado de prisão é referen-
te ao tráfico de drogas, já que a 
suspeita escondia em sua resi-
dência papelotes de maconha e 
crack, que estavam embalados 
para a venda. 

A droga na casa de Marle-
te Targino foi encontrada após 
uma abordagem policial, ini-
ciada após denúncias contra 
a suspeita. Ela foi encaminha-
da para a Delegacia do Conde, 
onde prestou depoimento e em 
seguida será levada para uma 
unidade prisional, para aguar-
dar as decisões da Justiça. 

Além do cumprimento do 
mandado de prisão preven-
tiva, o Núcleo de Repressão 
Qualificada do Conde e a 1ª 
Companhia Independente da 
Polícia Militar, apreenderam 
dois adolescentes em flagrante, 
pela prática de ato infracional 
que tem referência ao crime 
de roubo. De acordo com os le-
vantamentos policiais, a dupla 
estaria envolvida no roubo de 
um veículo, na última segunda-
-feira (29) na cidade de João 
Pessoa. Além disso, os dois jo-
vens acompanhados por mais 
duas pessoas participaram do 
roubo a uma loja de materiais 
esportivos, também na capital. 

Suspeitos de tráfico são detidos 
durante operação em Alhandra

LIToraL suL

O trabalho investigati-
vo da Polícia Civil da Para-
íba, por meio da Delegacia 
de Repressão a Entorpe-
centes (DRE), resultou em 
mais uma ação de repres-
são qualificada ao comér-
cio de drogas em Campina 
Grande. Na quarta-feira 
(31), foi preso em flagrante 
o estudante universitário 
Alberto Jorge de Siqueira 
Júnior, 26 anos, que estava 
com cocaína em pó e muni-
ções calibre .380.

O material foi apreen-
dido na residência do pre-
so, durante cumprimento 
de mandado de busca e 
apreensão, cumprido no 
bairro Presidente Médici. 
No local, os investigado-
res também localizaram 
substâncias químicas como 
citocaína, epinefrina e li-
docaína, utilizadas para 
potencializar os efeitos da 
cocaína em pó, aumentan-
do o poder entorpecente 

da droga. “Alberto Jorge es-
tava sendo investigado pela 
comercialização de cocaína 
em festas e bares da classe 
média de Campina Grande 
e foi autuado por tráfico 
de drogas e posse ilegal de 
munições”, explicou o dele-
gado da DRE, Ramirez São 
Pedro.

A Polícia Civil continua 
com as investigações, a fim 
de verificar quem fornecia 
os medicamentos para o 
estudante. “Vamos inclusi-
ve entrar em contato com 
diretores de unidades hos-
pitalares, a fim de identi-
ficar quem são os fornece-
dores”, frisou a autoridade 
policial.

Alberto Jorge, que já 
cumpria pena alternativa 
por porte ilegal de arma, 
permanece na Central de 
Polícia Civil, no bairro do 
Catolé, de onde será enca-
minhado para audiência de 
custódia. 

Estudante é preso em 
flagrante com cocaína

caMpIna Grande

Entre as armas apreendidas em um sítio localizado no municipio de Imaculada estão espingardas de diferentes calibres, além de chumbo, pólvora e espoletas 

FoTo: Secom-PB
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Dirigir usando o celular aumenta 
em 23 vezes as chances de acidente
1,3 milhão de acidentes 
por ano estão relacionados 
ao uso do telefone celular 

O Hospital Estadual de 
Emergência e Trauma Sena-
dor Humberto Lucena regis-
trou a entrada de 46 pessoas 
vítimas de choques elétricos 
no período de janeiro a julho 
deste ano.  Os números fo-
ram levantados pelo setor de 
estatística da instituição de 
saúde. Desse total, 13 foram 
pacientes do sexo feminino e 
33 do masculino. 

Já no mesmo período de 
2015, as ocorrências apon-
taram para 65 atendimentos 
decorrentes de choques, o 
que corresponde a 19 pacien-
tes a mais do que os sete me-
ses de 2016. Este quantitativo 
refere-se a 22 atendimentos a 
vítimas do sexo feminino e 43 

relativos ao masculino. 
O médico intensivista 

da unidade hospitalar, Carlo 
Endrigo, falou sobre o que 
acontece no corpo do pacien-
te vítima de choque elétrico. 
“O choque consome o múscu-
lo da área afetada, ocorrendo 
sua degradação, provocando 
a produção de substâncias 
tóxicas que provocam lesão 
nos rins, sistema cardiovas-
cular e cérebro. Associado a 
isso existe perda de líquidos 
que são essenciais à vida”, 
explicou.

Ainda de acordo com En-
drigo, o choque também pro-
voca queimadura, que é uma 
porta para o aparecimento 
de infecções. A conduta mé-

dica para tratar o paciente se 
faz com a retirada do tecido 
necrosado, reposição de lí-
quidos e o fechamento da 
área através de método me-
cânico para fechar a porta de 
entrada e promover a hidra-
tação adequada.

De acordo com estudos, 
os choques geralmente são 
decorrentes do contato com 
tomadas elétricas e cabos, 
principalmente no que dizem 
respeito a acidentes domés-
ticos envolvendo crianças. 
Porém, este tipo de evento 
também está relacionado 
com eletricidade ocupacio-
nal, vitimando eletricistas e 
ainda trabalhadores do setor 
da construção civil.

46 pessoas vítimas de choque 
elétrico foram atendidas em JP

Trauma-CG fecha agosto com 
mais de 8 mil atendimentos

ESTE ANO NA CAPITAL

O Hospital de Emergên-
cia e Trauma Dom Luiz Gon-
zaga Fernandes, em Campina 
Grande, que integra a rede 
hospitalar do Governo do 
Estado, prestou no mês de 
agosto 8.404 atendimentos 
no setor de emergência e 
realizou 728 cirurgias. 

Nos primeiros oito meses 
de 2016 foram feitos 63.630 
atendimentos e realizadas 
5.786 cirurgias. Em 2015, no 
mesmo período foram pres-
tados 61.636 atendimentos e 
realizadas 5.995 cirurgias. Des-
se total, foram registrados 895 
atendimentos a vítimas em 
acidentes de motos. Também 
houve atendimentos a vítimas 
de arma branca (54), de projé-
teis de arma de fogo (45), quei-
maduras (62), atropelamentos 

(58), acidentes com bicicleta 
(66) e acidentes de carro (80), 
entre outros.  Os demais aten-
dimentos foram na clínica mé-
dica e na pediatria.

Em agosto de 2015, fo-
ram realizadas 756 cirurgias 
e atendidas 7.556 pessoas 
sendo registrados 924 aten-
dimentos a vítimas em aci-
dentes de motos. Também 
houve atendimentos a víti-
mas de arma branca (36), 
de projéteis de arma de fogo 
(69), queimaduras (73), atro-
pelamentos (57), acidentes 
com bicicleta (68) e acidentes 
de carro (84). O Trauma-CG 
disponibiliza 292 leitos, 340 
médicos, sendo 64 em regime 
de plantão presencial 24 ho-
ras.  O hospital dispõe de seis 
salas no bloco cirúrgico.

O Hospital de Emer-
gência e Trauma Dom Luiz 
Gonzaga Fernandes de Cam-
pina Grande é referência em 
trauma para 203 municípios 
da Paraíba, além de alguns 
municípios do Rio Grande do 
Norte, Pernambuco e Ceará. 
Cerca de 250 pacientes são 
atendidos diariamente.

Nos primeiros 
oito meses de 
2016 foram 
feitos 63.630 
atendimentos e 
5.786 cirurgias

Iluska Cavalcante
Especial para A União

Uma ligação de celular 
enquanto dirige aumenta os 
riscos de acidente em seis 
vezes. O simples fato de aten-
der o aparelho celular en-
quanto dirige tira a atenção 
do condutor. Quando o mo-
torista digita alguma mensa-
gem de texto, o problema é 
ainda maior, o presidente da 
Organização Não Governa-
mental Educar Para o Trânsi-
to, Educar Para a Vida (Etev), 
Luiz Carlos André, explica 
que realizar esse tipo de in-
fração aumenta em 23 vezes 
as chances de um acidente.

“O ato de apenas esticar 
o braço para pegar o celular 
na bolsa ou em alguma parte 
do veículo, ou até mesmo dá 
uma olhada rápida, digitar 
uma senha, pode ser fatal 
no trânsito. Esses segundos 
podem impedir uma frea-
da busca, por exemplo. Por 
isso, a atenção deve estar 
voltada apenas para o trân-
sito”, alertou o presidente.

Por outro lado, os moto-
ristas estão mais conscien-
tes com relação a esse tipo 
de infração. O número de 
multas pelo uso de celular 
ao volante está diminuindo. 
De acordo com a Polícia Ro-
doviária Federal (PRF), de 
janeiro a agosto deste ano 
167 motoristas foram mul-
tados por esta infração. No 
mesmo período do ano pas-

sado, quase o dobro de mul-
tas foram aplicadas, num to-
tal de 315.

Os trechos em que essa 
infração mais ocorreu estão 
nos perímetros urbanos, 
principalmente na Região 
Metropolitana de João Pes-
soa. O maior índice de ocor-
rências é no início da ma-
nhã, final da tarde e início da 
noite, segundo a PRF.

O presidente da ONG 
também alertou que em da-
dos de uma pesquisa realiza-
da pelo Observatório Nacio-
nal de Segurança Viária foi 
apontado que 98% dos aci-
dentes de trânsito são causa-
dos por erro ou negligência 
humana. Falar ao telefone ou 
mandar mensagens enquan-
to dirige está em primeiro 
lugar no ranking. 

Além disso, de acordo 
com o seguro DPVAT, pago 
em caso de morte ou invali-
dez causados por acidentes 
de trânsito, é registrado cer-
ca de 1,3 milhão de aciden-
tes por ano relacionados ao 
uso de celular. 

A infração é considera-
da média e o motorista que 
a cometer deve pagar uma 
multa de R$ 85,13, e receber 
4 pontos na Carteira Nacio-
nal de Habilitação (CNH). 
No entanto, haverá um rea-
juste neste valor a partir de 
novembro, o que mudará o 
tipo de punição do motoris-
ta que usa o celular enquan-
to dirige. Ela passará para a 
classe “gravíssima” e custará 
ao infrator R$ 293,47. Atual-
mente uma multa gravíssi-
ma custa R$ 191,54.

Fala Povo 

Três motivos para não cometer 
essa infração, segundo a oNG Itev:

1. Multa para o condutor.
No Brasil, o condutor que dirige 

falando ao celular – mesmo via fone ou 
viva-voz – é multado, além de ter pon-
tos somados na CNH.

2. O motorista perde a visão 360o.

Quando dirige ao celular, a visão 
360o, que deve ocorrer com a ajuda dos 
retrovisores, é perdida. a sua atenção 

no trânsito é prejudicada, e isso ocorre 
porque ao usar o telefone o condutor 
fica com uma visão denominada tubular, 
isto é, só consegue visualizar o que está 
à sua frente.

3. Não vê buracos na pista.
outra consequência de usar o celu-

lar enquanto dirige é não enxergar com 
antecedência os buracos que estão na 
pista ou outros imprevistos que surgem 
na via.

Normalmente, um condutor demora 

cerca de 2,5 segundos para começar 
a frear diante de um imprevisto na 
rodovia, quando o veículo está com uma 
velocidade entre 80 km/h e 100 km/h. 
Se o motorista está em área urbana, o 
tempo de reação é ainda menor, 0,75 
segundos.

Para digitar dois caracteres no 
celular, o motorista leva cerca de 2 
segundos, ou seja, geralmente quando 
percebe o imprevisto, não há mais tem-
po para frear.

“Na 
estrada é só 
você e o carro, 
a atenção 
precisa ser 
total. É uma 
arma mortal 
isso aqui. Tem 
alguns que só 
dão uma olha-
dinha, mas é desculpa de quem 
atende o celular. Qualquer 
acidente pode ser fatal”.

Severino Ferreira Melo (motorista)

“Acho 
que o celular 
prejudica. Pre-
judica e muito, 
tanto o moto-
rista quanto 
o pedestre. O 
certo é evitar, 
porque pode 
acontecer um 
acidente de repente. Enquanto 
tá olhando no celular não pode 
ver o que tá pela frente”.

Cezário José da Silva (pedestre)

“Eu 
quando tô 
dirigindo que 
o celular toca, 
eu não aten-
do. Prejudica 
a atenção e 
tudo. O meu 
telefone toca, 
eu nem aten-
do. Eu já não gosto de atender 
muito telefone, e ainda mais 
dirigindo”.

Francisco Venâncio (motorista)

“É, sem-
pre vejo mo-
toristas usan-
do o telefone 
quando estão 
dirigindo. Eu 
como pedes-
tre também 
me sinto 
ameaçada. 
Isso prejudica não só quem 
tá no carro, mas na rua tam-
bém”.

Ana Paula de Jesus (pedestre)

“As pes-
soas precisam 
ficar atentas 
e evitar isso 
porque é 
perigoso. O 
uso do celular 
no volante 
afeta e gera 
riscos na vida 
de motoristas e pedestres. É 
importante atenção na hora 
de dirigir”. 

Luzinete Ramos ( motorista)

Pesquisa do Observatório Nacional de Segurança Viária diz que 98% dos acidentes de trânsito são causados por erro ou negligência humana

SaIBa maIS

FOTOS: marcos Russo

FOTO: ortilo antônio
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Construções irregulares na beira-mar 
de Cabedelo serão removidas pela SPU
Recomendação foi feita 
pelo Ministério Público 
Federal na Paraíba 

O Ministério Público Fe-
deral na Paraíba (MPF/PB) re-
comendou à Secretaria do Pa-
trimônio da União (SPU), com 
base no artigo 6º, inciso XX, da 
Lei Complementar 75/93, que 
adote imediatamente as pro-
vidências administrativas ca-
bíveis para remoção das cons-
truções irregulares existentes 
em área de propriedade da 
União na beira-mar das Praias 
de Camboinha, Areia Dourada, 
Ponta de Campina e Formosa, 
todas no município de Cabe-
delo (PB), mediante medidas 
coercitivas, caso não se obte-
nha a sua retirada espontânea 
em prazo fixado pelo órgão, 
conforme rito legalmente pre-
visto para tanto na legislação 
de regência. As ocupações con-
sistem em muros, cercas, quios-
ques, piscinas e jardins, em ca-
sas de médio e alto padrão.

A SPU tem 20 dias, a partir 
do recebimento da recomenda-
ção, assinada por 14 procura-
dores da República na Paraíba, 
para apresentar ao MPF crono-
grama com projeto de execu-
ção, inclusive com o prazo para 
demolição das construções.

Além da demolição, a le-
gislação prevê, ainda, cobrança 
de multas e dos demais valores 
devidos à União em razão do 
período de ocupação irregular.

A recomendação do 
MPF/PB baseia-se na Cons-
tituição da República, que 

prevê que “todos têm direito 
ao meio ambiente ecologica-
mente equilibrado, bem de 
uso comum do povo e essen-
cial à sadia qualidade de vida, 
impondo-se ao Poder Público 
e à coletividade o dever de de-
fendê-lo e preservá-lo para as 
presentes e futuras gerações”; 
“que as praias marítimas são 
bens de uso comum do povo, 
sendo assegurado, sempre, li-
vre e franco acesso a elas e ao 
mar, em qualquer direção e 
sentido, ressalvados os trechos 
considerados de interesse de 
segurança nacional ou incluí-
dos em áreas protegidas por 
legislação específica”; entre ou-
tros dispositivos.

Além de todas as constru-
ções alvos da recomendação 
estarem em áreas de praia de 
propriedade da União e de uso 
comum do povo, os imóveis 
situados na beira-mar de Cam-
boinha e Areia Dourada preju-
dicam a vegetação de restinga, 
considerada área de preserva-
ção permanente, impedindo 
sua regeneração natural.

Consta dos autos que, des-
de 2011, a SPU/PB informou 
que havia iniciado a notificação 
dos proprietários dos imóveis 
visando oportunizar a regula-
rização voluntária das áreas da 
União ocupadas ilicitamente, 
com posterior aplicação das 
sanções administrativas cabí-
veis. No entanto, até o presente 
momento, ainda não foram ado-
tadas providências efetivas para 
remoção compulsória das ocu-
pações que não foram esponta-
neamente objeto de recuo.

Em cerimônia que marcou o 
início do revezamento no Brasil, a 
tocha paralímpica foi acesa ontem 
em Brasília de forma inusitada: 
por meio da participação de inter-
nautas de todo o mundo que, nas 
redes sociais, utilizaram a hashtag 
#ChamaParalímpica. No Twitter, o 
assunto chegou a entrar na lista de 
trending topics. Com desenho e ca-
racterísticas próprias, a tocha será 
acesa em um total cinco cidades até 
chegar ao Rio de Janeiro no dia 6 
próximo, sendo que cada uma delas 
vai representar um valor paralímpi-
co: Brasília – igualdade; Belém – de-
terminação; Natal – inspiração; São 
Paulo – transformação; Joinville – 
coragem; e Rio de Janeiro – paixão.

Em Brasília, a solenidade foi rea-
lizada no Parque da Cidade, tendo 
como primeiro condutor da tocha 
Cláudio Irineu da Silva, ex-atleta de 
futebol e vôlei sentado.

Ao todo, 103 pessoas farão o 
revezamento nos seguintes pontos 
da capital, depois de passar tam-
bém pelo Parque das Garças: Hos-
pital Sarah Kubitschek, no Lago 
Norte - 11h24 às 12h07; Instituto 
Educacional e Profissionalizante 
para Pessoas com Deficiência - Se-
tor de Indústria e Abastecimento 

Tocha paralímpica chega ao Rio dia 6
acesa em Brasília

Paula Laboissière
Da Agência Brasil

A tocha será acesa em um total de cinco cidades até chegar ao Rio de Janeiro no dia 6

Trecho 2 - 13h56 às 14h17; Escola 
Nacional de Administração Pública/
Cetefe, no Setor Policial - 14h31 às 
15h08; Centro de Ensino Especial 
de Deficientes Visuais , na 612 Sul 
- 15h19 às 15h51; revezamento de 
10km a partir do estacionamento 
13 do Parque da Cidade, com pas-
sagem pela pista de caminhada, 
pelo kartódromo e pela hípica e 
chegada no estacionamento 12  - 
16h15 às 18h23; e evento para ce-
lebrar o Movimento Paralímpico, 
no estacionamento 12 do Parque 
da Cidade - 18h30 às 19h30.

Programa em família
O músico Amaro Vaz, 34, faltou 

ao trabalho para participar da ceri-
mônia de início do revezamento da to-
cha. Acompanhado dos filhos João Vi-
cente, 5, e Davi, 2, ele vibrou bastante.

“Tentamos nos programar para 
o início do revezamento da tocha 
olímpica, mas não deu tempo. Che-
gamos atrasados e perdemos. Hoje, 
consegui realizar o sonho dos meus 
filhos e meu também. É uma opor-
tunidade única porque a gente não 
sabe quando vai ter isso de novo 
aqui no Brasil”, disse.

FOTO: Marcelo Camargo

A associação de proprie-
tários dos imóveis em situa-
ção irregular noticiou nos 
autos, em maio de 2012, a in-
tenção de elaborar projeto de 
urbanização da orla de Cabe-
delo para negociação de sua 
execução com a Prefeitura e 
SPU/PB. No entanto, não há 
notícia de que qualquer me-
dida concreta nesse sentido 
tenha sido tomada. A SPU so-
licitou à Prefeitura elaboração 
de projeto urbanístico visando 
ocupar as áreas com equipa-
mentos de uso comunitário, 
o que não aconteceu, mesmo 
porque não existe nenhuma 
obrigatoriedade de o ente mu-
nicipal realizar intervenção na 
APP lesada para atender espe-
cificamente ao desejo de um 
grupo de moradores.

Para o MPF, mesmo que 
eventual reordenamento da 
orla ocorresse, não justifica-
ria a permanência das ocu-
pações ilícitas em área da 
União, inclusive com avan-
ço sobre área de preserva-
ção permanente. Segundo 
entendimento do MPF/PB, 
eventual negociação para a 
retirada espontânea dos ocu-
pantes irregulares não im-
pediria a tramitação regular 
do processo administrativo 
para a implementação dos 
citados comandos legais.

Remoções recentes
No dia 12 de agosto de 

2015, a SPU iniciou a remoção 
dos quatro bares irregulares 
que funcionavam em área da 
União na Praia do Jacaré, tam-
bém em Cabedelo (PB). A reti-
rada foi feita em parceria com 
o MPF, Polícia Federal, Exército, 

Marinha, Superintendência de 
Administração do Meio Am-
biente (Sudema), Polícia Mili-
tar, Corpo de Bombeiros e Pre-
feitura Municipal de Cabedelo.

 Já em 5 de novembro de 
2015, aconteceu a remoção 
de 23 comércios irregula-
res nas Praias de Costinha e 
Lucena, no Litoral Norte da 
Paraíba. Os estabelecimen-
tos também ocupavam irre-
gularmente áreas da União e 
não respeitavam a legislação 
ambiental. A retirada foi feita 
em parceria com o MPF, Polí-
cia Federal, Sudema, Exérci-
to, Ibama, Corpo de Bombei-
ros, Polícia Militar, Cagepa e 
Prefeitura de Lucena.

Outras remoções
A partir de iniciativas do 

MPF/PB, as Praias do Poço, 
Intermares e Formosa, em 
Cabedelo, além de Bessa, em 
João Pessoa, também já foram 
alvos de remoções de constru-
ções irregulares, que afetavam 
a vegetação de preservação 
permamente, o patrimônio da 
União, bem como a paisagem 
natural e ordenação urbana, 
no Litoral paraibano.

Urbanização da orla

Os alvos da Secre-
taria do Patrimônio 
da União (SPU) 
são as praias de 
Camboinha, Areia 
Dourada, Ponta de 
Campina e Formosa

A 3ª Gerência Regional de 
Saúde (GRS), sediada em Cam-
pina Grande, inicia hoje a dis-
tribuição das doses que serão 
aplicadas durante a Campanha 
Nacional de Multivacinação, 
que começa no próximo dia 
19 e prossegue até o dia 30. Os 
42 municípios que integram 
a 3ª GRS devem fazer o agen-
damento na Coordenação de 
Imunização, que estará aten-
dendo a dez municípios por dia 
com a distribuição das doses.

A Campanha Nacional 
de Multivacinação, cujo Dia 
D será no dia 24, não possui 
meta, uma vez que tem como 
principal objetivo a atualiza-
ção do calendário infantil e de 

adolescentes, incluindo as fai-
xas etárias menores de 5 anos 
e entre 9 e 14 anos. No total, 
durante a campanha, serão 
disponibilizadas 15 vacinas, 
incluindo a Pólio bivalente, 
que será implantada na forma 
oral para crianças acima de 15 
meses e de 4 anos de idade.

As vacinas disponibili-
zadas durante a Campanha 
Nacional de Multivacinação 
serão: BCG, Hepatite B, VIP 
(Vacina Inativada Poliomie-
lite), VOP (Vacina Oral Polio-
mielite atenuada), Rotavírus, 
Pentavalente, Pneumo 10, 
Meningo C, Tríplice Viral, Te-
traviral/Varicela, DTP (Trípli-
ce Bacteriana), Dupla Adulto, 

HPV, Hepatite A e DTP Acelu-
lar. Destas, três são específicas 
para adolescentes: HPV, Trípli-
ce Viral e Dupla Adulto, que é a 
antitetânica.

Durante a campanha, os 
pais ou responsáveis devem 
levar as crianças às unidades 
de saúde dos seus municípios 
com o cartão de vacinação 
para que ele seja atualizado, 
conforme orienta a coorde-
nadora de Imunização da 3ª 
GRS, Ana Maria Alves de Mo-
raes. Caso a criança ou ado-
lescente tenha deixado de 
tomar alguma vacina ofereci-
da pelo Calendário Nacional 
de Vacinação, as doses serão 
atualizadas.

Governo do Estado inicia 
a distribuição das doses

camPanha de mulTivacinaçãO nOs municíPiOs

Apenas três dias de pre-
paração, altitude de 2.750m 
acima do nível do mar e con-
fronto com o vice-líder das 
Eliminatórias sul-america-
nas. O cenário estava longe de 
ser o ideal para Tite estrear 
pela Seleção Brasileira. Mas 
a estrela do treinador brilhou 
tanto a ponto de outro debu-
tante da noite, Gabriel Jesus, 
sair como o nome da equipe.

O atacante do Palmeiras 
sofreu um pênalti, fez um gol 
de calcanhar e marcou um 
golaço, sendo decisivo para a 
equipe canarinho atropelar 
o Equador e vencer por 3 a 0, 
em Quito. O resultado da noi-
te de ontem alivia bastante a 
situação da seleção nas Elimi-
natórias da Copa do Mundo 
de 2018, na Rússia. De sexta 
colocada, a seleção passou 

para o quarto lugar, já no gru-
po dos classificados ao Mun-
dial, com 12 pontos.

Os gols do Brasil foram 
marcados por Neymar, aos 26 
minutos do segundo tempo, 
cobrando pênalti. A penalida-
de foi sofrida por Gabriel Jesus. 
Depois, o palmeirense ampliou 
de calcanhar, aos 41 minutos, e 
fez o terceiro em um chute de 
dentro da área, aos 46 minutos.

Jesus dá vitória ao Brasil 
na estreia do técnico Tite

cOnTra O eQuadOr
anulação de prisão 
após 2ª instância

O ministro do Supremo Tribunal 
Federal (STF) Marco Aurélio Mello  votou 
ontem para derrubar a decisão da Corte 
que autorizou prisões de condenados 
na segunda instância da Justiça antes 
do fim de todos os recursos. Após o 
voto do relator, o julgamento foi sus-
penso e deve ser retomado na semana 
que vem. Faltam os votos de dez minis-
tros. No voto, o ministro deferiu liminar 
para mandar soltar todos os presos 
que tiveram pena executada pelo 
novo entendimento da Corte, firmado 
em fevereiro. Marco Aurélio foi um dos 
quatro votos vencidos no julgamento 
no qual a Corte determinou cumpri-
mento imediato das penas. Para o 
relator, o direito à não culpabilidade e 
de não ser preso por uma condenação 
que não é definitiva é uma garantia 
constitucional, que não poderia ser 
alterada nem mesmo por uma PEC.

liberado mais de 
r$ 2 bi da Odebrecht

O ministro do Supremo Tribunal 
Federal (STF) Marco Aurélio deferiu 
ontem uma liminar que libera R$ 2,1 
bilhões da construtora Odebrecht. O 
dinheiro se encontrava indisponível por 
decisão cautelar do Tribunal de Contas 
da União (TCU), proferida em 17 de 
agosto. O bloqueio dos recursos teve 
como objetivo ressarcir a Petrobras de 
prejuízos com o superfaturamento de 
contratos em obras da Refinaria Abreu 
e Lima, em Pernambuco. Na ocasião, 
foram bloqueados também bens do ex
-presidente da petroleira estatal José 
Sergio Gabrielli e de ex-dirigentes da 
empresa, bem como da construtora 
OAS e executivos. A liminar conce-
dida por Marco Aurélio beneficia 
somente a Odebrecht, que havia en-
trado com mandado de segurança no 
STF questionando o bloqueio.



Cambada musical

“Branca de Neve” continua 
em cartaz no Teatro 
Ednaldo do Egypto
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Confira as melhores 
opções da cena cultural 
neste final de semana
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EsPEtÁCulo

Foto: Divulgação

Filhos da psicodelia nordestina de Lula Côrtes e Zé Ramalho, a banda 
Pau de Dar em Doido se apresenta hoje à noite no Espaço Cultural, 

Lucas Silva 
Especial para A união
 

O grupo retornou no 
segundo semestre de 
2015 à cena musical 
com um show no Festi-
val Móbile e agora está 
finalizando um Ep com 
cinco músicas. Além 
disso, eles são conhe-

cidos por canções vigorosas e arre-
batadoras. Se você pensou na banda 
Pau de Dar em Doido, acertou, porque 
os rapazes fazem show hoje no Pro-
jeto Cambada do Espaço Cultural. A 
apresentação, que acontece na Sala 
de Concertos Maestro José Siqueira, a 
partir das 21h, irá passear pela sono-
ridade áspera e percussiva da banda. 
Os ingressos custam R$ 10 (inteiro) e 
R$ 5 (meia-entrada). A bilheteria abre 
com uma hora de antecedência.

Sendo conhecidos por serem 
Filhos da psicodelia nordestina de 
Lula Côrtes e Zé Ramalho e do grupo 
de estudos Jaguaribe Carne, a atual 
formação da banda composta por Lu-
ciano (alfaia, zabumba, caixa e vocal), 

Ópera de autoria de Eli-Eri 
Moura e tarcísio Pereira 
estreia no Rio de Janeiro

Badauê (baixo, pandeiro e vocal), Il-
som (vocal), Laylson (guitarra e vocal) 
e César (caixa, percussão e efeitos), 
bebeu no punk rock e na poesia de 
João Cabral de Melo Neto e em Josué 
de Castro e Otacílio Batista.

Além disso, tornaram sua músi-
ca notória e necessária. Fazendo um 
recorte na história, a imprensa chegou 
a dizer que a banda era a “Paraíba 
Sonora” e completava “a renovação da 
MPB que vem do Nordeste”. 

Como dito anteriormente, a banda 
tem uma sonoridade áspera e percus-
siva que os cantadores e repentistas 
misturam literalmente com a caoti-
cidade, explosão e pancadaria sono-
ra. Apesar de não ter adjetivos para 
defini-los com precisão, eles vão muito 
além de serem apenas uma banda de 
rock com ritmos nordestinos. Sem exa-
gero algum, essa turma redesenhou de 
forma intuitiva a maneira de tocar as 
cordas distorcidas e as batidas desses 
elementos. 

Por outro lado, a identidade mu-
sical é a mesma que os fez conhecidos 
no início do ano 2000, quando a banda 
se formou, mas conquistando novos 

públicos. “Muita gente que frequenta 
shows hoje tinha por volta de 10 anos 
na época que a PDD surgiu. Queremos 
chegar junto deles também”, comenta o 
vocalista da banda Ilsom. 

“Quando começamos, no finalzinho 
de 1999, existiam muitas bandas na 
cidade e aconteciam bons festivais aqui 
na Paraíba. A Universidade também 
era um bom lugar para tocar. Neste 
contexto favorável, era comum as pró-
prias bandas organizarem seus shows. 
Gravar uma demo era um pouco caro, 
mas quase todas as bandas tinham seu 
material”, lembram os músicos.

Hoje, afirmada e pronta pro levan-
te, depois de 13 anos silenciosa, a ban-
da retorna intensa, com suas canções 
vigorosas e arrebatadoras. É o fim da 
trégua. “Hoje, as redes sociais ajudam 
no trabalho, mas há uma certa acomo-
dação na maneira de realizar tudo. An-
tes as pessoas tinham que ir aos shows 
para ver a banda, hoje basta colocar 
no youtube e assistir, e esse comodis-
mo tem se espalhado nas ações do dia 
a dia e nas relações em geral. Não há 
mais aquela correria de antes pra fazer 
com que as coisas funcionem bem”, 

acrescentou o vocalista da banda. 
Sobre o ‘Cambada’ – O projeto 

“Cambada” foi lançado em janeiro, 
com a ideia inicial de realizar apenas 
uma temporada. Com o nome que faz 
referência ao coletivo de caranguejos, 
virou sucesso de público, e a frequência 
de shows passou a ser mensal. A pro-
posta consiste em realizar uma série 
de shows onde artistas da terra se 
apresentam com repertório construído 
exclusivamente com músicas de com-
positores paraibanos. 

Com a ação, a Funesc pretende ofe-
recer um panorama da produção local 
à população, ampliando dessa forma o 
acesso às mais variadas vertentes da 
música, onde cada artista apresenta, 
além de seu repertório autoral, músi-
cas de conterrâneos.

n Projeto Cambada apresenta Pau de Dar em Doido
n Quando: Hoje
n onde: Sala de Concertos Maestro José Siqueira
n Horário: 21h
n Ingressos: R$ 10 (Inteira) e R$ 5 (meia-entrada)

serviço

A sonoridade áspera 
e percussiva da 
banda formada 
pelos músicos 

Lula Cabral, Ilson, 
Badauê, César e 

Laylson 



e sinto muito 
orgulhoso e 
honrado. É 
um momento 
raro, porque 
a ópera é um 
tipo de espe-

táculo que não tem muita tradição no 
Brasil, que, agora, começa a despertar 
para isso”, confessou para o jornal A 
União o escritor e dramaturgo Tarcí-
sio Pereira, referindo-se à Ópera do 
Mambembe Encantado, da qual é o 
autor do libreto e cuja estreia ocor-
reu ontem, na Sala Leopoldo Miguez, 
situada no bairro da Lapa, no Rio de 
Janeiro, abrindo a I Bienal de Ópera 
Atual, como parte da programação 
cultural de eventos de música erudita 
promovidos pela Funarte (Fundação 
Nacional de Arte), dentro dos Jogos 
Paralímpicos Rio 2016, que ocorrerão 
no período de sete a 18 deste mês 
de setembro. «É um privilégio e uma 
honra muito grande”, disse, também, 
o maestro Eli-Eri Moura, que compôs 
a música. A montagem ainda será rea-
presentada hoje e amanhã, no mesmo 
local.

Protagonizada por quatro per-
sonagens principais (Carranca, Ra-
quel Beleza, Alex Sandromagia e Ana 
Beleza), a trama da ópera de autoria 
dos dois paraibanos - Tarcísio Pereira 
nasceu na cidade de Pombal e Eli-Eri 
Moura em Campina Grande - trata de 
um triângulo amoroso entre um 
palhaço, um mágico e uma bela ma-
labarista que trabalhavam num circo 
mambembe do interior do Nordeste. 
Trata-se de uma alegoria do conflito 
entre o imaginário e o real, que se 
desenvolve em uma fábula repleta de 
encantos e magias dentro do universo 
de opressão, preconceitos e miséria 
dos artistas circenses. 

A trama da Ópera do Mambem-

Diversidade 

A UNIÃO João Pessoa, Paraíba - SEXTA-FEIRA, 2 de setembro de 2016

Paraíba no palco

be Encantado foi concebida a partir 
do romance Encanto Mambembe, de 
Tarcísio Pereira, que o adaptou para a 
forma de libreto. “Eu já estava reescre-
vendo essa obra, que é de 1992, e, ain-
da, é inédita, quando, por coincidência, 
recebi o convite do maestro Eli-Eri Moura 
para participar do projeto. Disse-lhe 
que estava realizando esse trabalho 
e, quando lhe apresentei, aprovou. O 
espetáculo, então, foi selecionado pela 
curadoria do evento, o que, para mim, 
foi uma grande alegria. É uma ópera 
com pompa e glamour, o que dá cre-
dibilidade à história”, contou o autor, 
acrescentando que espera publicar o 
livro - com o título original - em 2017. 

Tudo começou quando o maes-
tro Eli-Eri Moura recebeu convite 
do curador da Bienal, o compositor 
paulista - radicado no Rio de Janei-
ro - Mário Ferraro, que é o diretor 
Artístico do evento. “A princípio, o 
espetáculo seria minha ópera Dul-

cinéia e Trancoso, que estreou em 
2009. Mas, percebi que ela não se 
encaixava no elenco atual, pois a 
ópera é maior e, em vez de fazer uma 
adaptação, preferi compor outra. Foi 
uma loucura, pois trabalhei pouco 
mais de 90 dias, tendo iniciado a 
partir de meados do último mês de 
maio”, disse o regente.

A expectativa do maestro é de 
que o público goste da ópera. “Ago-
ra, sou um mero espectador, pois, 
depois de concluída, olho a obra de 
longe. Ela passa a ter vida própria 
e você perde o controle”, comentou 
Eli-Eri Moura, que não esconde sua 
satisfação pelo fato de participa-
rem do espetáculo os atores Ho-
mero Velho, Flávio Leite, Gabriela 
Gerluda e Lara Cavalcanti, os quais 
considera quatro dos principais 
cantores brasileiros. E ressaltou, 
ainda, outros aspectos relacionados 
a essa experiência. “O diretor de 

cena, Marcelo Gama, veio da Europa 
- onde está radicado - apenas para 
trabalhar na Ópera do Mambembe 
Encantado, que tem a participação 
da excelente orquestra - com oito 
integrantes - de música de câmara 
contemporânea Abstrai Ensemble, 
grupo da Universidade Federal do 
Rio de Janeiro (UFRJ). O regente é 
Carlos Prazeres, maestro da Orques-
tra Sinfônica da Bahia e, também, 
diretor Musical do evento. A coreo-
grafia é de Rubem Gabira. O cenário 
- que é atemporal, colorido e rea-
lizado com materiais reciclados - e 
figurinos são criados pelo artista 
plástico Ricardo Cosendey”, disse 
Eli-Eri, acrescentando já estar man-
tendo os primeiros contatos para 
que a ópera seja apresentada em 
São Paulo, Salvador e Recife, mas 
sem nada definido. E, ao menos por 
enquanto, também não há previsão 
de ser montada na Paraíba. 

FOTOS: Divulgação

Guilherme Cabral 
guipb_jornalista@hotmail.com

Ópera de autoria do maestro Eli-Eri Moura e do escritor Tarcísio Pereira estreia 
no Rio de Janeiro, dentro da programação cultural dos Jogos Paralímpicos

O maestro Eli-Eri Moura (E) é natural de Campina Grande e o dramaturgo Tarcísio Pereira (D) nasceu na cidade de Pombal 

Os atores Daniel 
Brühl e Chulpan 

Khamatova 
interpretam os 

personagens Alex 
e Lara  na comédia 

dramática

Comédia “Adeus, Lenin!” 
no Cineclube da FCJA

Fátima Farias
Assessora de Imprensa da FCJA

O Cineclube “O Homem de Areia”, da 
Fundação Casa de José Américo, exibe o filme 
“Adeus, Lenin!”, um misto de comédia, dra-
ma e romance, na próxima quarta-feira (7 de 
setembro), às 19h30. Com entrada gratuita, 
em sessão única, terá como comentarista o 
crítico de cinema Andrés Von Dessauer. 

Com direção de Wolfgang Becker, Adeus, 
Lenin! é uma das mais espirituosas comédias 
deste século. Retrata, de um ponto de vista 
muito intimista, a queda do muro de Berlim e, 
consequentemente, a falência do socialismo 
totalitário da Alemanha Oriental.

No elenco: Alexander Beyer, Daniel Brühl, 
Florian Lukas, Maria Simon, Stefan Walz.

Ano 2003. Alemanha, 121 minutos, 14 
anos.

“M
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Em cartaz

Música
Livros em destaque

AM                                 
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 - Transa Reggae

FM
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 - Afro-Brasil
19h - Voz do Brasil
20h - Programação Musical
22h - E por falar em saudade

Espetáculo “A Branca de Neve” permanece em 
cartaz no Teatro Ednaldo do Egypto, na capital

Rádio Tabajara

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

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

 Serviço

Obra relata derradeiros 
momentos do Führer 

Minuto a minuto, 
os desdobramentos que 
levaram ao suicídio, com 
um tiro na cabeça, aos 
56 anos de idade, no dia 
30 de abril de 1945, em 
Berlim, capital da Ale-
manha, o maior ditador 
da história, Adolf Hitler. 
É o que relata o livro 
intitulado O último dia 
de Hitler (Editora Ves-
tígio, do Grupo Autêntica, 256 páginas, 
R$ 39,90), escrito pelos pesquisadores Jonathan Mayo e 
Emma Craigie e que está sendo lançada agora, no Brasil, 
71 anos após a perpetração do desesperado ato. Nesse 
sentido, a obra, traduzida por Marcelo Hauck, conta as 
horas finais do Führer - palavra que, em alemão, significa 
líder, mestre, guia - pelo prisma daqueles que estavam 
com ele no bunker, ou seja, na fortificação, bem como 
pelos que lutaram nas ruas daquele País europeu e, ain-
da, por quem transitava pelos corredores do poder em 
Washington, Londres e Moscou. 

Às 16 horas do dia 30 de abril de 1945 Hitler já esta-
va morto e a Alemanha imersa em caos. O Führer se sui-
cidou quando se viu encurralado no seu bunker, ou seja, 
no esconderijo subterrâneo, em Berlim. Para relatar o 
contexto que levou ao suicídio, ambos autores reuniram, 
no livro O último dia de Hitler: minuto a minuto, tudo o 
que se sabe sobre o que acontecia naquele fim de mês 
não apenas dentro daquele local, no País prestes a ser 
tomado pelas forças soviéticas, mas, também, nas demais 
nações que integravam as duas alianças antagonistas da 
Segunda Guerra Mundial.

A obra reúne mapas, fotos e um índice com a relação 
de todos os personagens presentes naqueles momentos 
históricos, o que contribui para enriquecer a experiência 
do leitor enquanto se apresentam os detalhes do último 
dia da vida do maior ditador da história. No entanto, o 
livro ainda compreende a data anterior ao cometimento 
do suicídio, quando outras tantas coisas extraordinárias 
aconteceram, tanto na fortificação subterrânea quanto ao 
redor do mundo, as quais ajudam a contextualizar aque-
les derradeiros momentos do Führer.

Para que se tenha uma ideia da profundidade da 
pesquisa realizada pelos dois autores, o livro contém 
detalhes, a exemplo do carpete manchado de sangue no 
chão do bunker enquanto as tropas russas avançam por 
Berlim, nazistas fugitivos entre sobreviventes de campos 
de concentração e, até mesmo, revelações - contadas sob 
o prisma daqueles que estavam na fortificação - sobre a 
deformidade e o tamanho diminuto do órgão genital de 
Hitler. A obra ainda reúne muitas memórias, testemu-
nhas oculares e entrevistas com sobreviventes, tudo com 
o  objetivo de relembrar aquela histórica data de 30 de 
abril de 1945. 

Guilherme Cabral 
guipb_jornalista@hotmail.com

Continuando em cartaz por 
mais algumas semanas, o espetá-
culo “Branca de Neve” estende sua 
temporada e pode ser visto pelo 
público amanhã e próximo domingo 
4h, às 17h no Teatro Ednaldo do 
Egypto. Com direção e adaptação de 
Nelson Alexandre, a apresentação 
faz jus ao conto que veio do livro 
adaptando-o para o palco. Os inte-
ressados em conferir a atividade 
podem adquirir seus ingressos na 
bilheteria do evento ou no ponto de 
venda Lojas Brinquedos & Presen-
tes no valor de (30 inteira) e R$ 15 
(meia-entrada).  

Mergulhando literalmente no 
conto de fadas, os atores contam 
a história desde seu primórdio 
partindo do era uma vez, há muito 
tempo, em um reino muito distante, 
vivia uma rainha, um rei, com seus 
servos e sua corte, a rainha adorava 
costurar, principalmente em dias de 
inverno, em um desses dias, ao lado 
de uma janela negra como ébano, 
seu lugar predileto, ao apreciar a 
neve, picou seu dedo com a agulha, 
gotas de sangue pingaram sobre 
a neve, o que a deixou admirada e 
a fez pensar, se tivesse uma filha, 
gostaria que fosse alva como a neve, 
lábios vermelhos, como uma rosa, 
cabelos negros como o ébano. 

Para quem já acompanhou a 
história, é a partir deste ponto que 
toda a trama tem o seu desenvolvi-
mento. Mas retornando a história, 

não demorou muito e a rainha deu 
sua vida, ao nascimento de uma 
nova vida, a bela princesa com tais 
descrições desejadas, a qual seu pai 
deu o nome de Branca de Neve.

Como tanto sua mãe almejou, 
o rei resolveu casar-se novamente, 
pois queria que tivesse alguém a 
altura de sua antiga esposa e rainha, 
para ocupar o imenso vazio que seu 
reinado encontrava-se, pois não 
desejava que sua filha crescesse e 
sem uma boa orientação familiar, 
com o decorrer dos anos, Branca de 
Neve, ainda criança, seu pai veio a 
falecer, deixando a partir de agora 
os poderes e direitos sobre a peque-
nina garota, para sua madrasta, que 
passou a governar o reino sozinha.

Interpretando toda a história, a 
peça conta no elenco com os atores 
Mariana Petite, Marcel Liberato, 
Aymê Vasconcelos, Sanzia Márcia, 
Miguel Reberth, Diogo Soares, Go-
rette Araújo, Edhy Santos e Jardson 
Állex. 

Originalmente, o conto é uma 
história da tradição oral alemã, que 
foi compilado pelos Irmãos Grimm 
e publicado entre os anos de 1812 e 
1822, num livro com várias outras 
fábulas, intitulado “Kinder-und 
Hausmärchen” (“Contos de Fada 
para Crianças e Adultos”). O con-
to Branca de Neve, na versão dos 
irmãos Grimm, guarda algumas 
diferenças das muitas versões que 
se popularizaram antes e após a 

compilação feita por eles em seu 
livro.

Quem faz o espetáculo? Arreta-
do Produções Artísticas é um grupo 
de teatro que surgiu em Janeiro de 
1998, em João Pessoa, capital da Pa-
raíba, tendo como foco principal o 
teatro infantil, com ações pedagógi-
cas trabalhando o lúdico através da 
arte cênica em uma vivência social e 
cultural ao mesmo tempo. 

Apreciado por mais de 100.000 
pessoas, que prestigiam seu repertó-
rio espetáculos de cunho educacional, 
infantil e adulto. Atuando também 
em seguimentos como: Campanhas 
Educativas e Publicitárias; Maquia-
gens Artísticas; Oficinas de Artes; 
Telegrama Animado; Produção 
Executiva de Espetáculos; Cerimonial 
e Animação de Festas; Espetáculo por 
Encomenda; Lançamentos de Livro, 
CD e DVD; Confraternizações; Festas 
Populares; Festivais; Criação e Produ-
ção de Cenários, Figurinos, Adereços 
para Teatro, Dança, Televisão, Cinema 
e Festas Temáticas.

 

Martinho da Vila lançou um mini 
documentário sobre o novo disco 

Martinho da Vila lançou na última sexta-feira, 26 de agosto, “De 
Bem Com a Vida”, primeiro disco com canções inéditas do sambista 
em nove anos. Nessa terça-feira, para mostrar os fãs o processo de 
produção e o conceito do álbum, o artista divulgou uma espécie de 
mini documentário sobre o CD, reunindo depoimentos de André Midani, 
produtor do disco, Preto Ferreira, filho do sambista que auxiliou na 
produção, Criolo, João Donato, Jorge Mautner e Paulo Junqueiro, presi-
dente da Sony Music, gravadora que lançou este e outros 17 discos de 
Martinho. O vídeo está disponível no canal Vevo.

Cinema

FOTOS: Divulgação

n Espetáculo: Branca de Neve 
n Montagem: Grupo Teatral Arretado Produções 

Artísticas 

n Onde: Teatro Ednaldo do Egypto

n Quando: Hoje e amanhã

n Horário: 17h

n Entrada: R$: 15 (meia-entrada) e $$: 30 (inteira)

Serviço

A VIDA SECRETA DOS BICHOS (EUA 2016). Gêne-
ro: 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. 
CinEspaço3/3D: 14h, 16h, 18h, 20h (DUB) e 
22h (LEG). Manaíra4: 13h30, 15h45 e 18h 
(DUB). Manaíra5: 12h15, 14h30, 16h45 e 
19h (DUB). Manaíra9/3D: 13h, 15h10, 17h30 
e 19h50 (DUB). Manaíra10/3D: 12h, 14h e 
16h10. Mangabeira1/3D: 13h50, 16h, 18h10 
e 20h20 (DUB). Mangabeira3: 12h10, 15h 
e 17h10 (DUB). Mangabeira5/3D: 12h45, 
14h20 e 16h30 (DUB). Tambiá1: 14h30 
(DUB). Tambiá2: 14h20 e 16h20 (DUB). 
Tambiá5/3D: 14h05 e 18h35 (DUB). 

ESQUADRÃO SUICIDA (EUA 2016). Gênero: 
Ação. Duração: 123 min. Classificação: 12 
anos. Direção David Ayer. Com Margot Rob-
bie, 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 indi-
víduos 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 inevi-
tavelmente, será que o Esquadrão Suicida 
vai morrer tentando concluir a missão ou 
decidem que é cada um por si?. CinEspa-
ço4: 14h (DUB) e 21h30 (LEG). Manaíra4: 
20h15 (DUB).  Manaíra7/3D: 12h30, 
18h10 (DUB) e 15h20, 21h10 (LEG). Ma-
naíra9/3D: 22h (LEG). Manaíra11: 13h10  
e 19h15 (LEG). Mangabeira1:  22h30/3D 
(DUB). Mangabeira5/3D: 19h e 22h (LEG).  
Tambiá4: 14h05 e 18h35 (DUB). Tambi-
á5/3D:  16h20 e 20h50 (DUB).

BEN-HUR (EUA 2016). Gênero: Ação. 
Duração: 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 Cris-
to, é injustamente 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. CinEspaço2: 14h, 19h (DUB) 
e 16h30, 21h30 (LEG). Manaíra5/3D: 
21h20 (LEG).  Manaíra6/3D: 14h15, 
19h40 (DUB) e 17h,  22h20 (LEG). 
Manaíra11: 16h30 e 22h10 (LEG). Man-
gabeira4/3D: 14h05, 16h45 e 19h45 
(DUB). Tambiá4: 16h20 e 20h50 (DUB). 
Tambia5/3D: 14h05 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. Diretora: Anna 
Muylaert. Com Naomi Nero, Matheus 
Nachtergaele,  Dani  Nefussi,  Daniel 
Botelho. Horário: 16h, 18h30 e 20h30. 

Peça infantil retrata um conto de fadas ocorrido em um reino muito distante e cheio de fantasias



Sábado
n Atrações: Tambores do tempo (Gramame), 

Tambores do forte (Cabedelo), Grupo Raizes/

Parahyba e DJ 

n Quando: Amanhã 

n Onde: Ateliê Multicultural Elioenai Gomes

n Horário: 17h

n Entrada: R$5,00 + 1kg de alimento não 

perecível

XXXI BaIle afro

n Quando: Amanhã
n Onde: Usina Cultural Energisa
n Horário: 22h
n Entrada: R$ 20 antecipada e 
R$ 30 na hora do show

The MccarTney ProjecT

casTelo de hIsTórIas 

ProjeTo InTeraTos
n Atração: Peça teatral “O Pe-
queno Príncipe” da Cia. de Teatro 
Argonautas
n Quando: Domingo
Onde: Teatro Paulo Pontes
n Horário: 17h
n Entrada: R$ 10 (inteira) e R$ 
5 (meia).

Domingo

Sábado

Banda Bike (SP) faz show pela 
primeira vez a João Pessoa

Fiasco Records em parceria com a Muquifo Records e o Centro Cultural Espaço Mundo realizam hoje a primeira edição do “Fiasco Fest” na capital movimentando assim a programação do Centro Histórico. Trazendo as bandas, Bike (SP), Milkshakes (AL) e Rieg (EUA/PB), o evento abarca nuances musicais que vão de Pink Floyd, Grateful até rock, pop e indie. As apresentações têm início às 22h e a entrada varia de R$ 10 (meia-entrada) e R$ 20 (inteira). 
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Hoje

n Quando: Hoje
n Onde: Sala de Concertos Rade-
gundis Feitosa na UFPB
n Horário: 20h
n Entrada: Franca 

concerTo 
do quarTeTo danzI

Domingo

n Atração: “Eu colhi uma história e agora eu vou 
contar...” - Cia Forrobodó de Teatro
n Quando: Domingo
n Onde: Praça Eng. Newton Fernandes Lima (Praça 
dos Brinquedos) - Rua Eduardo de Medeiros, Castelo 
Branco I (ao lado do Quiosque do Atalho)
n Horário: 15h
n Entrada: Franca

Hoje

agenda

A UNIÃO João Pessoa, Paraíba - SEXTA-FEIRA, 2 de setembro de 2016

Paraíba: todos os cantos Teresa duarte - teresaduarte2@hotmail.com
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FotoS: Divulgação

l  alagoa Grande
O encerramento da programação anual 

do “Caminhos do Frio – Rota Cultural 2016”, 
será no domingo próximo em Alagoa Gran-
de. Com o tema “Rota cultura Jackson do 
Pandeiro”, fazem parte da programação do 
município as mostras de teatro estudantil, 
apresentações de espetáculos, oficinas de 
dança e corpo e memória, lançamento de 
livros e revistas, exibição de curtas, trilha 
ecológica de bicicleta, festival de dança, 
workshop de teatro e shows das bandas 
Corte da Lagoa, Som do Porto, Pirueta em 
Roda de Samba, Forró do Auge e Interfôni-
ca. A primeira cidade a receber o roteiro 
foi Areia (4 a 1/7), depois  Pilões (11 a 17/7), 
Remígio (18 a 24/7), Solânea (25 a 31/7), 
Serraria ((1 a 7/8), Bananeiras (8 a 14/8) 
passando agora por Matinhas e depois pe-
los municípios de Alagoa Nova (22 a 28/8), 
encerrando em Alagoa Grande (29/8 a 4/9). 
Os Caminhos do Frio é uma realização do 
Fórum Regional de Turismo Sustentável 
do Brejo Paraibano e das prefeituras en-
volvidas, contando com apoio do Governo 
do Estado, através da PBTur e do Sebrae 
Paraíba.Toda a programação pode ser en-
contrada na página do evento (http://www.
caminhosdofrio.com).

l  joão Pessoa

A capital paraibana foi lis-
tada pela organização Interna-
tional Living, responsável pelo 
ranking anual dos melhores lu-
gares para se viver depois de se 
aposentar. Para a escolha dos 
destinos, o International Living 
considera, entre outras coisas, 
quesitos como custo e quali-
dade de vida. De acordo com o 
levantamento, João Pessoa é 
descrita como uma cidade “ver-
de”, repleta de natureza, ainda 
que moderna. O município tam-
bém é classificado como limpo 
e seguro, constituindo em um 
“ambiente relaxante e saudável” 
para quem já trabalhou muito e 
hoje quer apenas aproveitar a 
vida.

l  agronegócios

A apresentação especial das 
quadrilhas juninas de Campina Gran-
de por meio do projeto Quadrilhando 
será uma das novidades da 49ª Feira 
Paraíba Agronegócios 2016, que será 
realizada de 18 a 25 próximos no Par-
que Henrique Vieira de Melo, em João 
Pessoa. O espetáculo irá acontecer 
na Praça de Alimentação no dia 24 de 
setembro, a partir das 20h. O Quadri-
lhando é um projeto coordenado pela 
Associação das Quadrilhas Juninas 
de Campina Grande e que teve como 
braço direito o Sebrae da Paraíba, que 
intermediou, entre várias ações, uma 
oficina na Liga Carnavalesca do Rio de 
Janeiro. Dessa oficina, os quadrilheiros 
partiram para criar um espaço exclusi-
vo para a apresentação das quadrilhas 
juninas, contando com fundamental 
apoio da Federação das Indústrias da 
Paraíba. 

l  dia do Biólogo 
O Governo do Estado, por meio da Superintendência de Admi-

nistração do Meio Ambiente (Sudema), realiza amanhã a primeira  
ação do projeto Jardim Educador para comemorar o Dia do Biólogo. 
A atividade ocorrerá no Jardim Botânico Benjamin Maranhão, em 
João Pessoa. O projeto tem como objetivo estreitar os laços entre 
a academia e a instituição.  O público-alvo, nesta fase, são estudan-
tes dos cursos de Biologia e Ecologia. Na ocasião, serão ministradas 
oficinas e palestras que contam com o apoio de professores da Uni-
versidade Federal da Paraíba. Os interessados já podem se escrever, 
exclusivamente, pelo email: jardimbotanico.jp@gmail.com até a próxi-
ma quinta-feira (18). As atividades são gratuitas, com a oferta de 20 
vagas por oficina.

l  campina Grande 
O Sítio São João, um dos ambientes mais tradicionais da cultura 

nordestina em Campina Grande, realizará neste final de semana o 1º João 
Pedro. O evento será iniciado ao meio-dia e está sendo organizado pelo 
Projeto Pé de Serra no Quintal e pelo Clube do Forró, que estimulam a 
música nordestina. Até o momento, 14 atrações confirmaram participação 
e se dividirão nos dois dias do evento, entre elas Massilon Gonzaga, Biliu 
de Campina, Roberto Moraes e Banda, Oscar Neto (Coroné Grilo), Os Karas 
de Lampião, Verônica Ryos, As Favoritas, Dilsinho Medeiros, Leon Lima e 
Forró da Ligação, Roninho do Acordeon, Rildo Menezes, Lúcio Melo e Ge-
raldo de Pocinhos e o trio Puxando o Fole. Sítio São João: Rua Luíza Be-
zerra Mota, Catolé, esquina com a Avenida Canal, Catolé. Ingressos: R$ 10, 
locais de venda: Villa Jardim Eventos - Endereço: Rua Maurício Travassos 
Moura, 105 – Jardim Paulistano. Fone: 33319508 / 986148150 ou no Espaço 
Pé de Serra no Quintal - Endereço: Rua da Vitória, 66 – Dinamérica III. Fone: 
(83) 987206011.

l  areia 
O Engenho Triunfo, um dos pontos 

turísticos do Município de Areia, aguarda 
vocês com um novo produto: Caipirinha de 
colher, valorizando a produção artesanal e 
a economia criativa. Diariamente o engenho 
é visitado por turistas em busca da história 
de sucesso desse investimento, que é rela-
tada pela proprietária Maria Júlia. Ela recebe 
os visitantes em uma sala para, além desse 
relato, falar sobre o processo de fabricação 
da cachaça e depois, conduz os grupos a 
uma visita pelas dependências do enge-
nho. A visitação termina com a degustação 
lanche com sucos variados, caldo de cana, 
frutas, sorvete de rapadura com cachaça, e 
também na lojinha existente que comercia-
liza produtos da Triunfo, souvenirs e entre 
outros. Para visitar o local é preciso pagar 
uma taxa de R$ 5, que dá direito à palestra 
de Maria Júlia e ao lanche. O Engenho Triun-
fo fica localizado na Zona Rural de Areia. In-
formações: (83) 3362-2390/(83) 9931-9861 
ou no E-mail: triunfo@oi.com.br.

fim de semana
aTraÇÕes dIVersas



Foguete explode em 
Cabo Canaveral, mas não 
causa nenhuma vítima
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Dilma pede anulação de impeachment
A defesa de ex-presidente
entrou com mandado de 
segurança no Supremo

reCurso no stF
13

O advogado da ex-pre-
sidente Dilma Rousseff no 
processo de impeachment, 
José Eduardo Cardozo, deu 
entrada na manhã de on-
tem (1º) com um mandado 
de segurança no Supremo 
Tribunal Federal (STF) no 
qual pede uma liminar para 
anular a sessão do Senado 
que aprovou o impedimento 
de Dilma. A defesa também 
pede que seja realizado um 
novo julgamento.

Dilma foi destituída do 
cargo na quarta-feira (31) 
pelos senadores por 61 votos 
a 20, sob a acusação de que 
cometeu crime de responsa-
bilidade fiscal ao emitir três 
decretos de crédito suple-
mentar sem a autorização do 
Congresso e também pelas 
chamadas pedaladas fiscais, 
atrasos no pagamentos a 
bancos públicos no âmbito 
do Plano Safra.

O mandado de seguran-
ça foi protocolado às 9h14 
dessa quinta-feira (1°) e foi 
distribuído por sorteio para 
a relatoria do ministro Teori 
Zavascki. Na peça, Cardozo 
ressalta que não questiona o 
mérito da decisão dos sena-
dores, mas sim a constitucio-
nalidade do processo e erros 
em sua condução. São dois os 
argumentos principais.

O primeiro argumento 
põe em dúvida a adequação 
dos artigos 10 e 11 da Lei de 
Impeachment (1079/1950) 
à Constituição de 1988. Ne-
les são descritos os crimes de 

responsabilidade que podem 
levar ao impedimento, mas 
eles possuem uma redação 
mais ampla do que o atual 
texto constitucional. Cardozo 
pede que os ministros decla-
rem os artigos inconstitucio-
nais, o que retiraria a base 
legal para incriminar Dilma e 
exigiria novo julgamento.

O segundo argumento 
alega que o relator do proces-
so no Senado, senador Anto-
nio Anastasia (PSDB-MG), in-
cluiu em sua acusação contra 
Dilma um decreto a mais do 
que os que constavam no rela-
tório aprovado na Câmara dos 
Deputados. Isso teria alterado 
a acusação em uma etapa do 
processo em que não é mais 
possível fazer alterações, pre-
judicando a defesa.

“Não houve mera alte-
ração na classificação jurí-
dica dos fatos: houve verda-
deira alteração dos fatos”, 
escreve Cardozo.

Novos recursos
A defesa de Dilma afir-

ma que entrará com ao me-
nos mais um recurso no 
Supremo no qual fará uma 
argumentação mais ampla, 
alegando falta de justa causa 
para o impeachment.

O STF já negou recursos 
anteriores que pediam a nu-
lidade do processo devido a 
erros procedimentais. Ques-
tionado na quarta-feira (31) 
o que lhe daria esperanças de 
que os ministros da Corte po-
deriam agora proferir decisão 
favorável a Dilma, Cardozo 
respondeu: “o senso de justiça 
e a noção de que não vamos 
jogar a toalha antes da hora”.

O ministro Teori Za-
vascki não tem prazo para 
tomar uma decisão sobre o 
mandado de segurança.

Felipe Pontes
Da Agência Brasil

O senador Álvaro Dias 
(PV-PR) entrou ontem com 
um mandado de segurança 
no Supremo Tribunal Fede-
ral (STF) para questionar a 
votação fatiada do impeach-
ment da ex-presidente Dilma 
Rousseff. Na ação, o senador 
pede que a Corte anule a vo-
tação que garantiu a Dilma 
habilitação para exercer car-
gos públicos.

Para o senador, a se-
gunda votação foi inconsti-
tucional. “Não tem previsão 
constitucional para decidir 
em uma votação a perda de 
mandato e, em outra, a ina-
bilitação para o exercício de 
função pública”, argumentou 
o senador no recurso.

A inabilitação de Dilma 
para exercer cargo público 
seria uma pena acessória à 
da perda do mandato, aplica-
da de forma automática. No 
entanto, após questionamen-

to da senadora Kátia Abreu 
(PMDB-TO), o presidente 
do STF, ministro Ricardo 
Lewandowski, que conduziu 
o processo de impeachment, 
entendeu que a perda do 
mandato e a inabilitação po-
deriam ser votadas de forma 
separada.

Com a decisão, o placar 
pelo afastamento definiti-
vo foi de 61 votos a favor e 
20 contra. No entanto, por 
42 votos a 36 a maioria 
dos senadores decidiu que 

Dilma não está inabilitada 
para exercer cargo públi-
co, podendo se candidatar 
às próximas eleições ou ser 
nomeada para ocupar uma 
secretaria de governo ou 
dar aulas em universidades 
públicas.

Até o momento, a Corte 
já recebeu pelo menos seis 
recursos questionando a vo-
tação separada. As ações fo-
ram protocoladas pelo PSL,  
Associação Médica Brasileira 
(AMB) e cidadãos comuns.

Foto: Fabio Rodrigues Pozzebom/Agência Brasil

O procurador-geral da 
República, Rodrigo Janot, 
defendeu nessa quinta-fei-
ra que o Supremo Tribunal 
Federal (STF) mantenha o 
entendimento fixado em fe-
vereiro, quando estabeleceu 
que a prisão de condenados 
pode ocorrer depois do jul-
gamento de segunda ins-
tância, ou seja, antes de se 
esgotarem todos os recursos 
possíveis da defesa.

“Eu confio inteiramente 
no Supremo Tribunal Fede-
ral. A justiça do meu País tem 
apoiado todas as investiga-
ções, seja as da Lava Jato, seja 
as demais”, disse.

O caso foi analisado 
pelos ministros do Supre-
mo nessa quinta-feira. As 
declarações de Janot acon-
teceram na chegada para o 
julgamento.

O procurador-geral da 
República evitou afirmar que 
uma mudança poderia co-
locar em risco as investiga-
ções da Operação Lava Jato, 
mas disse que isso poderia 
influenciar nos acordos de 
delação premiada - base de 

vários inquéritos abertos 
para investigar o esquema de 
corrupção da Petrobras.

 “Eu acho que uma mu-
dança influenciará, com cer-
teza, em vários processos de 
colaboração premiada que 
estão em curso ou que virão 
em todas as investigações do 
Ministério Público Federal 
ou Estadual”, disse.

 Para Janot, a decisão 
sobre este caso será tão im-
portante quanto a que garan-
tiu o poder investigatório do 
Ministério Público.

As ações que foram jul-
gadas nessa quinta foram 
apresentadas pela Ordem 
dos Advogados do Brasil 
(OAB) e pelo Partido Ecoló-
gico Nacional e são relata-
das pelo ministro Marco Au-
rélio Mello. O argumento é 
que a prisão enquanto hou-
ver direito a recurso viola o 
princípio da presunção de 
inocência.

A delação do ex-presi-
dente da Transpetro Sérgio 
Machado mostrou que uma 
mudança nessa regra foi de-
batida por integrantes da cú-
pula do PMDB como alterna-
tiva para dificultar o avanço 
da Lava Jato. 

Janot defende prisão 
em segunda instância

APeLo soBre DeCIsÃo

Isadora Peron
Da Agência Estado

André Richter 
Da Agência Brasil 

Álvaro Dias questiona no Supremo 
votação separada do impeachment

CAssAÇÃo De MAnDAto

O ministro do Supremo Tribu-
nal Federal (STF) e presidente do 
Tribunal Superior Eleitoral (TSE), Gil-
mar Mendes, classificou como algo 
“bizarro” a decisão tomada pelos 
senadores de votar em separado 
a cassação do mandato de Dilma 
Rousseff e a manutenção de seus 
direitos políticos.

“O que se fez lá foi um DVS 
(destaque para votação em sepa-
rado) não em relação à proposição 
que estava sendo votada, se fez 
um DVS em relação à Constituição, 
o que é, no mínimo, para ser bas-
tante delicado, bizarro”, afirmou 
Mendes, após sessão no Tribunal 
Superior Eleitoral (TSE), do qual é 
presidente.

Na quarta-feira (31), o Senado 
aprovou o impeachment de Dilma, 
mas em votação subsequente man-
teve seus direitos políticos, permi-

tindo assim que a ex-presidente 
ocupe cargos públicos e possa con-
correr em eleições.

Para Mendes, a tese de penas 
autônomas adotada pelos senado-
res, que separou a perda de direi-
tos políticos, pode até vir a se jus-
tificar do ponto de vista político, 
mas “não passa na prova dos nove 
do jardim de infância do Direito 
Constitucional”.

“Se as penas são autônomas, o 
Senado poderia ter aplicado à ex-
-presidente Dilma Rousseff a ina-
bilitação, mantendo-a no cargo”, 
afirmou ele.

Mendes descartou que o caso 
Collor possa ser considerado como 
precedente para o impeachment 
de Dilma. À época, o então pre-
sidente renunciou antes que sua 
cassação fosse votada, motivo pelo 
qual os senadores decidiram deli-

berar somente pela sua perda de 
direitos políticos. Em uma decisão 
dividida, o plenário do STF depois 
considerou que a votação em sepa-
rado estava de acordo com a Cons-
tituição. 

O caso atual, entretanto, seria 
diferente, para Mendes. “O próprio 
texto constitucional não deixa dú-
vida”, afirmou o ministro. “Se há 
um texto que parece transparente 
seguro é esse, e nunca houve dúvi-
da em relação a essa questão, a não 
ser naquele caso Collor, por conta 
daquela peculiaridade. Tanto que 
o tribunal ficou dividido”, acrescen-
tou ele.

Questionado sobre a possiblida-
de de Dilma vir a se candidatar em 
futuras eleições, Mendes respondeu 
que “isso será discutido oportuna-
mente, se ela se apresentar como 
candidata, na Justiça Eleitoral”.

Gilmar Mendes afirma ser “alvo bizarro”

O senador Álvaro Dias considerou a segunda votação que beneficiou Dilma  Rousseff inconstitucional e pediu ao STF a anulação
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Favorável ao impeachment de Dilma, 
Cristovam Buarque é hostilizado
Professores e alunos de 
escolas do DF protestaram 
em audiência no Senado

opiniao.auniao@gmail.com

A  decisão do Senado Federal a favor do impeachment 
da presidenta Dilma Rousseff, apoiada na atribuição 
casuística a ela de cometimento de crime de responsabilidade 
por medidas fiscais praticadas por outros governos e  
abonadas pelo TCU, embute grande chance de consolidar 
a manutenção da instabilidade política iniciada na crise de 
2015. A banalização do impedimento – patrocinado por uma 
coalizão sistêmica de elites políticas, da burocracia pública e 
econômicas, incluída a estratégica grande mídia oligopolizada, 
aliança respaldada em setores sociais conservadores e 
desprovidos de suficiente cultura democrática –, abre uma 
fenda estrutural na democracia brasileira.

Enquanto o desenvolvimento democrático inaugurado 
em 2003, com a posse do governo Lula, e mantido até o final 
das eleições de 2014, fortaleceu duplamente a democracia, 
como regime político e processo igualitário, o impedimento de 
Dilma tende a aprofundar a reversão dessa trajetória virtuosa. 
Segmentos representativos e organizados da sociedade civil 
brasileira, como a CUT, o MST e a UNE –, movimentos sociais 
de várias outras áreas de atuação, ativistas das redes sociais, 
blogueiros e mídia independente, intelectuais e artistas 
progressistas, os principais partidos de centro-esquerda e 
esquerda,  veículos de comunicação estrangeiros e jornalistas 
importantes da mídia internacional, acadêmicos e políticos de 
várias partes do mundo, enfim, não reconhecem a lisura do 
mecanismo que as forças de oposição à presidenta eleita em 
2014 utilizaram para chegar ao governo.

Os contrários à deposição entendem que as forças pró-
impeachment, por razões políticas associadas ao mundo dos 
negócios, fabricaram um pretexto para chegar ao governo 
pela via não eleitoral.  Só assim, ignorando a preciosa regra do 
respeito ao resultado do pleito eleitoral, podem implementar 
um programa, já em execução e derrotado nas urnas de 2014, a 
serviço dos interesses dos agentes dos mercados desregulados, 
centrado no Estado mínimo, na gestão financeirizada do 
orçamento público e das grandes empresas, na supressão de 
direitos trabalhistas, previdenciários e sociais, nas privatizações 
e na abertura ilimitada do espaço econômico e dos recursos 
naturais do país aos investidores estrangeiros, em prejuízo da 
nação e do próprio desenvolvimento.

O impeachment é peça-chave da ofensiva do 
neoliberalismo contra a política econômica social-
desenvolvimentista, possibilitada pelo impacto da crise 
internacional no Brasil, por erros dos governos Dilma 1 e 
2 e pela apropriação seletiva da necessária luta contra a 
corrupção. Na pavimentação do caminho rumo à conquista do 
Estado, o rótulo contra a corrupção, levantado pelos mesmos 
que eram contra o fim do financiamento empresarial das 
eleições e dos partidos, e o pretexto de crimes fiscais serviram, 
respectivamente, de embalagem motivacional e causa formal a 
serviço de um conteúdo claro e cristalino: propiciar, novamente, 
que os interesses da coalizão neoliberal, parcialmente contidos 
pelo maior equilíbrio de classes entre capital e trabalho 
existente nos governos de Lula e Dilma, pudessem se livrar das 
amarras e reinar sem obstáculos, retomando a obra econômica 
e social regressiva executada nos dois mandatos de Fernando 
Henrique Cardoso. A democracia é corrompida em nome da 
financeirização e da abertura do país ao capital global.

As primeiras medidas da nova coalizão deixam claro seu 
intuito: entregar a gestão do orçamento público ao rentismo, 
retroceder nas políticas públicas de saúde e educação, 
destinadas, sobretudo, aos mais pobres, cortar direitos dos 
trabalhadores ativos e inativos, entregar as reservas do pré-sal 
ao grande capital estrangeiro etc.

Para tentar desfrutar de um futuro mais longo, a coalizão 
neoliberal acionou – e ainda está em vigor – uma espécie de 
macartismo antipetista, dispositivo necessário para a reversão 
do duplo desenvolvimento democrático mencionado. Não basta 
impedir Dilma. Há que se criminalizar o PT como um todo, para 
o que é necessária a condenação de Lula.

Esse caminho de atropelamento de um governo eleito e 
de criminalização do partido que liderou, até 2014, com acertos 
e erros, o fortalecimento da democracia e a implementação das 
transformações social-desenvolvimentistas é muito arriscado, 
vai no sentido da instabilidade institucional em todas as 
unidades federativas do país, da indeterminação das regras do 
jogo político, da perda de credibilidade no Brasil e nas elites 
e gera profundos descontentamentos em atores organizados 
imprescindíveis para a efetividade do pacto democrático entre 
os cidadãos. Para se impor com mais certeza um projeto de 
país, assalta-se a salutar incerteza da ordem democrática. Mas 
só com exclusão social, repressão e aniquilação da esperança 
esse projeto pode evoluir. Apesar de se encontrar sob intensa 
pressão, a resistência democrática está se reorganizando 
para enfrentar a nova etapa histórica; e seria bom se ela se 
reinventasse. Enfim, mau agouro... 

* Marcus Ianoni é cientista político, professor do 
Departamento de Ciência Política da Universidade Federal 
Fluminense (UFF) e pesquisador das relações entre Política e 
Economia.

Choro da democracia 
prenuncia seu grito

Um dia após o Senado 
aprovar o impeachment de 
Dilma Rousseff, a Casa ama-
nheceu ontem com corre-
dores praticamente vazios e 
quase nenhum senador. Nem 
de longe, o Senado lembrou 
a agitação dos últimos dias. 
A manhã só não foi tranqui-
la para o senador Cristovam 
Buarque (PDT-DF).

Presidente da Comissão 
de Educação, única a manter 
a agenda de ontem, Cristo-
vam teve de encerrar os tra-
balhos bem antes do previsto, 
depois de ter sido hostilizado 
por professores e alunos de 
escolas do Distrito Federal. 
Ex-petista e ex-ministro da 
Educação do governo Lula, 
anteontem Cristovam foi um 
dos 61 senadores que vota-
ram a favor do afastamento 
definitivo de Dilma Rousseff 
da Presidência da República.

“De repente, comecei a 
ouvir os gritos de golpista, 
golpista, golpista. Fiquei nove 
anos fora do Brasil para não 

Ianoni
Marcus 

Karine Melo e 
Carolina Gonçalves 
Da Agência Brasil

conviver com golpistas. Não 
quero que ninguém conviva 
com golpistas. Como ali eles 
achavam que a mesa estava 
sendo comandada por um gol-
pista, em homenagem a eles, 
que não têm coragem de se 
exilar, como eu fiz, preferi sair 
e suspender a sessão”, explicou 
o senador.

Cristovam acrescentou 
que não se sentiu agredido, 
mas incomodado. “Tanto que 
saí passando pelo meio dos 
manifestantes e ninguém to-

cou um dedo em mim.” Para 
não alimentar ainda mais o cli-
ma hostil, Cristovam convidou 
os manifestantes que estavam 
sentados no plenário da co-
missão a se posicionar atrás 
dele com os cartazes com ins-
crições “golpista”.

De acordo com o senador, 
desse modo as câmeras da TV 
Senado poderiam registrar 
melhor o protesto.

“Golpistas, fascistas, não 
passarão!” Com essa frase e 
aos gritos de “Fora Temer!”, o 

grupo deixou a sala da comis-
são conduzido até a saída do 
Senado pela Polícia Legislati-
va da Casa.

“Estávamos saindo e fi-
zemos referência ao “Fora 
Temer” porque viemos falar 
de liberdade de expressão. 
Dentro da audiência teve ain-
da uma galera que começou a 
gritar “Tchau, querida!”, dis-
se a presidente da União dos 
Estudantes Secundaristas do 
Distrito Federal (Uesdf), Taís 
de Oliveira Soares.

FOTO: Geraldo Magela

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA

TERMO DE ADJUDICAÇÃO 
PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 004/2016
ITEM 1
O PREGOEIRO OFICIAL DA AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - 

EMLUR, COM FUNDAMENTO NO ART. 3º, INCISO IV DA LEI FEDERAL Nº 10.520/2002, ADJUDICA 
ESTE LOTE ORIUNDO DO PREGÃO ELETRONICO Nº. 004/2016, ORA LICITADO EM FAVOR 
DA EMPRESA: GLOBAL COMERCIAL EIRELI-ME INSCRITA NO CNPJ Nº. 17.892.706/0001-08, 
VALOR DO ITEM R$ 7,80 PERFAZENDO UM VALOR GLOBAL DE R$ 390,00 (TREZENTOS E 
NOVENTA REAIS).

ITEM 2
O PREGOEIRO OFICIAL DA AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - 

EMLUR, COM FUNDAMENTO NO ART. 3º, INCISO IV DA LEI FEDERAL Nº 10.520/2002, ADJUDICA 
ESTE LOTE ORIUNDO DO PREGÃO ELETRONICO Nº. 004/2016, ORA LICITADO EM FAVOR 
DA EMPRESA: GLOBAL COMERCIAL EIRELI-ME INSCRITA NO CNPJ Nº. 17.892.706/0001-08, 
VALOR DO ITEM R$ 15,00 PERFAZENDO UM VALOR GLOBAL DE R$ 1.500,00 (UM MIL E 
QUINHENTOS REAIS).

ITEM 4
O PREGOEIRO OFICIAL DA AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - 

EMLUR, COM FUNDAMENTO NO ART. 3º, INCISO IV DA LEI FEDERAL Nº 10.520/2002, ADJUDICA 
ESTE LOTE ORIUNDO DO PREGÃO ELETRONICO Nº. 004/2016, ORA LICITADO EM FAVOR 
DA EMPRESA: GLOBAL COMERCIAL EIRELI-ME INSCRITA NO CNPJ Nº. 17.892.706/0001-08, 
VALOR DO ITEM R$ 100,38 PERFAZENDO UM VALOR GLOBAL DE R$ 15.057,00 (QUINZE MIL 
E CINQUENTA E SETE REAIS )

ITEM 5
O PREGOEIRO OFICIAL DA AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - 

EMLUR, COM FUNDAMENTO NO ART. 3º, INCISO IV DA LEI FEDERAL Nº 10.520/2002, ADJUDICA 
ESTE LOTE ORIUNDO DO PREGÃO ELETRONICO Nº. 004/2016, ORA LICITADO EM FAVOR 
DA EMPRESA: GLOBAL COMERCIAL EIRELI-ME INSCRITA NO CNPJ Nº. 17.892.706/0001-08, 
VALOR DO ITEM R$ 10,85 PERFAZENDO UM VALOR GLOBAL DE R$ 1.085,00 (HUM MIL E 
OITENTA E CINCO REAIS )

ITEM 6
O PREGOEIRO OFICIAL DA AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - 

EMLUR, COM FUNDAMENTO NO ART. 3º, INCISO IV DA LEI FEDERAL Nº 10.520/2002, ADJUDICA 
ESTE LOTE ORIUNDO DO PREGÃO ELETRONICO Nº. 004/2016, ORA LICITADO EM FAVOR 
DA EMPRESA: GLOBAL COMERCIAL EIRELI-ME INSCRITA NO CNPJ Nº. 17.892.706/0001-08, 
VALOR DO ITEM R$ 17,94 PERFAZENDO UM VALOR GLOBAL DE R$ 3.588,00 (TRÊS MIL 
QUINHENTOS E OITENTA E OITO REAIS )

ITEM 8
O PREGOEIRO OFICIAL DA AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - 

EMLUR, COM FUNDAMENTO NO ART. 3º, INCISO IV DA LEI FEDERAL Nº 10.520/2002, ADJUDICA 
ESTE LOTE ORIUNDO DO PREGÃO ELETRONICO Nº. 004/2016, ORA LICITADO EM FAVOR 
DA EMPRESA GLOBAL COMERCIAL EIRELI-ME INSCRITA NO CNPJ Nº. 17.892.706/0001-08, 
VALOR DO ITEM R$ 16,00 PERFAZENDO UM VALOR GLOBAL DE R$ 640,00 (SEISCENTOS 
E QUARENTA REAIS).

ITEM 10
O PREGOEIRO OFICIAL DA AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - 

EMLUR, COM FUNDAMENTO NO ART. 3º, INCISO IV DA LEI FEDERAL Nº 10.520/2002, ADJUDICA 
ESTE LOTE ORIUNDO DO PREGÃO ELETRONICO Nº. 004/2016, ORA LICITADO EM FAVOR DA 
EMPRESA GLOBAL COMERCIAL EIRELI-ME INSCRITA NO CNPJ Nº. 17.892.706/0001-08, VALOR 
DO ITEM R$ 39,56 PERFAZENDO UM VALOR GLOBAL DE R$ 197,80 (CENTO E NOVENTA E 
SETE REAIS E OITENTA CENTAVOS).

ITEM 12
O PREGOEIRO OFICIAL DA AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - 

EMLUR, COM FUNDAMENTO NO ART. 3º, INCISO IV DA LEI FEDERAL Nº 10.520/2002, ADJUDICA 
ESTE LOTE ORIUNDO DO PREGÃO ELETRONICO Nº. 004/2016, ORA LICITADO EM FAVOR 
DA EMPRESA GLOBAL COMERCIAL EIRELI-ME INSCRITA NO CNPJ Nº. 17.892.706/0001-08, 
VALOR DO ITEM R$ 14,06 PERFAZENDO UM VALOR GLOBAL DE R$ 2.812,00 (DOIS MIL 
OITOCENTOS E DOZE REAIS).

ITEM 14
O PREGOEIRO OFICIAL DA AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - 

EMLUR, COM FUNDAMENTO NO ART. 3º, INCISO IV DA LEI FEDERAL Nº 10.520/2002, ADJUDICA 
ESTE LOTE ORIUNDO DO PREGÃO ELETRONICO Nº. 004/2016, ORA LICITADO EM FAVOR 
DA EMPRESA GLOBAL COMERCIAL EIRELI-ME INSCRITA NO CNPJ Nº. 17.892.706/0001-08, 
VALOR DO ITEM R$ 20,34 PERFAZENDO UM VALOR GLOBAL DE R$ 406,80 (QUATROCENTOS 
E SEIS REAIS E OITENTA CENTAVOS).

ITEM 15
O PREGOEIRO OFICIAL DA AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - 

EMLUR, COM FUNDAMENTO NO ART. 3º, INCISO IV DA LEI FEDERAL Nº 10.520/2002, ADJUDICA 
ESTE LOTE ORIUNDO DO PREGÃO ELETRONICO Nº. 004/2016, ORA LICITADO EM FAVOR 
DA EMPRESA GLOBAL COMERCIAL EIRELI-ME INSCRITA NO CNPJ Nº. 17.892.706/0001-08, 
VALOR DO ITEM R$ 19,99 PERFAZENDO UM VALOR GLOBAL DE R$ 4.997,50 (QUATRO MIL 
NOVECENTOS E NOVENTA E SETE REAIS E CINQUENTA CENTAVOS).

ITEM 16
O PREGOEIRO OFICIAL DA AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - 

EMLUR, COM FUNDAMENTO NO ART. 3º, INCISO IV DA LEI FEDERAL Nº 10.520/2002, ADJUDICA 
ESTE LOTE ORIUNDO DO PREGÃO ELETRONICO Nº. 004/2016, ORA LICITADO EM FAVOR DA 
EMPRESA: GLOBAL COMERCIAL EIRELI-ME INSCRITA NO CNPJ Nº. 17.892.706/0001-08, VALOR 
DO ITEM R$ 3,45 PERFAZENDO UM VALOR GLOBAL DE R$ 69,00 (SESSENTA E NOVE REAIS)

João Pessoa, 01 de Setembro de 2016
Jacinta Firmino de Sousa Queiroga

Pregoeiro/Presidente da CPL - EMLUR
*Republicado por incorreção

 
ESTADO DA PARAÍBA

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA
TERMO DE ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO 

PROCESSO Nº 127/2016 – PREGÃO PRESENCIAL Nº 039/2016
OBJETO: SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA CONTRATAÇÃO DE EM-

PRESA DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTO
MOTORES, PELO PERIODO DE 12 (DOZE) MESES.
Tendo em vista que o procedimento licitatório tratado nos autos n° 127/2016, realizado na 

modalidade PREGÃO PRESENCIAL (Sistema de Registro de preços) Nº 039/2016, apontou 
como vencedoras do certame as empresas: D & R LOCAÇÕES DE VEÍCULOS LTDA - ME, sob o 
CNPJ Nº 19.383.262/0001-00, Itens 01, 03, 04 e 05, no valor total R$ 1.658.400,00 (Um milhão, 
seiscentos e cinquenta e oito mil, quatrocentos reais), e KEROLLAYNE LISBOA DA COSTA, sob 
o CNPJ Nº 24.362.561/0001-07, item 06, no valor total de R$ 396.000,00 (Trezentos e noventa e 
seis mil reais), perfazendo o valor global de R$ 2.054.400,00 (Dois milhões, cinquenta e quatro mil, 
quatrocentos reais) classificadas pelo critério de menor preço por item, RESOLVO, no uso de minha 
competência e com fulcro no inc. VI do art. 43 da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações, de 21 
de junho de 1993, HOMOLOGAR e ADJUDICAR todo o procedimento licitatório, em consequência, 
ficam convocadas as proponentes para assinatura da ata de registro de preços e instrumento de 
contrato, nos termos do Art. 64, caput, do citado diploma legal. Foi declarado deserto o item 02.  

Santa Rita, 01 de Setembro de 2016.
Thiago Jesus Marinho Luiz

Secretário de Saúde de Santa Rita/PB
 

RENATO ALEX FONSECA TEIXEIRA – CNPJ Nº 22.083.552/0001-43, torna público que requereu a 
SEMAM - Secretaria de Meio Ambiente a Licença de Operação, para Comercio Varejista de outros ar-
tigos usados, situado Rua Germiniano Leite Sobrinho Nº 66, Bairro: José Américo – João Pessoa/PB.

A Pex Engenharia Ltda, inscrita no CNPJ: 10.765.319/0001-61, torna público que RECEBEU da 
SEMAM - Secretaria de Meio Ambiente a Licença de OPERAÇÃO N° 474/2016,do prédio residen-
cial multifamiliar – 04 (quatro) unidades, conforme alvará de construção n° 2015/001125, situado 
à Rua Hilário Vieira esquina com a Rua Comerciante José Alves Moreira, no Bairro do Planalto 
da Boa Esperança.

AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS ARAÚJO LTDA – CNPJ/CPF N º 05.326.045/0001-74. Torna 
público que a SUDEMA - Superintendência de Administração do Meio Ambiente, emitiu a Licença 
de Operação nº 2176/2016 em João Pessoa, 23 de agosto de 2016 – Prazo: 1825 dias. Para a 
atividade de: Comércio varejista de combustíveis e lubrificantes em geral – (GASOLINA, ALCOOL, 
DIESEL) e troca de óleo. Na(o)  RUA HERONIDES MEIRA DE VASCONCELOS – Nº 84 Município:  
JOÃO PESSOA – UF: PB.  Processo: 2016-003834/TEC/LO-2413.

SAULO SUÊNIO FAGUNDES DE BARROS, CPF: 079.509.724-75, torna público que recebeu da 
SEMAPA – Secretaria de Meio Ambiente, Pesca e Aquicultura de Cabedelo – a Licença de Instalação 
para Oficina mecânica situada no Lt. 08, qd. F, Cidade Recreio, Poço, Cabedelo – PB.

 

Daniel Mello 
Da Agência Brasil

Uma estudante foi atingida no 
olho e dois fotógrafos foram pre-
sos durante a manifestação contra 
o impeachment da ex-presidente 
Dilma Rousseff na noite de anteon-
tem na capital paulista.

A aluna da Universidade Fede-
ral do ABC Deborah Fabri, que inte-
gra o movimento Levante Popular 
da Juventude, passou por exames 
ontem em uma clínica particular 
e informou, via redes sociais, que 

perdeu a visão do olho esquerdo. 
Ela foi atendida na madrugada no 
Hospital das Clínicas.

A também militante do Le-
vante Juventude Laryssa Campaio 
disse que a truculência da polícia 
na dispersão da manifestação sur-
preendeu os manifestantes. “Muita 
gente nossa foi ferida, como nunca 
tinha acontecido”, disse em refe-
rência às cinco pessoas que foram 
atingidas por balas de borracha ou 
estilhaços de bombas de gás. “Foi 
fora do normal, uma espécie de es-
tado de sítio”, acrescentou sobre a 

repressão sofrida pela passeata.
Em nota, a secretaria afirma que 

a repressão começou depois que um 
grupo de manifestantes incendiou 
montes de lixo e lançou pedras contra 
os policiais. Segundo o comunicado, 
um policial militar foi ferido e levado 
para receber atendimento médico. A 
SSP disse que não tem informações 
sobre a jovem atingida no olho.

Os manifestantes, que também 
pediam a saída do presidente Mi-
chel Temer, começaram a se concen-
trar na Avenida Paulista, na altura 
do Masp no início da noite.

Estudante perde visão em protesto
NA AveNIdA PAuLIsTA

Os manifestantes se posicionaram atrás de Cristovam com cartazes de “golpista” e “vergonha”
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Foguete explode durante simulação 
de decolagem em Cabo Canaveral

 Miami (EFE) - Um fo-
guete da empresa aeroes-
pacial Space X explodiu 
nesta quinta-feira durante 
uma simulação de decola-
gem realizada em Cabo Ca-
naveral, na Flórida, Estados 
Unidos, nas instalações que 
a companhia tem próximas 
à estação espacial Kennedy, 
da Nasa. A Space X explicou 
em comunicado que acon-
teceu uma “anomalia” na 
plataforma de decolagem 
que provocou a “perda do 
foguete e sua carga”.

“Por procedimento pa-
drão, na plataforma de de-
colagem não havia funcio-
nários e não houve feridos”, 
indicou a empresa.

A Space X detalhou 
que às 9h07 (horário local, 
10h07 de Brasília), enquan-
to se realizava o “habitual 
teste estático de decolagem”, 
aconteceu uma anomalia na 
“parte superior do tanque 
de oxigênio” enquanto o fo-
guete era abastecido.

“Continuamos revisan-
do os dados para identifi-
car a causa e informaremos 
quando houver novidades 
disponíveis”, acrescentou a 
empresa em sua conta ofi-
cial no Twitter.

O executivo-chefe e fun-
dador da SpaceX, Elon Musk 
(também proprietário da 
empresa de autos elétricos 
Tesla), utilizou a mesma 

rede social para destacar 
que a causa da explosão é 
ainda “desconhecida”, mas 
assegurou que darão mais 
detalhes “em breve”.

As explosões foram ou-
vidas a vários quilômetros 
de distância e deixaram uma 
coluna de fumaça que se 
podia ver de uma longa dis-
tância. O Departamento de 
Emergências do condado de 
Brevard, onde se encontra 
Cabo Canaveral, informou 
que estas explosões “não 
representam uma ameaça 
para a população”.

Às 10h20 (11h20 de 
Brasília), o incêndio estava 
próximo de ser extinto, em-
bora ainda houvesse muita 
fumaça na região.

Na plataforma de deco-
lagem, se encontrava um fo-
guete Falcon 9, que deveria 
botar em órbita no próximo 
dia 3 de setembro o satélite 
de comunicações Amos 6 
para a empresa israelense 
Spacecom. O satélite pro-
porcionaria serviços de co-
municações em uma área 
que cobriria desde a costa 
dos EUA até Europa, África e 
Oriente Médio, assim como 
reforçaria as necessidades 
de comunicações do gover-
no israelense.

Amos 6 seria, além dis-
so, o primeiro satélite usado 
pelo Facebook e faria parte 
de sua campanha para levar, 
do espaço, internet a áreas 
remotas. Esta não é a pri-
meira vez que este tipo de 
foguete sofre uma explosão, 
depois da registrada em ju-
nho de 2015 pouco após sua 
decolagem. 
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“Anomalia” na plataforma
de decolagem provocou a 
perda da nave e da carga

Da Agência EFE

Da Agência Estado 

Cidade do Vaticano (AE) - O 
papa Francisco propôs nesta quin-
ta-feira acrescentar o cuidado com 
o meio ambiente às sete obras be-
néficas tradicionais que os cristãos 
são instados a realizar. O pontífi-
ce fez sua proposta na mensagem 
para marcar o Dia Mundial da Ora-
ção pela Criação, introduzido no 
ano passado em uma tentativa de 
impulsionar sua campanha de pro-
teção à natureza.

O Vaticano afirmou que a pro-
posta é a extensão lógica da histó-
rica e polêmica encíclica publicada 

por Francisco no ano passado. O 
primeiro pontífice latino-america-
no pediu uma revolução para cor-
rigir o que descreveu como um sis-
tema econômico “estruturalmente 
perverso”, no qual os ricos se apro-
veitam dos pobres e convertem 
a Terra em “uma grande pilha de 
imundície”.

As sete obras de caridades pe-
didas aos católicos incluem, por 
exemplo, alimentar os famintos, 
dar roupas àqueles que não têm, 
rezar a Deus pelos vivos e os mor-
tos, instruir os ignorantes e visitar 
os enfermos. “A economia e a po-
lítica, a sociedade e a cultura não 

podem ser dominadas pelo pen-
samento apenas de curto prazo e 
pelos ganhos financeiros e eleito-
rais imediatos”, afirmou Francis-
co. “Em vez disso, eles necessitam 
urgentemente ser redirecionados 
para o bem comum, que inclui a 
sustentabilidade e o cuidado para 
a criação.”

Francisco pediu que toda a hu-
manidade tome passos concretos 
para mudar de rumo, a começar por 
pagar o que ele chamou de “dívida 
ecológica” que os países ricos têm 
com os pobres. Reciclar, apagar a 
luz e dar carona podem ajudar, dis-
se ainda o líder da Igreja Católica.

Papa propõe incluir cuidado com 
a natureza entre obras benéficas

ciDADE Do vAticAno 

O papa Francisco apresentou a sua proposta ao mundo na mensagem para marcar o Dia Mundial da Oração pela Criação

Da Agência Estado

 Caracas (AE) - Centenas 
de milhares de pessoas mar-
chavam nessa quinta-feira 
na capital da Venezuela para 
exigir a realização de um refe-
rendo revogatório do manda-
to do presidente Nicolás Ma-
duro, que enfrenta um quadro 
de crescente tensão política e 
uma grave crise econômica. 
Diante de uma manifestação 
de partidários do governo, 
Maduro assegurou que a mar-
cha dos oposicionistas não 
superava as 35 mil pessoas e 
disse que havia sido derrota-
da “uma intentona golpista”.

Os manifestantes oposi-
tores, vestidos com camisas 
brancas e bandeiras da Ve-
nezuela, se reuniram nas vias 
principais do leste de Cara-
cas. O ato foi convocado pela 
coalizão opositora que busca 
pressionar as autoridades a 
realizar o voto popular.

Manifestantes de dife-
rentes Estados como Amazo-
nas, Monagas, Nueva Esparta, 
Aragua, Carabobo e Guárico 
se somaram aos da capital 
para a chamada “Tomada de 

Caracas”. Alguns tiveram de 
abandonar seus veículos e 
seguir a pé até postos de con-
trole instalados pelas forças 
de segurança nas estradas. 
Uma dona de casa de 40 anos, 
Isbeida Rodríguez disse que 
seu grupo passou uma hora 
em uma fila de um posto de 
controle da Guarda Nacional 
e que objetos identificados 
com a oposição foram escon-
didos para que eles pudessem 
passar. “Os jovens estão sain-
do do país. Não há comida, 
nem remédios e a inseguran-
ça está nos assolando”, disse a 
mulher, enquanto caminhava 
para um dos pontos de con-
centração no leste da capital.

A aliança opositora 
pressiona pela realização do 
referendo neste ano, mas o 
cronograma proposto pelo 
Conselho Nacional Eleitoral 
gerou dúvidas de que o voto 
possa ocorrer antes de 10 de 
janeiro de 2017. Nessa data 
Maduro completará mais da 
metade de seu mandato e 
nesse caso, se for afastado do 
poder, a Constituição estabe-
lece que o vice dele deverá 
concluir o período previsto.

“Para nós é fundamental 
o referendo porque não pode-
mos seguir com este governo 
que não funciona”, disse Yuly 
Frías, uma administradora de 
53 anos, ao relatar que não se 
importou em viajar de car-
ro mais de oito horas da ilha 
Margarita para marchar.

Alguns corresponden-
tes estrangeiros enfrentaram 
dificuldades para entrar no 
país, o que elevou o clima de 
tensão em relação ao protes-
to. 

Secretário-executivo da 
aliança opositora, Jesús Tor-
realba disse que a intenção é 
voltar às ruas em 7 de setem-
bro em nível nacional, tendo 
como destino os escritórios 
regionais do Conselho Nacio-
nal Eleitoral. Os opositores 
precisam coletar a assinatura 
de 20% do eleitorado para re-
alizar o referendo.

 Por outro lado, milhares 
de seguidores do governo e 
funcionários públicos saíram 
às ruas para se manifestar a 
favor de Maduro. “Não ao gol-
pe de Estado”, diziam as faixas 
de alguns dos manifestantes 
do chavismo. 

Venezuelanos saem às ruas 
por referendo contra Maduro

crisE político-EconômicA Presidente da 
Ucrânia afirma 
que cessar-fogo 
é respeitado
Da Agência Estado 

Moscou (AE) - O presi-
dente ucraniano, Petro Po-
roshenko, afirmou nessa 
quinta-feira que um novo ces-
sar-fogo no leste do país tem 
sido respeitado, após meses 
de confrontos. Poroshenko 
disse em comunicado divul-
gado ao meio-dia (hora local) 
da quinta-feira que as forças 
oficiais não entraram em cho-
que nas últimas 12 horas.

As forças oficiais e as 
rebeldes concordaram em 
interromper os confrontos a 
partir de 1º de setembro, após 
mais de 9.500 pessoas mor-
rerem por causa da violência 
na região. A data escolhida é 
o primeiro dia no calendário 
escolar da Ucrânia.

A agência de notícias 
Donetsk, considerada a voz 
dos rebeldes no conflito, 
concordou com a avaliação 
do presidente sobre a trégua 
na região.

As forças do governo e os 
rebeldes apoiados pela Rússia 
concordaram em 2015 em pa-
rar com a violência e retirar o 
armamento mais pesado.

Foto: Alessandra Tarantino/Associated Press-Estadão Conteúdo

Da AFp

Honolulu, Estados Uni-
dos (AFP) - O presidente dos 
Estados Unidos, Barack Oba-
ma, visitou nessa quinta-feira 
o que ele próprio converteu há 
alguns dias na maior reserva 
marinha do mundo, no meio 
do Oceano Pacífico.

Obama sairá da sua na-
tiva Honolulu e voará no Air 
Force One durante três horas 
em direção ao atol de Midway, 
no extremo noroeste das ilhas 
havaianas. 

Até pouco tempo atrás, 
essa área era conhecida prin-
cipalmente pelos entusiastas 
da história militar. Há 74 anos, 
a Batalha de Midway foi um 
combate naval decisivo na 
Segunda Guerra Mundial, que 
mudou o rumo da guerra con-
tra o Japão. 

Cerca de 40 pessoas vi-
vem e trabalham em Midway, 
em sua maioria funcionários 
do Serviço de Pesca e Vida Sil-
vestre dos Estados Unidos. 

O litoral e as águas da 
ilha são o habitat de mais 
de 7.000 espécies, incluindo 
o organismo vivo mais anti-
go do mundo, o coral negro, 
com uma idade estimada em 
4.265 anos. 

Em 2006, o presidente 
George W. Bush deu ao local 
o estatuto de área protegi-
da, criando o que era então 
a maior reserva marinha do 
mundo. Em 2010, Papahanau-
mokuakea foi declarada Patri-
mônio Mundial da Unesco. 

Desde a decisão de Bush, 

“mais de uma dúzia de reservas 
marinhas protegidas de grande 
escala foram criadas em todo o 
mundo, incluindo nove que ul-
trapassam em tamanho a origi-
nal do Havaí”, disse a ONG Pew 
Charitable Trusts.

Na semana passada, Oba-
ma anunciou sua decisão de 
quadruplicar o tamanho da 
área protegida de Papahanau-
mokuakea e torná-la outra vez 
a maior reserva marinha do 
mundo.

“Esta é uma área que tem 
duas vezes o tamanho do Te-
xas, que vai estar protegida e 
nos permitirá salvar e estudar 
o frágil ecossistema ameaçado 
pelas mudanças climáticas”, 
disse o presidente.

Obama começará sua vi-
sita, que vai durar metade de 
um dia, encontrando os fun-
cionários do Serviço de Pesca 
e Vida Silvestre dos Estados 
Unidos. Depois, fará um pas-
seio pela ilha e dará uma de-
claração a jornalistas na Tur-
tle Beach. 

A Casa Branca declarou 
que Obama pode “interagir 
diretamente com a vida sel-
vagem” - provavelmente um 
código que indica que o pre-
sidente vai trocar seu terno 
de negócios por uma roupa de 
mergulho e pular na água. 

“Antigos ilhéus acredita-
vam que o atol continha uma 
fronteira entre esta vida e a 
próxima”, disse Obama. “Cen-
tenas de americanos valentes 
deram suas vidas lá em defe-
sa da liberdade do mundo”, 
acrescentou.

Obama visita a maior 
reserva marinha global

ocEAno pAcíFico 
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Um a cada quatro 
motoristas dirige 
após beber
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Juízes devem decidir sem preconceito, diz defensor 
Causa LGBT

nspiro-me numa frase do inesquecível 
Renato Russo (foto à dir.), em “Pais e 
filhos”, para este texto de um setembro 
que não conseguiu me despedaçar e 
me deixou feliz com a mudança política 

ocorrida anteontem na presidência do País 
(e por não ter empacotado a rebeldia e a 
“loucura” da lucidez em sacos plásticos que 
os lixeiros sacodem no caminhão). Quando 
a rebeldia vira lixo, seu ex-portador não 
poderá bater na porta de um simbólico Céu. 

nnnnnnnnnn

Numa belíssima música da fase áurea 
do Legião Urbana, Renato Russo lançou a 
frase que de tão necessária ficou simples e fez 
milhares de jovens ficarem melhores e repro-
jetarem íntimos caminhos: “É preciso amar as 
pessoas como se não houvesse amanhã”.

Aqui estou - com a mente sadia e o 
corpo quase que totalmente diagnostica-
do - (re)descobrindo que devo escrever 
como se não houvesse amanhã, como os 
ontens tivessem sido uma sucessão de 
longas horas em que dormir era estar 
desperto com artérias e veias abertas 
para o “bem” e o “mal” da humanidade 
onde estou como uma das milhões de 
antenas “parabolicamarás”. Não somente 
para as veias abertas da América Latina.

É preciso amar as pessoas
  Essas coisas Carlos Aranha  -  Membro da Academia Paraibana de Letras  -  caranha@terra.com.br

Como se o hoje quando escrevo fosse 
eterno e não permitisse a entrada de uma 
sexta-feira a mais neste ano em que nova-
mente o mundo não acabará (descobriram 
o mais antigo calendário maia demonstran-
do que não tão cedo vai acontecer o fim do 
mundo). Parece que ainda temos milhões 
de carmas em débito.

nnnnnnnnnn

Gostaria que não houvesse a ne-
cessidade do “como se” para que eterno 
fosse o hoje. Entretanto, escritor aqui, 
salto de Renato para Caetano Veloso em 
“Cajuína”: “Existirmos a que será que se 
destina?”.

A inquieta sofisticação poética de 
Caetano (“e éramos olharmo-nos intacta re-
tina”) paralela-se à necessidade simples de 
Renato Russo: “É precisso amar as pessoas 
como se não houvesse amanhã”.

 
nnnnnnnnnn

Fazer, usar e traduzir a utopia é tam-
bém um restante de nós, escritores, poetas, 
estudantes, médicos, humanistas. Todos, 
enfim, vivenciando permutados e permu-
tantes “insights” fluindo pelo inconsciente 
coletivo.

I
Aquela imagem da garotinha correndo 

nua num campo aberto, gritando, com as 
costas queimadas por napalm, jamais sairá 
da minha cabeça. Era a guerra do Vietnam, 
em que os americanos mostravam ao mun-
do o quanto sua força militar era a tradução 
da pior das barbáries: o genocídio.

O povo vietnamita resistiu corajosa-
mente, graças aos ensinamentos de Ho Chi 
Minh. Depois de anos, os vietnamitas derro-
taram o invasor, moral e belicamente. Prova-
ram ao mundo aquilo que se transformaria 
num slogan de muitos atos políticos entre 
nós: “O povo unido jamais será vencido”.

Não era o primeiro genocídio pratica-
do por forças americanas. Sobre Hiroshima 
e Nagasaki caíram bombas nucleares que 
deixaram marcas até hoje não apagadas. 
Bisnetos de vítimas das bombas já nasce-
ram com sequelas.

O governo vietnamita 
ainda é revolucionário?

Não quero deixar de lado genocídios mais 
recentes, praticados no Iraque, Afeganistão e 
outros países. Nem suspeitas de genocídios sutis, 
com o surgimento de doenças nos anos 70 do sé-
culo passado, que começaram a ter cura neste sé-
culo com “remédios de nova geração” (fabricados 
por laboratórios multinacionais, cujas maiores 
ações são de empresas dos EUA).

Também pesa o genocídio interno, quan-
do tropas do governo americano exterminaram 
tribos indígenas inteiras, principalmente ao 
Oeste. Não custa lembrar que o Leste dos EUA foi 
colonizado por gente responsável, decente. Gente 
descendente dos que desembarcaram do histórico 
navio Mayflower.
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Passados tantos anos e redesenhado o 
“mapa mundi” depois da queda do Muro de 
Berlim e surgindo as globalizações econômica e 
tecnológica em marcha batida, algumas inagens 
permanecem nas mentes e corações dos que 
acompanharam atentamente a História.

As novas gerações, no entanto, têm os olhos 
voltados somente para o futuro e a elas pouco 
importa se uma loja de calçados em Nova York 
está vendendo tênis Nike “made in Vietnam”. Não 
sabem que a Nike fabrica lá porque a mão de obra 
é barata. São crianças, em trabalho infantil para 
o qual o governo vietnamita (que se disse revo-
lucionário) fecha os olhos. Esta é a real e cruel 
globalização.

Será que o governo vietnamita ainda se acha 
revolucionário?...

Fernanda Cruz 
Repórter da Agência Brasil

Casamento, adoção e re-
gistro de filhos entre casais 
homoafetivos são questões 
que devem ser julgadas sem 
preconceito, disse Frederico 
dos Santos Messias, professor 
e juiz de Direito da 4ª Vara 
Civil de Santos. Ele participou 
hoje (1º) do II Congresso In-
ternacional de Direito Homo-
afetivo, promovido pela Or-
dem dos Advogados do Brasil 
(OAB), em São Paulo.

Segundo o juiz, atuante na 
defesa da causa LGBT (lésbi-
cas, gays, bissexuais, travestis, 
transexuais e transgêneros), o 
reconhecimento da união es-
tável entre pessoas do mesmo 
sexo não gera mais controvér-
sias do ponto de vista jurídico, 
após decisão favorável do Su-
perior Tribunal Federal (STF). 
O magistrado defende mais 
facilidade para o casamento 
direto em cartórios, sem ne-
cessidade de comprovação da 
união estável.

O juiz conta que editou 
uma portaria autorizando os 
cartórios de registro civil de 
Santos a celebrar o casamen-
to direto. “Era preciso que 
essas questões fossem regu-
lamentadas. O casal não pode 
ser surpreendido, pois alguns 
conseguiam [o casamento 
direto], outros não”, disse. A 
portaria foi confirmada pela 
Corregedoria Geral de Justiça 

de São Paulo, que tornou a re-
gra válida para todo o Estado 
a partir de março de 2013. A 
norma paulista passou a ser 
nacional em maio de 2013.

“Eu celebrei, em Santos, 
um casamento coletivo com 
três casais. A magistratura 
me deu muitos momentos de 
alegria. Este, com certeza, foi 
um deles. A certeza de que a 
união é reconhecida pelo Es-
tado, de que filhos e compa-
nheiros ficarão resguardados 
em caso de falecimento, é 
uma felicidade muito grande”, 
disse Frederico.

Casamento
Ricardo Luís Dias, advo-

gado da Comissão da Diversi-
dade da OAB-SP, vive uma re-
lação homoafetiva há 6 anos. 
Ele e o companheiro preten-
dem oficializar o casamento 
em breve, já que se preocu-
pam com a divisão dos bens 
que adquiriram, como aparta-
mento e carro.

“Estamos com a docu-
mentação para efetivar o casa-
mento. A gente já discutiu bas-
tante sobre a possibilidade de 
adotar [filhos]. Da mesma for-
ma que a gente sente falta, a 
gente tem um pouco de receio 
de que isso possa atrapalhar 
as nossas conquistas na área 
profissional. Estamos procu-
rando estabilizar isso antes”, 
disse. A adoção de crianças 
por casais homoafetivos já 
enfrentou resistência do Po-

O Tribunal Regional Federal 
da 3ª Região (TRF3) manteve a 
sentença que obriga a Superin-
tendência de Seguros Privados 
(Susep) a pagar indenização do 
seguro DPVAT ao companheiro 
sobrevivente na hipótese de fa-
lecimento do parceiro homosse-

xual. Após ação do Ministério Pú-
blico Federal, casais gays deverão 
ter os mesmos direitos já garanti-
dos aos heterossexuais nos casos 
de morte cobertos pelo Seguro 
Obrigatório de Danos Pessoais 
causados por Veículos Automo-
tores de Vias Terrestres (DPVAT).

O acórdão transitou em 
julgado e não há mais possi-
bilidade de recurso. A ação 
do MPF, ajuizada em 2003 por 

meio da Procuradoria Regional 
dos Direitos do Cidadão, busca-
va ampliar a interpretação da 
Lei 8.441/92, que determina o 
pagamento de indenização ao 
cônjuge sobrevivente e equi-
para o companheiro ou com-
panheira ao esposo ou esposa 
quando a união ultrapassar cin-
co anos e nos casos admitidos 
pela lei previdenciária. Assim, 
os beneficiários do seguro DP-

VAT poderiam ser tanto hétero 
quanto homossexuais, garan-
tindo-se o princípio da igualda-
de previsto na Constituição.

“A interpretação buscada é 
absolutamente correta, eis que 
as uniões homoafetivas, por in-
terpretação inclusive das Cortes 
Federais e do próprio STF, tem 
reconhecidos direitos a tais si-
tuações na órbita da legislação 
previdenciária. O INSS reconhe-

ce formalmente tais direitos ao 
companheiro homossexual tan-
to no que pertine à pensão por 
morte, quanto no que concerne 
ao auxílio-reclusão”, destacou a 
desembargadora federal Mar-
li Ferreira. Qualquer notícia de 
descumprimento da decisão ju-
dicial deve ser comunicada ao 
MPF, por meio do site http://
cidadao.mpf.mp.br/, para medi-
das cabíveis.

Justiça decide que casais gays têm direito ao DPVAT
Julia Affonso 
e Fausto Macedo
Agência Estado

der Judiciário, “com base em 
argumentos preconceituosos”, 
explica o magistrado. Atual-
mente, após decisão do Supe-
rior Tribunal de Justiça (STJ), 
a adoção passou a ser aceita 
com certa tranquilidade.

O assunto problemático a 
ser enfrentado, segundo ele, é 
o registro de filhos nascidos a 
partir de técnicas de reprodu-
ção assistida. Para Frederico, 
na declaração de nascido vivo, 
ou seja, o documento formal 
emitido pela maternidade, 
devem constar os nomes das 
duas mães ou dois pais. Um 
possível doador, independen-
te dos vínculos biológicos, não 
deve figurar. O juiz lembra que 

editou uma portaria que per-
mitia os oficias do cartório de 
Santos realizar esse registro, 
sem necessidade de submeter 
a juízo. “Infelizmente, a porta-
ria foi cassada pela Correge-
doria Geral de Justiça (CNJ) de 
São Paulo”, conta.

A resolução do CNJ sobre 
o registro de crianças por téc-
nica de reprodução assistida 
diz que é preciso uma decla-
ração da clínica responsável 
com a identificação do doador. 
“Não vejo necessidade prática 
dessa informação, pois, muitas 
vezes, o doador não quer ser 
identificado e o recebedor não 
quer saber quem é o doador”, 
disse o magistrado.

Para orgulho da advogada 
Maria Auxiliadora Perez, no 
registro de seu filho Artur, que 
tem 45 dias de vida, constam 
o seu nome e o da esposa. As 
duas estão juntas desde 2009. 
Quatro anos depois, elas se ca-
saram no civil e começaram a 
desejar um filho. O sobrinho 
de Maria foi quem se ofereceu 
para doar o sêmen. Elas encon-
traram uma alternativa para 
driblar os altos custos da in-
seminação assistida utilizando 
uma técnica caseira. “Foi uma 
coisa bem simples, a minha es-
posa se autoinseminou. Calcu-
lamos o período fértil e ela fez 
a inseminação, foi muito boni-
to. Minha mãe, de 76 anos, foi 

a mentora de tudo isso, ela até 
assistiu o parto, foi uma cesa-
riana. Assistiu o neto nascer”, 
conta.

A alteração de nome e gê-
nero nos documentos de iden-
tidades de pessoas que fizeram 
a cirurgia de mudança de sexo 
tem sido aceita no meio jurídi-
co, segundo o magistrado. Po-
rém, os transgêneros que op-
tam por não realizar a cirurgia 
têm encontrado dificuldade, 
o que não faz sentido para o 
juiz. “O fundamento é o mes-
mo para aquele que não ope-
rou, a inconformidade com o 
sexo. Para mim, a técnica da 
cirurgia é uma mera comple-
mentação”.

FoTo: Reprodução/Internet
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1 a cada 4 motoristas dirige após beber
IMprudêNCIA NO vOlANtE

51,8% dos brasileiros usam 
celular ao volante, aponta  
a pesquisa da Arteris

18

Felipe Resk
Agência Estado

Um a cada quatro mo-
toristas do Brasil admite di-
rigir após consumir bebida 
alcoólica. É o que mostra le-
vantamento sobre compor-
tamento de risco no trânsito, 
encomendado pela Arteris - 
companhia concessionária de 
rodovias como a Fernão Dias 
e a Régis Bittencourt -, com 
condutores de todo o País.

De acordo com a pes-
quisa, 26% dos motoristas 
afirmam que dirigem mesmo 
estando alcoolizados. 

A incidência é maior en-
tre homens, com índice de 
30,7%, enquanto 18,3% das 
mulheres admitem beber e 
dirigir. No recorte por idade, 
o grupo que mais preocupa é 
o de até 45 anos, com 28,5%.

“Há muitos anos se sabe 
que existe relação entre o uso 
de bebida alcoólica e aciden-
tes de trânsito”, diz o gerente 
de operações da Arteris, Elvis 
Granzotti.

“E considerando que es-
ses são os que admitem, o nú-
mero de pessoas que dirigem 
alcoolizadas pode ser ainda 
maior.” Para a pesquisa, reali-
zada pela Limite Consultoria 

tvs decidirão 
horário de programa

Depois de um julgamento que 
se arrastou por cerca de cinco anos, 
o Supremo Tribunal Federal (STF) 
decidiu nessa quarta-feira, 31, que 
é inconstitucional a aplicação de 
multa e suspensão de programas a 
emissoras de rádio e televisão que 
eventualmente transmitirem atra-
ções em horário diferente do auto-
rizado pela classificação indicativa. 
Na prática, com a decisão do STF, as 
emissoras poderão exibir os pro-
gramas no horário que quiserem, 
desde que informem a classificação 
indicativa ao público.

Juliana Alves é alvo 
de ataque racista 

A atriz Juliana Alves, que no 
momento atua na novela Sol Nascen-
te, da Globo, foi alvo de um ataque 
racista de um internauta em seu Ins-
tagram. Em um post da última quar-
ta-feira, 31, ela publicou uma foto 
com um print da mensagem que re-
cebeu, na qual o agressor diz que ela 
tem “cabelo de vassoura”, é “rata de 
barriga preta” e a acusa de “mamar 
na teta do PT”. A atriz respondeu à 
agressão e disse que vai denunciar o 
autor da mensagem.

Mules são os 
sapatos da moda

No limbo fashion durante muitos 
anos, os mules estão de volta. Eles apa-
recem em novas versões flat e mais ela-
boradas e estão nas coleções atuais de 
diversas lojas do País. Um pouco fashio-
nista e “man repeller”, o modelo também 
é aposta de marcas internacionais, como 
Gucci, Stella McCartney e Mansur Gavriel, 
e ganhou o todo. “Para usar o mule de 
um jeito atual, aproveite os comprimen-
tos curtos e as peças do momento, como 
a pantacourt. O look body com a calça 
mais curta e mule é tendência e promete 
fazer sucesso no verão”, afirma a jorna-
lista de moda Luiza Brasil.

Youtube muda 
regra de anúncios 

Desde a noite da quarta-
feira, 31, uma mudança na po-
lítica de monetização de vídeos 
no YouTube veio à tona após a 
reclamação de alguns youtubers 
dos Estados Unidos. De acordo 
com as novas regras, vídeos com 
conteúdo “pouco apropriado para 
anunciantes” não terão mais 
os anúncios no início e, portan-
to, não vão gerar lucro para os 
canais. A política já havia sido 
anunciada no ano passado, mas 
parece que só agora está sendo 
aplicada. O youtuber Philip De 
Franco foi o primeiro a falar sobre 
o assunto, e revelou, via Twitter, 
que 12 de seus vídeos foram des-
monetizados sem aviso prévio de 
acordo com as novas regras. 

demi lovato faz 
pegadinha nos EuA

Durante sua passagem por 
Denver, nos Estados Unidos, a 
cantora Demi Lovato foi motoris-
ta por um dia numa ação da Lyft, 
empresa de transporte privado 
semelhante ao Uber. Ela usou um 
boné e um óculos para disfarçar 
e deu carona para algumas meni-
nas... e nenhuma a reconheceu. 
Para uma das passageiras, a 
cantora chegou a contar que es-
tava viajando com o irmão de seu 
ex para tentar uma carreira mu-
sical. Depois, ela ainda falou que 
o anel de castidade dos irmãos 
Jonas “já era”. Outra passageira 
contou que já havia visto Demi 
uma vez, e disse que ela era 
“super legal”. A cantora, então, 
disse: “Bem, é bom te ver nova-
mente” e tirou o óculos, deixan-
do a menina surpresa.

FOtO: Reprodução/Internet

Uso de bebida alcoólica e acidentes de trânsito tem relação, diz Elvis Granzotti; 1 a cada 5 pessoas tem histórico de morte no trânsito

e Pesquisa, foram entrevista-
das 1.030 pessoas de todo o 
País, entre os dias 15 e 26 de 
agosto. 

Morte
Segundo informou a Ar-

teris, os dados retratam a dis-
tribuição no território nacio-

nal de motoristas habilitados, 
que dirigem em rodovias, vias 
urbanas ou rurais. A margem 
de erro é de 3,1 pontos per-
centuais. 

O estudo da Arteris tam-
bém mostra que uma a cada 
cinco pessoas tem histórico 
de morte no trânsito na famí-

lia. Para 68,9% dos entrevis-
tados, o trânsito brasileiro é 
perigoso. Segundo o levanta-
mento, 51,8% dos brasilei-
ros usam celular ao volante, 
prática que aumenta risco 
de acidentes. 

Entre as mulheres, 20% 
se maquiam enquanto diri-

gem. A maioria dos entrevis-
tados, no entanto, acredita 
que dirijam com segurança. 
Ao todo, 60,5% afirmam que 
sempre respeitam as leis de 
trânsito. Desse grupo, apro-
ximadamente 30% recebe-
ram alguma multa nos últi-
mos 12 meses.

A Empresa Brasi-
leira de Serviços Hos-
pitalares (Ebserh) 
publicou no Diário 
Oficial da União do 
dia 31 os editais de 
abertura dos con-
cursos públicos para 
os hospitais da Uni-
versidade Federal 
de Campina Grande 
(UFCG). São 293 va-
gas para o Hospital 
Universitário Alcides 
Carneio (HUAC), em 
Campina Grande, e 
302 para o Hospital 
Universitário Júlio 
Bandeira (HUJB), em 
Cajazeiras.

 Das 293 vagas 
do HUAC, 89 es-
tão distribuídas por 
especialidades na 
área Médica e 176 
na área Assistencial, 
com mais 28 cargos 
na área Adminis-
trativa. No HUJB, as 
302 vagas estão di-
vididas em 71 para 
cargos médicos, 200 
assistenciais e 31 ad-
ministrativos.

De acordo com 
o DOU, os editais 
- com os prazos de 
inscrições, calendá-
rio das provas, dis-
tribuição das vagas 
por cargos - estarão 
disponíveis, ainda 
nesta quarta, nas 
páginas eletrônicas 
h t tp : / /www. in s t i -
tutoaocp.org.br/ e 
http://www.ebserh.
gov.br.

Hospitais  
vão oferecer 
595 vagas

CONCurSO
Auditores da 
Receita Federal 
voltam a fazer 
protestos no País

Luci Ribeiro 
Agência Estado

O Sindicato Nacional dos 
Auditores Fiscais da Receita 
Federal (Sindifisco Nacional) 
informou que a categoria vol-
tará a fazer protestos por cau-
sa do não cumprimento pelo 
governo do acordo salarial 
fechado em março. Em nota, 
o Sindifisco Nacional avisa 
que as manifestações dos au-
ditores ocorrem agora pela 
manhã nos principais portos, 
aeroportos e postos de fron-
teiras do País. 

“Os atos são porque o 
Projeto de Lei 5.864/16 so-
mente começou a ser analisa-
do segunda-feira, quando foi 
instalada na Câmara dos De-
putados a comissão especial. 
A primeira sessão deliberati-
va foi terça-feira, mas não há 
garantia de que os prazos de 
tramitação serão cumpridos”, 
cita o texto. 

Nesta quinta-feira, 1º de 
setembro, haverá protestos 
nos aeroportos de Guarulhos 
(SP), Tom Jobim (RJ) e Vira-
copos (Campinas), e ainda 
nos portos de Santos (SP), 
Paranaguá (PR) e Suape (PE). 
A Ponte da Amizade, frontei-
ra do Brasil com o Paraguai, 
também será um dos locais 
dos atos, assim como os pos-
tos de Uruguaiana (RS) e Pon-
ta Porã (MS).

A retomada dos protestos 
foi decidida pelo Comando Na-
cional de Mobilização da cate-
goria em reunião realizada no 
último dia 26. Segundo o Sindi-
fisco, o projeto de lei do acordo 
salarial era para ter chegado 
à Câmara até o fim de junho, 
para que, entre votação e san-
ção presidencial, estivesse va-
lendo já a partir de agosto.

Médicos são presos em ação 
da polícia no Distrito Federal

MÁFIA dE prÓtESES

A Caixa Econômica Federal 
anunciou ontem medidas para 
agilizar o acesso ao crédito 
rural por meio de processos 
automatizados, simplificados 
e desburocratizados. As ações 
estão alinhadas ao Plano Agro 
Mais, lançado pelo Ministé-
rio da Agricultura, Pecuária e 

Abastecimento, que tem foco na 
redução da burocracia e na efi-
ciência dos processos de agro-
negócio do País. As medidas do 
banco englobam a aprovação 
automática de até R$ 500 mil, 
nas próprias agências do ban-
co, para projetos simplificados 
de custeio agrícola, por meio 

do produto Custeio Fácil Cai-
xa, e a análise remota da área 
produtiva mediante imagem 
de satélite. Em outubro, o ban-
co também oferecerá aprova-
ção automática para custeio 
agrícola até R$ 1 milhão, para 
clientes com histórico de rela-
cionamento com a Caixa. 

Caixa vai liberar recursos por 
meio de processo automatizado

CrÉdItO rurAl

Ana Cristina Campos 
 Repórter da Agência Brasil

Sete médicos foram pre-
sos hoje (1°) em uma opera-
ção da Polícia Civil do Dis-
trito Federal e do Ministério 
Público para desarticular 
uma organização criminosa 
formada por médicos e em-
presários que faturavam com 
cirurgias desnecessárias, su-
perfaturamento de equipa-
mentos, troca fraudulenta de 
próteses e uso de material 
vencido em pacientes.

Foram cumpridos 22 
mandados de busca e apre-
ensão, cinco mandados de 
prisão preventiva (sem tem-
po determinado) e oito de 
prisão temporária (de cinco 
dias podendo ser prorrogado 
por mais cinco). O esquema 
ocorria na rede particular de 
saúde e envolve uma empre-
sa de produtos hospitalares 
e um hospital particular do 
Distrito Federal.

Apenas em 2016, a es-
timativa é de que cerca de 
60 pacientes foram lesados. 
De acordo com a investi-

gação, a organização movi-
mentava milhões de reais 
em cirurgias, equipamentos 
e propinas. Segundo o dele-
gado-chefe da Delegacia de 
Repressão ao Crime Orga-
nizado, Luiz Henrique Dou-
rado, o esquema envolvia 
pagamento de propina pela 
empresa, que, em conluio 
com médicos e funcionários 
do hospital, fazia a inclusão 
desnecessária de próteses. 
Também havia o superfatu-
ramento de cirurgias. 

O delegado informou 
que as investigações começa-
ram em março, mas ele acre-
dita que o esquema fraudu-
lento ocorre há pelo menos 
cinco anos. 

“Recebemos uma de-
núncia no ano passado apon-
tando um grande número de 
médicos na área de ortope-
dia, de cirurgia de coluna e 
de cabeça que estariam par-
ticipando desse esquema. 
Iniciamos uma apuração que 
ganhou força com a denún-
cia de uma vítima”. Segundo 
o delegado, a paciente foi 
vítima do esquema. “Na ter-

ceira cirurgia que ela sofreu, 
acabou acontecendo um erro 
médico muito grave. Foi es-
quecido dentro dessa pessoa 
um fio de aproximadamente 
50 centímetros na jugular”.

Os suspeitos vão res-
ponder por lavagem de di-
nheiro, estelionato, crime 
organizado e crime contra 
a saúde pública. A soma de 
todos esses crimes é de mais 
de 30 anos de reclusão.

O promotor de Justi-
ça Maurício Miranda disse 
que pacientes e planos de 
saúde foram prejudicados. 
“O paciente era só uma for-
ma de ganhar dinheiro. Não 
havia qualquer preocupa-
ção com a saúde do pacien-
te. Uma das condutas mais 
graves é a utilização de 
próteses fora do prazo de 
validade. É uma verdadei-
ra máfia que foi instalada”, 
afirmou o promotor.

Um médico que faz par-
te da Secretaria de Saúde do 
DF está entre os envolvidos 
no esquema. Ele foi alvo de 
um dos quatro mandados de 
condução coercitiva.
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Aumenta número de famílias endividadas e inadimplentes

Efeito da recessão
Após seis meses conse-

cutivos de queda, o País vol-
tou a registrar aumento no 
total de famílias endividadas 
em agosto. A inadimplência 
também se agravou no mês, 
segundo os dados da Pes-
quisa de Endividamento e 
Inadimplência do Consumi-
dor (Peic) divulgados pela 
Confederação Nacional do 
Comércio de Bens, Serviços e 
Turismo (CNC).

O porcentual de famílias 
que relataram ter dívidas al-
cançou 58,0% em agosto, o 
que representa um aumento 
de 0,3 ponto porcentual em 
relação aos 57,7% observa-
dos em julho, interrompendo 
uma sequência de seis meses 
de redução. No entanto, o 
total de endividados ainda é 
4,7 pontos porcentuais me-
nor do que o observado em 
agosto de 2015, quando esse 
montante estava em 62,7%.

A fatia de famílias com dí-
vidas ou contas em atraso tam-
bém aumentou na passagem 
de julho para agosto, de 22,9% 
para 24,4%. O total de famílias 
inadimplentes no último mês 
superou ainda o patamar de 
agosto de 2015, quando esse 
indicador alcançou 22,4%

Houve piora também no 
porcentual de famílias que 
declararam não ter condições 
de pagar suas contas ou dívi-
das em atraso e que, portanto, 
permaneceriam inadimplen-
tes: passou de 8,7% em ju-
lho para 9,4% em agosto. Em 
agosto do ano passado, esse 
montante alcançava 8,4%.

A pesquisa considera 
como dívidas as parcelas a 
pagar em cheque pré-data-
do, cartão de crédito, cheque 
especial, carnê de loja, em-
préstimo pessoal, prestação 
de carro ou seguro.

Daniela Amorim
Da Agência Estado

A Autarquia do Programa de 
Proteção e Defesa do Consumidor 
(Procon-PB), através do Setor de 
Pesquisa e Estatística, comparou 
nos dias 29 e 30 de agosto, ofer-
tas de Carteira Nacional de Habi-
litação (CNH), nos Centros de For-
mação de Condutores da Grande 
João Pessoa.

A pesquisa mostra que se pro-
gramar para o pagamento à vista, 
seja em espécie ou para parcela 
única no cartão de crédito, pode 
levar o consumidor a ter uma eco-
nomia direta de até R$ 750,00. De 

R$ 2.100,00 a prazo a R$ 1.350,00 
à vista, uma variação em torno de 
55,56% para obter a CNH para 
carro e moto (tipo A/B). Esses valo-
res não incluem reteste.

Outros serviços como a habi-
litação apenas para carro (tipo B) 
pode ser adquirida a prazo no va-
lor de R$ 1.588,00. Todavia, para a 
aquisição à vista, o valor com des-
conto chega até R$ 1.100,00. 

Para motocicletas (tipo A), o 
valor da licença varia de R$ 1.100 
a prazo e R$ 750,00 à vista. Se-
gundo os dados, a menor variação 

ocorreu para aulas práticas ofere-
cidas a pessoas já habilitadas, de 
R$ 30,00 para R$ 60,00, entre as 
autoescolas. 

De acordo com a superinten-
dente do Procon-PB, Kessia Liliana, 
o consumidor deve ficar atento aos 
valores das formas de pagamento. 
“O valor informado como à vista, 
não pode ter diferenciação para 
pagamentos em espécie ou parcela 
única do cartão de crédito [próxima 
fatura], conforme prevê o Art. 39 
do Código de Defesa do Consumi-
dor que veda esta prática”, alertou.

Pagamento a prazo varia até  55% 
PREÇOS NAS AUTOESCOLAS

FOTO: Reprodução/Internet

Em autoescolas, consumidores poderão ter uma economia direta de até R$ 750,00 em pagamento em espécie ou cartão

A balança comercial re-
gistrou em agosto um supe-
rávit de US$ 4,140 bilhões, de 
acordo com dados divulgados 
na tarde dessa quinta-feira, 
dia 1º, pelo Ministério da In-
dústria, Comércio Exterior e 
Serviços (MDIC). As exporta-
ções alcançaram US$ 16,989 
bilhões e as importações, 
US$ 12,849 bilhões. 

O resultado ficou dentro 
das projeções do mercado, 
segundo pesquisa Projeções 
Broadcast com 26 institui-
ções, mas abaixo da mediana. 
As previsões apontavam para 
um saldo positivo em agosto 
entre US$ 3,650 bilhões e US$ 
5,000 bilhões, com mediana 
de US$ 4,250 bilhões.

O resultado mensal foi o 
melhor para meses de agosto 
desde 2006, quando a balan-
ça comercial brasileira regis-
trou um resultado superavi-
tário de US$ 4,554 bilhões. Na 
quarta semana do mês (22 a 
28), o saldo comercial ficou 
positivo em US$ 758 milhões, 
com vendas externas de 
US$ 3,449 bilhões e importa-

ções de US$ 2,691 bilhões. Já 
na última semana (29 a 31), 
o resultado foi um superávit 
de US$ 519 milhões, com 
US$ 2,044 bilhões em embar-
ques e US$ 1,525 bilhão em 
compras do exterior. 

No acumulado de ja-
neiro a agosto de 2016, o 
superávit comercial atingiu 
US$ 32,370 bilhões, o melhor 
resultado para o período da 
história. As exportações so-
maram US$ 123,575 bilhões 
no período e as importações 
totalizaram US$ 91,205 bi-
lhões. A série histórica do 
MDIC tem início em 1989.

Balança tem superávit 
de US$ 4,140 bilhões

EM AGOSTO

Resultado 

mensal foi o 

melhor para 

meses de 

agosto desde 

2006 e ficou 

dentro da projeção

Eduardo Rodrigues
Da Agência Estado

A venda de veículos no-
vos registrou em agosto a 
quarta alta consecutiva em 
relação ao resultado do mês 
anterior. Os emplacamentos 
somaram 183.901 unidades 
no mês, expansão de 1,37% 
ante o volume de julho, se-
gundo dados divulgados nes-
sa quinta-feira, 1º de setem-
bro, pela Federação Nacional 
de Distribuição de Veículos 
Automotores (Fenabrave).

Já em relação a agos-
to de 2015, houve recuo de 
11,26%. A queda, no entanto, 
é a menos intensa de 2016 
nas comparações com iguais 
meses do ano anterior. Em 
julho, por exemplo, havia sido 
de 20%. A mais acentuada foi 
observada em janeiro: 39%.

Com isso, o mercado 
reduziu a retração acumula-
da no ano. Até agosto, foram 
1,348 milhão de unidades 
vendidas, recuo de 23,09% so-
bre o volume acumulado em 
igual período do ano passado. 
De janeiro a julho, a contração 
havia sido de 24,6%. Até ju-
nho, havia sido de 25,4%.

Apesar das melhoras nos 
indicadores, o mercado en-
frentou em agosto uma piora 
na média diária de vendas. O 
ritmo de agosto, que contou 
com 23 dias úteis, ficou em 
7.995 unidades vendidas por 
dia, abaixo da média de ju-
lho, de 8.639 unidades, mas 
acima do resultado de junho, 
de 7.808 unidades.

Os segmentos de auto-
móveis e comerciais leves, 
que ocupam a maior fatia do 
mercado, alcançaram 178.103 
unidades vendidas em agos-
to, crescimento de 1,9% em 
relação a julho, mas baixa de 
10,87% ante agosto de 2015. 
No acumulado do ano, houve 
retração de 22,8%.

Entre os caminhões, a 
venda atingiu 4.385 unidades 
em agosto, tombo de 6,34% 
em relação ao mês anterior e 
queda de 24,7% sobre agosto 
do ano passado. No acumu-
lado do ano, a queda foi de 
30,63%. No caso dos ônibus, 
foram 1.413 unidades vendi-
das, baixa de 27,46% em com-
paração com julho e recuo de 
11,13% em relação a agosto 
de 2015. O recuo de janeiro a 
agosto é de 30,31%.

Venda sobe 1,37% em 
agosto, diz Fenabrave

VEÍCULOS

André Ítalo Rocha
Da Agência Estado

Petrobras abre 
inscrições para 
programa de 
estágio no País

As inscrições para a nova 
edição do Programa de Está-
gio da Petrobras Distribuidora 
estão abertas. Os interessados 
devem se candidatar até o dia 
1º de novembro de 2016. Há 
oportunidades para estudan-
tes de níveis superior e médio 
(cursos técnicos), em diversas 
localidades do País.

Os candidatos devem 
cursar os dois últimos anos ou 
os quatro últimos semestres. 
Para os alunos de nível médio, 
que já concluíram cursos téc-
nicos, é possível realizar o es-
tágio na empresa desde que a 
instituição de ensino informe, 
por meio de declaração, que o 
estágio é condição indispensá-
vel para a obtenção de certifi-
cado ou diploma. 

O Programa de Estágio 
BR tem como objetivo pro-
porcionar aos estudantes 
uma bem-sucedida experiên-
cia de aprendizagem profis-
sional. Além de capacitação 
técnica, a prática durante o 
estágio possibilita o desen-
volvimento sociocultural e 
das relações de trabalho, 
fundamental para a atuação 
dos futuros profissionais.

INSS convoca
beneficiários

Começou nessa quinta-feira, 
1º de setembro, a convocação dos 
beneficiários do INSS por carta para 
a realização de perícia médica. Após 
o recebimento, o beneficiário terá 
cinco dias úteis para agendar a pe-
rícia, por meio da central de telea-
tendimento 135. Quem não atender 
ao chamado do INSS no prazo esta-
belecido terá o benefício suspenso. 
A reativação só ocorrerá mediante 
o comparecimento do beneficiário 
e o agendamento de nova perícia.
Os primeiros 75 mil convocados são 
beneficiários de auxílio-doença que 
têm até 39 anos de idade e mais de 
dois anos de benefício sem passar 
por exame pericial. Ao todo serão 
convocados 530 mil beneficiários 
com auxílio-doença.

Perspectivas para 
o Brasil melhoram

Nova York - As perspectivas 
para a economia brasileira apre-
sentaram certa melhora nos meses 
recentes, afirma o Fundo Monetário 
Internacional (FMI) em documen-
to preparatório para a reunião do 
G-20, o grupo dos países ricos do 
mundo, que será realizada na Chi-
na, com a presença do presidente, 
Michel Temer.

Produção de 
cerveja cai 1,11%

A produção brasileira de 
cerveja caiu 1,11% em agosto na 
comparação com o mesmo mês do 
ano passado, de acordo com dados 
prévios do Sistema de Controle de 
Produção de Bebidas (Sicobe), da Re-
ceita Federal. No mês, foram produzi-
dos 1,085 bilhão de litros de cerveja. 
Este é o terceiro mês consecutivo de 
queda na produção. O setor tem sido 
afetado pela retração no consumo 
e maior sensibilidade a preços dos 
consumidores num período em que 
os custos da fabricação da bebida 
aumentam em função de aumento 
na carga tributária provocada por 
impostos estaduais.

Crescem vendas do 
comércio eletrônico

As vendas do comércio eletrô-
nico brasileiro cresceram 5,2% no 
primeiro semestre de 2016, em ter-
mos nominais, na comparação com 
igual período do ano passado, de 
acordo com estudo da Ebit, empre-
sa especializada em informações no 
setor. O faturamento do segmento 
atingiu R$ 19,6 bilhões entre janeiro 
e junho deste ano. A Ebit calculou 
que houve queda de 2% no volume 
de pedidos realizados pelo varejo 
online na comparação com o ano 
anterior. Segundo o estudo WebSho-
ppers, realizado pela empresa, o 
recuo foi provocado pelo enfraqueci-
mento das compras feitas pela clas-
se C e pelo aumento do desemprego.

Inflação do IPC-S 
vai para 0,32%

A inflação medida pelo Índice 
de Preços ao Consumidor - Semanal 
(IPC-S) desacelerou para 0,32% em 
agosto ante 0,37% em julho, infor-
mou nessa quinta-feira, 1º de se-
tembro, a Fundação Getulio Vargas 
(FGV). Na terceira quadrissemana 
do mês passado, o IPC-S havia fica-
do em 0,39%. O indicador acumula 
altas de 5,22% no ano e de 8,48% 
nos últimos 12 meses.
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Social

Ele disse Ela disse

oretti G Zenaide
@letazenaidegzenaide@gmail.com colunagorettizenaide

Zum Zum Zum

   Na sua última sessão o Pleno do TJPB aprovou voos de congratulações 
aos novos ministros empossados no TSE, Herman Benjamin e Napoleão Nunes 
Maia Filho. As proposituras foram dos desembargadores José Ricardo Porto e 
Fátima Bezerra.

FOTOs: Goretti Zenaide

Raquel Honorato, Luciana Maia e Geórgia Suassuna no bacana ambiente da cozinha gourmet no 
Casa Cor Paraíba

Arquitetas Andreia Julinda, Débora Julinda Maia e Camila Soares e o belo painel do artista Giuliano 
Martinuzzo no Quarto do Homem

Dois Pontos

“Nunca deixei de me 
emocionar diante da 
injustiça. Aquele que perde 
a emoção diante da in-
justiça se desumanizou”

“se alguns rasgam seu 
passado e negociam as 
benesses do presente, 
que respondam perante a 
sua consciência”

JOSE EDUARDO CARDOZO DILMA ROUSSEFF

Desembargador Manoel 
Soares Monteiro, empre-
sários Fernando Andrade 
Teixeira, Carlos Noujaim 
Habib e Larissa Pedrosa, 
médicos Jomar Paulo 
Neto e Rejane Matias, 
professora Leila Moura 
Rabello, advogado Ro-
naldo Cunha Lima Filho, 
Sras. Josefa Luzinete e 
Eulina Maria Catão.

Parabéns

Jampa saúde

O PROJETO 
Jampa Saúde, desen-
volvido pela Unimed JP 
e que oferece gra-
tuitamente treino 
funcional, zumba e 
serviços de saúde, 
terá o horário am-
pliado a partir deste 
mês de setembro.

As atividades, 
desenvolvidas na 
Praia do Cabo Bran-
co, neste sábado 
será das 6h às 8h. E 
nas terças e quintas- 
feiras, serão das 17h 
às 19h30.

Febrace
ALUNOs da rede 

estadual de ensino que 
estão nos dois últimos 
anos do Ensino Funda-
mental, Médio e Técnico 
podem inscrever seus 
projetos para participar da 
Feira Brasileira de Ciências 
e Engenharia - a Febrace. 
O evento será realizado 
de 21 a 23 de março de 
2017 na Universidade de 
São Paulo

Troféu para o sinduscon
O sINDICATO da Construção Civil de João Pessoa - Sin-

duscon, será homenageado com o Troféu 107 Anos do Instituto 
Federal de Educação, como reconhecimento do apoio que o setor 
dá aos recém-formados daquela universidade. A entrega será realizada 
no próximo dia 16, às 16h na Reitoria do IFPB, em Jaguaribe.

Arquitetos Bruna Sá e Alain Moskowicz no chiquérrimo Living do Colecionador no Casa Cor Paraíba
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A arte do bom gosto
EsTÁ uma beleza o Casa Cor Paraíba que será aberta 

hoje para o público em geral, com ingressos a R$ 40 inteira 
e R$ 20 meia ou R$ 100 passaporte para os 45 dias nos 
horários das 16h às 22h, de terça a domingo.

A mostra foi apresentada na última quarta-feira para a 
imprensa onde pudemos conferir em cada ambiente o talento 
e a criatividade de arquitetos e decoradores, além dos 
lançamentos da indústria da arte do bom gosto. Entre as 
novidades muita tecnologia aplicada em vários ambientes, 
madeira nas mais diversas formas e nas áreas externas a 
beleza dos jardins criados por Burle Marx sofreu pequenas 
intervenções que os deixaram mais bonitos. 

Meditação e equilíbrio
NO ALTO Sertão paraibano, a Escola Estadual De-

sembargador “Boto de Menezes”, em Cajazeiras, está 
surpreendendo com a prática de meditação e equilíbrio que 
está sendo aplicada pela professora Cícera Freire.

Uma matéria sobre o assunto publicada no Portal do 
Governo do Estado repercutiu nacionalmente em diversos 
sites de notícias, diversidade e cultura, além de gerar milhares 
de compartilhamentos em redes sociais.

   Para quem não sabe, a Cul-
tura Young, dos irmãos Barlow em 
João Pessoa, inova no seu método 
de ensino através das “Stations”.
  Nelas, a criança, jovem ou 
adulto aprende inglês através de 
aulas de culinária, artes marciais, 
artes cênicas e botânica.

   A dupla Jorge & Mateus lança hoje em todo o País uma nova música, “Pra 
sempre com você”, composição de Maycon Martins, Vinícius Martins e eto Schaefer. O 
videoclipe que já ultrapassa 32 milhões de views, está disponível no endereço www.
youtube.com/jorgemateus).

Palhaço

EsTÃO abertas 
até o dia 13 deste 
mês as inscrições para 
o curso “Vivência de 
Palhaço”, a ser mi-
nistrado pelo grande 
Dadá Venceslau com 
duração de três meses. 
As aulas vão acontecer 
na Escola Livre de Cir-
co, da Fundação Es-
paço Cultural da Paraí-
ba, onde as inscrições 
são gratuitas para 
estudantes acima de 
14 anos matriculados 
na rede estadual de 
ensino.

Há vagas
TERMINA hoje o 

prazo para as inscrições 
no processo seletivo de 
conciliadores voluntários 
do Centro Judiciário de 
Solução Consensual de 
Conflitos e Cidadania 
da Justiça Federal na 
Paraíba. Estão sendo 
oferecidas dez vagas e 
as inscrições podem ser 
realizadas através do site 
www.jfpb.jus.br.

Personal Training

Os PROFIssIONAIs 
de Educação Física contam 
agora com uma especia-
lização no Centro Universi-
tário de João Pessoa, o Unipê.

Trata-se de curso 
voltado para a área de 
Personal Training, que vai 
preparar os educadores 
físicos para a interpre-
tação das avaliações 
físicas, prescrição e orien-
tação de exercícios físicos 
individualizados.

    O premiado “Aquarius”, exibido no Festival de Cinema de Cannes e que tem 
Sônia Braga no elenco, é a estreia desta semana no Cinespaço Mag Shopping. Outra 
novidade é “Star Trek: Sem Fronteiras”.

Investimentos turísticos
Os PARAIBANOs que curtem se hospedar no bacana 

Grand Mercure Recife Atlante Plaza, em Boa Viagem, vão 
encontrar novidades após reforma em 17 apartamentos 
do nono andar, cujo investimento foi de R$ 600.000,00, 
informou o novo gerente geral, Carlos Dias. 

Há, ainda, previsão de reforma de outros andares, a 
partir do mês de outubro.

   A matriarca Terezinha Peixoto com as filhas Ana Adelaide e Cloude, além 
do casal desembargador Leôncio e Salene Câmara curtiram, esta semana, a boa 
gastronomia do restaurante Boibumbá, do empresário Lindberg Guedes.

    Acontece hoje missa alusiva ao mês de setembro, iniciado ontem, promovida 
pela Associação das Esposas dos Magistrados e Magistradas da Paraíba. Será às 10h no 
auditório da entidade no térreo do TJPB, celebrada pelo padre Sérgio Souto.

   O aniversário do jornalista Kubitschek Pinheiro no próximo dia 14 vai agitar 
o restaurante Gulliver Mar, na Praia do Cabo Branco. O almoço festivo terá animação 
musical do DJ Nando do B que promete muita bossa nova e jazz.
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copa do brasil

Belo em situação difícil
Para seguir na 
competição, Botafogo 
precisa de um milagre

Página 24

Paraíba dá adeus ao 
cronista esportivo 
Bernardo Filho

O Botafogo começa hoje 
a trabalhar para o jogo de-
cisivo que terá no próximo 
domingo, contra o Confian-
ça, às 16 horas, no Almeidão, 
válido pela 16ª rodada do 
Campeonato Brasileiro da 
Série C. A equipe retornou 
ontem de São Paulo, após a 
derrota para o Palmeiras, 
por 3 a 0, na Copa do Brasil. 
A reapresentação será hoje, 
às 9 horas, no CT da Maravi-
lha do Contorno. O Botafogo 
tem 23 pontos, e está na ter-
ceira colocação do Grupo A, 
já o adversário está na zona 
de rebaixamento com 16 
pontos.

Apesar da derrota para o 
Palmeiras, que praticamente 
eliminou o clube da Copa do 
Brasil, (já que precisa de uma 
vitória no jogo da volta aqui 
no Almeidão, por pelo menos 
3 a 0, para levar a decisão 
para os pênaltis, ou 4 a 0 para 
conseguir se classificar), os 
jogadores do Botafogo não 
ficaram abatidos. Segundo 
o goleiro Michel Alves, se o 
time tivesse aproveitado as 
chances que teve no primeiro 
tempo, quando jogou melhor 
do que o adversário, o resul-
tado poderia ser outro.

“Nós conseguimos mar-
car bem o Palmeiras no pri-
meiro tempo, mas desper-
diçamos muitas chances de 
gols. Não se pode perder 
oportunidades claras, con-
tra uma equipe do nível de 
um Palmeiras. No segundo 
tempo, o  Palmeiras veio com 
tudo, empurrado pela sua 
torcida. Houve também um 
erro da arbitragem, que nos 
prejudicou, mas sem dúvi-
das, eles foram bem melho-
res na segunda etapa, e apro-
veitaram bem as chances, 
para construir a vitória. Po-
rém orgulhamos a camisa do 
Botafogo, e agradecemos a 
presença do torcedor que foi 
lá nos apoiar”, disse o goleiro.

Para o jogo contra o 
Confiança, o técnico Itamar 
Schulle terá os reforços do 
zagueiro Plínio e o volante 
Djavan. Ambos não enfren-
taram o América, na rodada 
passada, porque estavam 
suspensos. Por outro lado, o 
zagueiro Marcelo Xavier não 
vai poder enfrentar o Con-
fiança, pelo mesmo motivo, 
levou o terceiro cartão ama-
relo. Para o seu lugar, deverá 
entrar André Paulino, já que 
André Lima está se recupe-
rando de uma contusão, e 
Nildo fez uma cirurgia há 
pouco.

Para o técnico Itamar, o 
retorno de Djavan e Plínio é 
importante, porque aumenta 
o poder de marcação do time. 
“São jogadores importantes 
dentro do nosso esquema, e 
que já são entrosados e res-
ponsáveis pelo sucesso de 
nossa defesa na competição. 
O Campeonato está chegan-
do na reta final, e daqui para 
frente, cada jogo é uma deci-
são. Temos que entrar para 
vencer sempre que puder, e 
garantir a nossa participação 
na próxima fase”, disse o trei-
nador.

Ivo Marques
ivo_esportes@yahoo.com.br

Nacional de
Patos e Inter 
lideram a 2a 
Divisão da PB

Depois de duas rodadas 
disputadas, Nacional de Patos, 
na chave do Sertão, e Inter-
nacional, no grupo do Litoral, 
estão confirmando o favoritis-
mo e lideram seus grupos, no 
Campeonato Paraibano de Fu-
tebol da Segunda Divisão. Na 
chave do Sertão, o Nacional de 
Patos nem precisou jogar para 
se manter na liderança, com 3 
pontos, graças a vitória por 3 a 
1 sobre o Sabugi, na primeira 
rodada da competição. O Ca-
nário do Sertão tem o mesmo 
número de pontos que o clube 
de Santa Luzia, mas vence no 
Saldo de gols. Já o Internacional 
chegou a liderança, empatado 
com o Spartax, ambos com 4 
pontos, mas ganha no critério 
de gols marcados.

Na rodada do meio de se-
mana, foram disputados dois 
jogos pelo grupo do Litoral, e 
apenas um pelo grupo do Ser-
tão. Em João Pessoa, no CT Ivan 
Thomaz, no Valentina de Fi-
gueiredo, o Spartax, que vinha 
de um empate com o Interna-
cional, venceu o Miramar, que 
vinha de vitória sobre o Femar, 
por 1 a 0.

Depois de um primeiro 
tempo sem emoção, quando as 
duas equipes empataram em 
zero a zero, no segundo tempo, 
os dois times partiram para o 
ataque, e o Spartax levou a me-
lhor. Depois de perder um pê-
nalti, cobrado por Léo, o time 
chegou a vitória com um gol 
aos 35 minutos, marcado pelo 
atacante Baloteli.

No segundo jogo do dia 
no CT Ivan Thomaz, o Inter-
nacional passou sufoco, mas 
venceu o Femar por 3 a 2. Ne-
cessitando da vitória, já que 
havia perdido o primeiro jogo, 
o Femar partiu para o ataque, e 
abriu o placar com Keven, nos 
primeiros minutos da partida. 
Após isso, houve um apagão 
no sistema de iluminação do 
estádio. Depois de 20 minutos 
a partida recomeçou, com o In-
ternacional partindo com tudo 
em busca do empate, que saiu 
ainda no primeiro tempo, com 
o atacante Jó Boy.

Inconformado com as fa-
lhas na zaga, o técnico Índio, do 
Internacional, fez mudanças na 
equipe para o segundo tempo. 
O zagueiro Carlão entrou no 
time, e logo em um dos primei-
ros lances dele na partida, virou 
o jogo para 2 a 1. Não deu nem 
para comemorar e o Femar 
chegou ao empate, com Neto, 
aos 13 minutos. A partir daí, o 
Internacional passou a pressio-
nar, e a estrela de Jó Boy voltou 
a brilhar, no finalzinho da par-
tida, com um golaço, que deu a 
vitória ao time Alvirrubro.

No Sertão, o Sabugi se re-
cuperou, em grande estilo, da 
derrota para o Nacional de Pa-
tos na estreia. O clube de Santa 
Luzia venceu o estreante Na-
cional de Pombal, pelo placar 
de 2 a 0, em jogo disputado no 
Estádio José Cavalcanti, em Pa-
tos. A noite foi do meia Juscélio, 
que marcou os dois gols da vi-
tória, sendo o primeiro aos 41 
da etapa inicial, e o segundo, no 
início da etapa final.

Se no masculino a coisa não 
foi boa para o Botafogo, o mesmo 
não pode se dizer do time femini-
no. As Belas do Belo conseguiram 
a classificação para a segunda fase 
da Copa Brasil, ao derrotar o Náu-
tico de Recife, de virada, por 3 a 
1, em partida disputada na última 
quarta-feira. No jogo de ida, em 
Recife, o Botafogo venceu por 1 
a 0. Na segunda fase, o Belo vai 
pegar um dos melhores clubes da 
competição, o São Francisco da 
Bahia, que eliminou o Boca Junior 
de Sergipe, com uma goleada his-
tórica,  de 10 a 0.

Após a vitória no primeiro 
jogo disputado no Estádio dos 
Aflitos, em Recife, as Belas do Belo 
só precisavam de um empate para 
garantir a classificação, e entra-

ram tranquilas no jogo. Mas logo 
no início, foram surpreendidas 
com um gol do Náutico, marcado 
por Mayara. O gol deixou a equi-
pe do Botafogo intranquila, por 
um bom tempo, mas aos poucos, 
as meninas voltaram ao normal e 
passaram a atacar sem parar. Na 
base da pressão, o Belo chegou 
lá, com um gol da atacante Clau-
dinha. Minutos depois, a mesma 
Claudinha, confirmando seu faro 
de gol, marcou mais um, virando 
a partida para o Botafogo. 

Com a classificação garanti-
da, o Botafogo passou a tocar a 
bola, usar o desespero da equipe 
do Náutico e explorar os contra-a-
taques. Num deles, Michele apro-
veitou a oportunidade para fazer 
mais um gol, e fechar o placar em 

3 a 1 para Belo. Para a técnica 
Gleide Costa, foi uma vitória da 
dedicação, e da aplicação tática 
das garotas.

“As meninas executaram tudo 
aquilo que vínhamos treinando. 
Se abateram um pouco, após levar 
o gol, mas aos poucos, voltaram 
ao normal, e mostraram muita de-
terminação para virar a partida. 
Nosso time tinha melhor nível téc-
nico, e isso foi fundamental nos 
lances decisivos da partida. Agora 
teremos um pedreira pela fren-
te, uma equipe profissional, mas 
estamos preparadas para encarar 
qualquer time. Não somos a equi-
pe favorita, mas temos time para 
surpreender”, afirmou a treinado-
ra, confiante que o Belo poderá ir 
ainda mais longe na competição.

Time do botafogo passa de fase
FUTEBOL FEMININO

As jogadoras do Botafogo começaram perdendo, mas acabaram vencendo o Náutico-PE por 3 a 1 na Copa do Brasil de 2016

Representante paraibano fez um primeiro tempo em igualdade, porém, no segundo tempo, não suportou a pressão dos palmeirenses
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Massa anuncia aposentadoria 
da F1 para o mês de novembro

A UNIÃO João Pessoa, Paraíba - SEXTA-FEIRA, 2 de setembro de 2016

Piloto brasileiro diz que 
sua última corrida será 
no GP de Abu Dhabi

Fluminense e Corinthians ficaram no empate por 1 a 1 
no Giulite Coutinho, em Mesquita (RJ), pelo jogo de ida 
das oitavas de final da Copa do Brasil na noite da úl-
tima quarta-feira. O resultado acabou sendo positivo 
para os corintianos, principalmente pelo gol marcado 
fora de casa. No jogo de volta, no dia 21 de setembro, 
na Arena Corinthians, o time paulista precisa de uma 
vitória ou um empate sem gols para garantir a classi-
ficação. Um novo 1 a 1 leva a decisão para os pênaltis 
e qualquer outro empate garante o Fluminense nas 
quartas de final.

Timão de bem

Bernardo Filho, um 
exemplo a ser seguido!

Não é difícil falar de Bernardo Filho para uma 
pessoa que conviveu com ele por muito tempo, seja 
na radiofonia paraibana, ou em outros eventos, prin-
cipalmente sociais. O melhor plantonista esportivo 
do País era uma pessoa irreverente, professor para 
alguns “focas” do jornalismo esportivo do Estado 
e amigo de todos. Tive a oportunidade de aprender 
com ele, dá meus primeiros passos na crônica espor-
tiva paraibana e também compartilhar alguns mo-
mentos em eventos públicos da cidade. BF, como era 
popularmente chamado, deixa um legado de amigos e 
uma lacuna em nossa profissão.

“Galo Vei”, como gostava também de ser chama-
do, sempre teve determinação. Em tudo que fazia, o 
profissionalismo estava de lado. Foi assim por onde 
passou, praticamente em todos os veículos de comu-
nicação da capital paraibana. Fez história, faz história 
e deixou pessoas fazendo história. Que o diga seu 
filho, Fábio Cabral Bernardo (Fabinho).

BF se foi, para mim, de forma precoce, aliás, um 
destino que não aceitamos, porém, temos que nos 
acalmar e, neste momento de dor e sofrimento, aqui 
fica os sentimos deste cronista para a família. Ber-
nardo Filho servirá de exemplo para tantos colegas 
de profissão, principalmente para aqueles que não 
possuem no currículo o conteúdo de BF, e que fazem 
da profissão um mercantilismo. Bernardo Filho não 
era assim. Se tratava de um profissional completo, 
íntegro, onde a profissão, transparência e lealdade 
sempre carregava a tiracolo.

Vai com Deus irmão!. Tua hora chegou, assim 
como um dia chegará os dos seus frutos plantados 
e colhidos por você em vida. O maior plantonista 
esportivo do Brasil jamais será esquecido por aqueles 
que, na verdade, possuem dignidade!

A decisão atende pedido 
da Kirin Soccer, do agente 
Joseph Lee, que intermediou 
a venda de Montillo para o 
Shandong Luneng, da China, 
em 2013. Dos 400 mil euros 
pelo serviço, a empresa re-
cebeu apenas 100 mil euros.

Gabigol 2

A Procuradoria-Geral da Suíça (OAG) confirmou ontem que está 
conduzindo uma investigação criminal sobre a Federação Alemã de 
Futebol (DFB) envolvendo o ex-jogador Franz Beckenbauer. Além 
do ídolo alemão, outros três membros da diretoria executiva do 
Comitê Organizador da Copa de 2006 estão sendo investigados. 
De acordo com comunicado da Procuradoria-Geral, Franz Becke-
nbauer, Wolfgang Niersbach Horst Rudolf Schmidt e Theo Zwanzi-
ger são investigados por fraude e lavagem de dinheiro.

marcosauniao@gmail.com

Marcos 
Lima

A Justiça de São Paulo 
determinou o bloqueio 
de pouco mais de R$ 1,1 
milhão dos quase R$ 65 
milhões que a Inter de Mi-
lão pagará ao Santos pela 
transferência do atacante 
Gabriel (Gabigol).

Gabigol 1

Investigação

Foram 15 anos de Fór-
mula 1, sendo 14 deles como 
titular. A trajetória de Felipe 
Massa na principal categoria 
do automobilismo mundial 
foi escrita com vitórias mar-
cantes, derrotas doídas, um 
gravíssimo acidente e o gos-
tinho, mesmo que por alguns 
segundos, de ser campeão - 
naquela histórica decisão em 
Interlagos 2008, cujo título 
ficou com Lewis Hamilton. E 
a história do brasileiro de 35 
anos na F1 tem data marcada 
para o capítulo final: será no 
dia 27 de novembro, no GP de 
Abu Dhabi. Com contrato se 
encerrando com a Williams 
ao fim da temporada e sem 
perspectivas de uma equipe 
competitiva para o ano que 
vem, Massa anunciou que 
não continuará na categoria 
em 2017. O anúncio foi feito 
ontem em uma coletiva de 
imprensa no Autódromo de 
Monza, que neste fim de se-
mana recebe o GP da Itália. 
Na primeira fila, a presença 
do pai Titônio, da esposa Ra-
faella e do filho Felipinho já 
denunciava que um anúncio 
importante seria feito. 

“Estou mais nervoso 
do que em todas as minhas 
largadas! Depois de 27 anos 
competindo, desde quan-
do comecei no kart, e após 
15 anos na Fórmula 1, esta 
será a minha última tempo-
rada. Serão minhas últimas 
oito corridas na F1 e eu as 

Depois de passar por Americana (SP) e Manhuaçu (MG), a Copa Brasil de BMX chega a Campo 
Bom, no Rio Grande do Sul, para disputa da terceira etapa. A competição ocorre neste fim de 
semana e vale pontos importantes no ranking nacional e internacional nível C1. Homens e 
mulheres de 5 a mais de 50 anos de idade podem participar do campeonato. 
 As inscrições para a etapa foram realizadas até ontem por meio de sistema on-line de filiados 

na CBC. Já aqueles que pretendem participar das categorias promocionais, Balance Bike, e MTBx, 
podem efetuar sua inscrição diretamente na secretaria do evento até as 17h de amanhã. 
 A terceira etapa da Copa Brasil de BMX é uma organização da Confederação Brasileira de Ciclismo 
(CBC) e Federação Gaúcha de Ciclismo (FGC), com patrocínio da Caixa Econômica Federal e reúne 
pilotos de todo o País.

Copa Brasil de BMX

curtirei o máximo possível. 
Muito obrigado a todos que 
estiveram ao meu redor e 
que acompanharam minha 
carreira. Estou orgulhoso de 
minha carreira, mesmo ten-
do perdido um campeonato 
por um ponto”, disse.

Felipe Massa tem 242 
GPs na Fórmula 1. Agora co-
meça a contagem regressiva. 
Serão oito corridas até o fim 
da temporada, totalizando 
250 na carreira. Dos 30 bra-
sileiros que passaram pela 
categoria, ele é um dos seis 
que conquistou vitórias: 11 
no total, o que o coloca como 
o quarto do País com mais 
triunfos, empatado com Ru-
bens Barrichello, e atrás ape-
nas de Ayrton Senna (41), 
Nelson Piquet (23) e Emer-

son Fittipaldi (14), à frente 
de José Carlos Pace (1). Duas 
das vitórias foram no Bra-
sil, repetindo Senna, Piquet 
e Emerson. São também 16 
pole positions, 15 melhores 
voltas e 41 pódios. Apesar de 
sair da F1, Massa não deve 
deixar as pistas. O veterano 
não definiu ainda uma cate-
goria específica, mas deixou 
claro o desejo de seguir com-
petindo.

“Tenho 35 anos e estou 
me aposentando! Não me 
sinto tão velho para me apo-
sentar, mas esporte é isso! Eu 
amo correr. Terei tempo para 
seguir correndo. Talvez em 
outro campeonato... Fazer o 
que gosto”, explicou.

O brasileiro fez o 
anúncio ao lado de Claire 

Williams, chefe da equi-
pe inglesa pelo pai Frank 
Williams. Ele chegou ao time 
em 2014. No ano anterior, a 
tradicional escuderia havia 
enfrentado a pior tempora-
da de sua história. A apos-
ta no brasileiro se mostrou 
acertada. Lançando mão de 
sua experiência, Massa aju-
dou a equipe a voltar a ser 
grande na F1 e a Williams 
foi terceira nos Mundiais de 
Construtores nas duas últi-
mas temporadas.

“Fico feliz de ter fei-
to parte desta equipe. A 
Williams teve um momento 
difícil e juntos fomos capa-
zes de conseguir fantásti-
cos resultados nas duas úl-
timas temporadas”, lembra 
o piloto.

Anúncio foi feito na manhã de ontem durante coletiva de imprensa, no Autódromo de Monza, na Itália

Campo Olímpico sedia Aberto de Golfe
O Campo Olímpico de 

Golfe sediará entre os dias 22 
e 25 deste mês a 63ª edição 
do Aberto do Brasil, mais tra-
dicional competição de golfe 
profissional do País e uma 
das mais importantes do con-
tinente. Esse será o primeiro 
evento no Campo Olímpico 
de Golfe, que sediou em agos-
to o retorno da modalidade 
aos Jogos Olímpicos após 112 

anos de ausência. O torneio 
será aberto ao público, com a 
apresentação do convite gra-
tuito impresso. 

Organizado pela Confe-
deração Brasileira de Golfe 
(CBG), o campeonato faz par-
te do PGA Tour Latinoamé-
rica, que reúne os melhores 
golfistas da América Latina. A 
premiação é de US$ 175 mil.

 A partir de outubro, o 

Campo Olímpico de Golfe en-
trará em funcionamento em 
regime de soft opening, se 
tornando o primeiro campo 
público de 18 buracos de ní-
vel internacional do Brasil. O 
acesso às suas dependências 
será livre. 

 O Aberto do Brasil vale 
pontos para o ranking mun-
dial e será a 12ª etapa do PGA 
Tour Latinoamérica 2016, 

que dá vagas para o Web.com 
Tour, que por sua vez é a úni-
ca forma de se classificar para 
o PGA Tour, onde está a elite 
do golfe mundial. 

 No ano passado, o cam-
peão do torneio foi o paulista 
Alexandre Rocha, que atual-
mente disputa os Finals, tor-
neios finais do Web.com Tour 
que darão 25 vagas para o 
PGA Tour.

NO RIO DE JANEIRO
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Eurico Miranda irritado com o Vasco
CAMPEONATO BRASILEIRO

UNIÃO  AJoão Pessoa, Paraíba - SEXTA-FEIRA, 2 de setembro de 2016

Sequência de maus 
resultados deixa 
dirigente inconformado

A derrota por 2 a 1 para 
o Vila Nova, na noite da última 
terça-feira, não irritou somen-
te os torcedores cruz-malti-
nos. No dia seguinte, antes 
do treinamento, o presidente 
Eurico Miranda reuniu o gru-
po e cobrou elenco e comissão 
técnica pelos recentes resul-
tados ruins. O mandatário foi 
rápido em sua chamada, mas 
mostrou que não estava nada 
contente com os últimos de-
sempenhos da equipe.

O Vasco continua líder 
da Série B, isolado na primei-
ra posição, mas não vence 
há quatro partidas na com-
petição. Entre essas, há ain-
da o revés diante do Santos, 
na Vila Belmiro, pela Copa 
do Brasil. Ser derrotado em 
casa, para um time que está 
na 10ª posição da tabela, irri-
tou ainda mais o presidente 
cruz-maltino

Contra o Vila, Jorginho 
teve alguns desfalques, como 
Martín Silva, convocado para 
a seleção uruguaia, Nenê, que 
estava aprimorando a forma 
física, e Andrezinho, suspen-
so. E foi justamente o camisa 
7 que falou com a imprensa 
hoje sobre a cobrança por re-
sultados positivos, após a se-
quência sem triunfos. 

“Um clube como o Vasco 
não pode ficar tanto tempo 
assim sem vencer. Insatis-
fação não é só da torcida, é 
nossa também. Cabe a nós 
continuarmos trabalhando e 
resolver internamente o que 
está acontecendo para os re-
sultados não virem. Vamos 
procurar internamente o que 
está acontecendo, não pode 
ter dúvida do nosso trabalho. 
O futebol é resultado. Temos 
que fazer autoanálise indivi-
dualmente e coletivamente”, 
disse Eurico Miranda.

Para o próximo com-
promisso, diante do Bahia, 
em Salvador, Jorginho terá 
a volta dos dois meias. Jordi 
continua no gol, já que Martín 
ainda estará à disposição do 
Uruguai. Marcelo Mattos, que 
se recuperou da entorse, e Ju-
nior Dutra, que vinha fazendo 
trabalhos específicos, tam-
bém estarão disponíveis para 
o treinador. O Vasco enfrenta 
o Bahia, amanhã, na Fonte 
Nova, em Salvador, às 16h30 
(de Brasília).

Andrezinho
Ausência na derrota 

por 2 a 1 para o Vila Nova, 
na noite da terça-feira, An-
drezinho foi quem assumiu 
a responsabilidade de falar 
em entrevista coletiva nesta 
quarta, em São Januário. O 
meia, que vem sendo o joga-
dor mais importante do time 
de Jorginho, mostrou-se in-
comodado com a sequência 
de quatro jogos sem vitória 
na Série B, mas frisou que 
não há acomodação do gru-
po cruz-maltino. O elenco, 
inclusive foi cobrado pelo 
presidente Eurico Miranda 
na atividade dessa quarta. 
Para o armador, os atletas 
são experientes o suficiente 
para aguentar a pressão. 

“A maioria do elenco é 
experiente. Tratando-se de 
pressão, ano passado sofre-
mos mais. Era estresse gran-
de. Segundo semestre do ano 
passado era vencer ou vencer. 
O campeonato agora é longo, 
já sabíamos das dificuldades”, 
disse o meia.

Atlético-PR é 
multado por 
injúria racial 
contra Tchê

O Atlético-PR foi consi-
derado culpado e multado 
em R$ 10 mil pelo caso de 
injúria racial contra o joga-
dor Tchê Tchê, do Palmeiras, 
antes do jogo entre os clubes, 
na Arena da Baixada, dia 14 
de agosto, pela 20ª rodada 
do Brasileirão. O julgamen-
to no Superior Tribunal de 
Justiça Desportiva (STJD) 
ocorreu na tarde dessa quar-
ta-feira e, além da multa, foi 
determinado que o clube 
tome medidas para impedir 
que o responsável não vá aos 
jogos em que o Atlético-PR é 
mandante pelo prazo de 720 
dias.

O xingamento foi regis-
trado em um vídeo da TV 
Palmeiras, que mostrava um 
torcedor no setor Brasílio Iti-
berê inferior chamando Tchê 
Tchê de macaco na entrada 
dos times em campo. O ár-
bitro Jean Pierre Gonçalves 
Lima (RS) não chegou a rela-
tar na súmula. 

O Atlético-PR foi enqua-
drado no artigo 243-G do 
Código Brasileiro de Justiça 
Desportiva (CBJD) por “pra-
ticar ato discriminatório, 
desdenhoso ou ultrajante, 
relacionado a preconceito 
em razão de origem étnica, 
raça, sexo, cor, idade, condi-
ção de pessoa idosa ou por-
tadora de deficiência” e cor-
ria risco de receber multa de 
até R$ 100 mil.

O risco de perder man-
do de campo ou receber uma 
punição maior era mínimo 
porque a injúria racial foi 
sido praticada por apenas 
um torcedor. O CBJD deter-
mina que se a infração fosse 
praticada “por considerável 
número de pessoas”, o clube 
seria “punido com a perda do 
número de pontos” e que, se 
não fosse possível tirar pon-
tos, seria excluído do cam-
peonato.

Fernandinho vai de vilão a herói do Fla
Boa parte dos torce-

dores do Flamengo torceu 
o nariz quando Zé Ricardo 
chamou Fernandinho para 
entrar no segundo tempo 
do jogo contra o Figuei-
rense. O atacante, um dos 
mais contestados do grupo 
rubro-negro, não deu ou-
vidos. Entrou no lugar de 
Everton e colocou o time 
nas oitavas de final da Copa 
Sul-Americana. Foi dele o 
terceiro e decisivo gol da 
vitória por 3 a 1, no estádio 
Kleber Andrade, em Caria-
cica. 

Zé Ricardo colocou Fer-
nandinho na lista de con-
vocados justamente pelas 
características do jogador. 
À espera de um adversário 
na retranca, o técnico que-

ria ter atletas de drible cur-
to, capazes de decidirem na 
base da individualidade. O 
treinador enxergou longe. 

“Mais uma chance dada 
pelo Zé, fiz exatamente o 
que ele pediu. Treinamos 
assim um dia antes do jogo. 
Pela circunstância da par-
tida, seria normal eles es-
tarem fechados, a jogada 
individual seria um ponto 
forte. É um dos gols mais 
importantes da minha car-
reira, foi o primeiro pelo 
Flamengo. Espero que seja 
o primeiro de muitos. Gos-
taria que tivesse saído an-
tes, mas foi na hora certa”, 
disse.

O gol alivia a barra de 
Fernandinho. Tira um peso 
das costas do atacante, que 

chegou ao clube em abril, 
ainda sob o comando de 
Muricy Ramalho.  

“Estou bem mais leve, 
flutuando quase (risos). 
Muito importante esse gol”, 
afirmou. 

Sobre a desconfian-
ça da torcida, ele respeita. 
Mas espera que a relação 
possa viver dias com mais 
afagos do que vaias.  

“Espero que mude (a 
relação). Um gol importan-
te, num momento em que a 
equipe precisava, eu tam-
bém precisava fazer, vai me 
dar mais confiança. Eu não 
ouvi nada, dependendo da 
concentração, o que tem de 
bom ou ruim você não escu-
ta. Quando é bom, melhor, 
porque te joga para cima. O 

que tem de ruim você tenta 
não escutar, já que não faz 
bem. Independentemen-
te dos que gostam ou não, 
temos que entrar e dar o 
melhor. Vou procurar fazer 
meu trabalho e agradar a 
todos”, disse o jogador que 
acredita ganhar um novo 
espaço na equipe da gávea. 

Os jogadores do Fla-
mengo folgaram ontem e 
voltam a treinar na ma-
nhã de hoje. Por conta da 
rodada das eliminatórias 
da Copa do Mundo, o fim 
de semana será apenas de 
treinos. O próximo jogo do 
Rubro-Negro está marcado 
para 7 de setembro, contra 
a Ponte Preta, novamente 
no Kleber Andrade, no Es-
pírito Santo.

SUL-AMERICANA

Presidente vascaíno reuniu elenco antes do treinamento, logo após derrota para o Vila Nova, para cobrar melhor empenho, pois o time não vence a quatro partidas

Fernandinho entrou no segundo tempo, foi contestado por muitos, mas jogou bem e marcou gol que garantiu Flamengo na fase seguinte
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Vice-presidente da Acep 
é sepultado no Cemitério 
Parque das Acácias

O adeus a Bernardo Filho
CRÔNICA ESPORTIVA DE LUTO

A etapa do Litoral da Copa Paraí-
ba de Futebol Raimundo Braga 2016 de 
Futebol Sub-15, terá seu encerramento 
amanhã, às 15h, na Vila Olímpica Pa-
rahyba, no Bairro dos Estados, em João 
Pessoa. A competição, que é organiza-
da pelo Governo do Estado, por meio 
da Secretaria de Estado da Juventude, 
Esporte e Lazer (Sejel), terá como fina-
listas a Escolinha do Mescias, da cidade 
de Mari, e o Esporte Clube, de Alhan-
dra. 

Nesta etapa que abrange o Litoral, 
40 clubes das cidades de João Pessoa, 
Bayeux, Santa Rita, Alhandra, Pitimbu, 
Caaporã e Mari, participaram das dis-
putas. “Chegou o momento de saber 
quem vai levantar o troféu da etapa 
de João Pessoa, como podemos falar. 
Em 2016, todas as regiões já possuem 
seus respectivos campeões com exceção 
de João Pessoa, Sousa, Mamanguape e 
Princesa Isabel”, explicou o coordena-
dor geral, professor Mineiro. 

“A Escolinha do Mescias, que ape-
sar de ser oriunda de um município dis-
tante 78 quilômetros da capital, que é 
Mari, sempre fez questão de jogar pela 
região do Litoral, tendo inclusive con-
quistado título em 2013, primeiro ano 
de disputa da Copa. Agora, será um 
duelo de um representante do Litoral 
Sul, que é Alhandra contra Mari”, con-
cluiu o coordenador. 

Para o secretário Bruno Roberto, ti-
tular da Sejel, a final realizada na Vila 

Olímpica faz resgatar a história do com-
plexo com o futebol. “A Vila Olímpica Pa-
rahyba, que foi reconstruída e entregue 
em 2015, voltará a sediar uma final de 
uma competição de futebol, resgatando 
um pouco de sua história. É importante 
lembrar que na Vila aconteciam os jo-
gos do Campeonato Paraibano e ainda 
foi palco da memorável partida entre o 
Santos, de Pelé, e o Botafogo-PB, onde o 
atleta do século fez o seu gol de número 
999 da carreira”, destacou.

Copa Paraíba tem final amanhã na Vila Olímpica
ETAPA LITORAL

A crônica esportiva pa-
raibana se despediu, no final 
da tarde de ontem, de um 
dos maiores nomes do rádio 
esportivo estadual e nacio-
nal: Bernardo Filho. Ele foi 
sepultado no Cemitério Par-
que das Acácias, no bairro 
de José Américo, em João 
Pessoa, sob muita 
tristeza e como-
ção de familiares, 
amigos e profis-
sionais da área. 
“BF” e “Galo 
Véi”, como era 
popularmen-

Adrizzia Silva
Especial para A União

te chamado por amigos, era 
vice-presidente da Associa-
ção dos Cronistas Esportivos 
da Paraíba (Acep-PB) e uma 
das vozes mais marcantes da 
radiofonia do Estado, consi-
derado o melhor plantonista 
esportivo do País. O locutor 
tinha 69 anos e estava em 
casa, no bairro Castelo Bran-
co, quando sofreu um infarto 
fulminante.

De voz forte e marcante, 
Bernardo Filho passou por 
várias emissoras de Rádio de 

João Pessoa, com atuação 
principalmente na 

transmissão espor-
tiva, onde sempre 
foi muito queri-
do pelo público. 
No entanto, uma 
atração que teve 

a sua marca foi “A 
Hora da Bronca”, 

Depoimentos

l “Perdemos um amigo, um irmão, um profissional íntegro, honesto, raro 
hoje em dia. Ele era um dos melhores. A vida inteira só fez o bem, só o que 
tem é gente na rádio que entrou através dele. Sempre gostou de ajudar 
todo mundo, dar oportunidades. É uma perda para João Pessoa, para a 
rádio, familiares, amigos, a Paraíba toda perde”.

Pessoa Júnior, Assessor de Imprensa da SEJER-JP/ Correio da Paraíba

l “Homem íntegro, meu professor, me deu régua e compasso na minha traje-
tória na rádio. Ensinou-me todos os caminhos, desde 1977. Foi um homem 
apaixonado, dedicado em tudo que fazia. Defendia a crônica esportiva 
com amor e respeito. Além de bom companheiro, amigo, solidário, bom pai, 
marido, filho. O carinho e amor dele pela família me encantavam”.

Jorge Blau, Rádio Sanhauá e Tabajara

l “O jornalismo da Paraíba perdeu um profissional completo, um dos mais bri-
lhantes do Brasil. Fazia tudo, esporte, política, economia, tudo! Ele se tornou 
um exemplo para diferentes gerações do jornalismo esportivo. Familiares, 
amigos, toda a rádio paraibana, os ouvintes e torcedores que o acompanha-
vam pelo rádio, perderam um exemplo, mas que deixou um legado”.

Franco Ferreira, Correio da Paraíba

l “O mundo esportivo e radialístico estão de luto. Um amigo ímpar e ícone 
para a história da rádio. Começamos praticamente juntos e é uma perda 
lamentável. Ele atuou em vários prefixos, porque era muito bom em tudo 
que fazia, era completo. A morte dele nos pegou de surpresa, mas nos deixa 
o legado, principalmente para os jovens que estão iniciando, de como traba-
lhar, a forma como fazia os plantões, enfim. Um profissional insubstituível”.

Airton José (Bolinha), Rádio Tabajara

l “Conheço praticamente toda a família dele e sinto muito por todos. Ele era 
completo e conquistava todos ao redor, porque estava sempre com um 
sorriso no rosto e disposto a ajudar. Na esfera jornalística era um ícone, 
será muito difícil encontrar um profissional tão completo. A gente perde 
um profissional e um cronista sem igual, um dos melhores do Brasil. Um 
amigo exemplar”.

Land Seixas, Presidente interino do Sindicato dos jornalistas da Paraíba

l “Que sorte a minha pela oportunidade de trabalhar com ele, mesmo que 
por pouco tempo. Uma pessoa sempre de bem com a vida, com um sorriso 
no rosto e que quando encontrava os amigos fazia uma festa. A morte 
dele pegou todos de surpresa e deixa uma lacuna muito grande na crônica 
esportiva. A forma como ele fazia os plantões esportivos, comprova que 
ele era uma figura extinta no meio. Tenho certeza que a voz poderosa 
dele está ecoando agora no céu”.

Ranieri Soares, Correio da Paraíba

Considerado 
o melhor 

plantonista do 
Brasil, Bernardo 

teve infarto 
fulminante

O velório do radialista ocorreu no próprio cemitério, tendo a visitação de inúmeros amigos e parentes, que foram dar o último adeus ao plantonista esportivo
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veiculado em algumas emis-
soras da capital. Atualmen-
te o radialista apresentava 
o programa “Esquadrão de 
Aço”, transmitido pela Rádio 
Sanhauá, que trazia tudo so-
bre o esporte paraibano, sen-
do o plantonista esportivo do 
programa que é comandado 
pelo também radialista João 
Tomé Carmurça, presidente 
da Acep-PB.

O Auto Esporte Clube, 
time do qual Bernardo era 
torcedor, bem como a Asso-
ciação dos Cronistas Espor-
tivos da Paraíba e Federação 
Paraibana de Futebol – FPF, 
emitiram nota oficial lamen-
tando a sua morte. A Fede-
ração Paraibana de Futebol 
(FPF), por sua vez, decretou 
luto oficial de três dias em 
homenagem ao radialista. 
Já alguns profissionais da 
área esportiva e jornalística 
deram depoimentos para o 
jornal A União e lamentaram 
a morte do amigo e compa-
nheiro profissional, desta-
cando a generosidade que 
ele tinha com os parceiros de 
trabalho. 



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ
ADITIVO CONTRATUAL
CONTRATO Nº 052/2015

EXTRATO DE 5° ADITIVO CONTRATUAL DE PRAZO
OBJETO: Aditivo de Prazo fica prorrogado por mais noventa dias ao contrato original 052/2015nos 

termos do art. 57, § 1º, II, da Lei nº 8.666/93.
PARTES: Prefeitura Municipal de Sapé - PB, inscrita no CNPJ sob o nº 08.917.080/0001-56 

(CONTRATANTE) e E L F TEIXEIRA CONST. E SERV. EIRELI - EPP, inscrito no CNPJ sob nº 
17.560.794/0001-40.

DISPOSIÇÕES FINAIS: Todas as demais cláusulas contratuais permaneceram as mesmas. 
Publique-se e Cumpra-se.

Sapé, 11 de Agosto de 2016.
FLÁVIO ROBERTO MALHEIROS FELICIANO

Prefeito
 

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BRANCA

 ADJUDICAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 00053/2016
Nos termos do relatório final  e observado parecer da Assessoria Jurídica, referente ao Pregão 

Presencial nº 00053/2016, que objetiva: Contratação de empresa do setor artístico, para apresenta-
ção de shows musicais em praça pública, na realização da tradicional festa de emancipação política 
do Município, denominada “ÁGUA BREGA”.; ADJUDICO o correspondente procedimento licitatório 
em favor de: NAHUM MONTEIRO DA SILVA 60754028704 - R$ 32.000,00.

Água Branca - PB, 01 de Setembro de 2016
DANILA FIRMINO DE LIMA - Pregoeira

 
ESTADO DA PARA ÍBA

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 07.006/2016 

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 1763/2016/SEINFRA
DATA DE ABERTURA: 15/09/2016 –ÀS 08:00h – Horário de Brasília
OBJETO: SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE 

PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO, MANUTENÇÃO 
PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS E UTILITÁRIOS LEVES, INCLUINDO O FORNECI-
MENTO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS GENUÍNOS OU ORIGINAIS E DE MATERIAIS NECESSÁRIOS 
AO PERFEITO FUNCIONAMENTO DOS VEÍCULOS, LUBRIFICANTES, TROCA DE ÓLEOS E 
FILTROS, LANTERNAGEM E PINTURA, GEOMETRIA E BALANCEAMENTO, ASSIM COMO OS 
SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA DE SOCORRO MECÂNICO E GUINCHO PARA VEÍCULOS LEVES, 
DA FROTA OFICIAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA.

A Prefeitura Municipal de João Pessoa (Secretaria de Infra Estrutura – SEINFRA), através da 
sua Pregoeira e Equipe de Apoio, designada pela Portaria nº 368, torna público  que fará realizar a 
Licitação na modalidade Pregão eletrônico SRP, sob o critério de menor preço por lote fechado. O 
Edital ficará a disposição dos interessados no prazo prescrito na legislação pertinente, no site www.
licitacoes-e.com.br, sob o número da licitação 644431. SUPORTE LEGAL: Lei Federal n.º 10.520/02,  
regulamentada pelos Decretos Municipais nº 4.985/03 e nº 5.716/06, Decreto nº 7.884/2013, Lei 
Federal 8.666/93 e suas alterações posteriores, Decreto Federal nº 5.450/2005, Lei Complementar 
nº 123/06 e 147/14. FONTE DE RECURSOS: Ordinários. Consulta com a Pregoeira e sua equipe 
de apoio, no endereço: Av. Rio Grande do Sul, 721, Bairro dos Estados, João Pessoa, Paraíba, no 
Fone: 83. 3214-7218 ou pelo e-mail: csl.seinfra@gmail.com

João Pessoa, 01 de setembro de 2016
Teresa Cristina Teles de Holanda

Presidente da Comissão e Pregoeira/SEINFRA

ESTADO DA PARAÍBA
CÂMARA MUNICIPAL DE DAMIÃO 

EXTRATO DE CONTRATO
OBJETO: AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO VEÍCULO DA MESA DIRETORA 

DA CÂMARA MUNICIPAL DE DAMIÃO/PB: Pregão Presencial nº 00001/2016. DOTAÇÃO: ORÇA-
MENTO DE 2016: RECURSOS PRÓPRIOS DA CÂMARA MUNICIPAL DE DAMIÃO (DUODÉCI-
MO):0101 - CÂMARA MUNICIPAL DE DAMIÃO:01.031.1001.2001 - ELEMENTO DE DESPESA: 
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO. VIGÊNCIA: 31/12/2016. PARTES CONTRATANTES: 
CÂMARA MUNICIPAL DE DAMIÃO e: CT Nº 00003/2016 – 24/08/2016 – B S NEPOMUCENO 
COMÉRCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - EPP - R$ 11.670,00.

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 2.05.061/2015/SEMAS/PMCG. PARTES: SEMAS/PMCG E FRANCISCO DE ASSIS PEREIRA 
JUNIOR.OBJETO CONTRATUAL: AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL E GÊNEROS ALIMENTÍCIOS 
(CAFÉ E AÇÚCAR), COM ENTREGA PARCELADA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO 
CENTRO PÚBLICO DE EMPREGO, TRABALHO E RENDA. CONFORME MTE/SPPE/CODE-
FAT/128/2012 – CONVÊNIO DO SICONV 776784/2012.OBJETO DOADITIVO: PRORROGAÇÃO 
DO PRAZO A PARTIR DE 04/09/2016, ATÉ 31 DE DEZEMBRO DE 2016.DOTAÇÃO ORÇAMEN-
TÁRIA:11 334 1005 2035 / 11 334 1005 2037. ELEMENTO DE DESPESA: 3390.30. FONTE DE 
RECURSOS: 000/052. FUNDAMENTAÇÃO: ART. 57, I, § 1º, DA LEI Nº 8.666/93, ALTERADA. SIGNA-
TÁRIOS: EVA GOUVEIA E VICTOR THIAGO MUNIZ ALBINO.DATA DE ASSINATURA: 31/08/2016.

EVA GOUVEIA
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ASSSISTÊNCIA

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BRANCA

 HOMOLOGAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 00053/2016
Nos termos do relatório final apresentado pela Pregoeira Oficial e observado parecer da As-

sessoria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00053/2016, que objetiva: Contratação de 
empresa do setor artístico, para apresentação de shows musicais em praça pública, na realização 
da tradicional festa de emancipação política do Município, denominada “ÁGUA BREGA”.; HO-
MOLOGO o correspondente procedimento licitatório em favor de: NAHUM MONTEIRO DA SILVA 
60754028704 - R$ 32.000,00.

Água Branca - PB, 01 de Setembro de 2016
TARCISIO ALVES FIRMINO - Prefeito

ESTADO DA PARAÍBA
CÂMARA MUNICIPAL DE DAMIÃO

HOMOLOGAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 00001/2016
Nos termos do relatório final apresentado pelo Pregoeiro Oficial e observado parecer da As-

sessoria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00001/2016, que objetiva: AQUISIÇÃO DE 
COMBUSTÍVEL DESTINADO AO VEÍCULO DA MESA DIRETORA DA CÂMARA MUNICIPAL DE 
DAMIÃO/PB; HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório em favor de: B S NEPOMU-
CENO COMÉRCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - EPP - R$ 11.670,00.

DAMIÃO - PB, 24 DE AGOSTO DE 2016.
SIMONE DE AZEVEDO SANTOS CASADO

Presidente da Câmara

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 SERTÃOZINHO 
AVISO DE LICITAÇÃOPREGÃO PRESENCIAL Nº 024/2016

Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua Dir-
son Andrade, 103 - Centro - Sertãozinho - PB, às 09h00min do dia 15 de Setembro de 2016, licitação 
modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Contratação de empresa para executar 
serviços na formação inicial e continuada dos alfabetizadores, alfabetizadores-coordenadores de 
turmas e tradutores-intérpretes de Libras. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento 
legal: Lei Federal nº 10.520/02 e Decreto Municipal nº 001/2006. Informações: no horário das 08:00 
as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado.Telefone: (083) 3685-1073.

Sertãozinho - PB, 29 de Agosto de 2016.
MAURICIO DO NASCIMENTO RIBEIRO - Pregoeiro Oficial

HOMOLOGAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 022/2016
Nos termos do relatório final apresentado pelo Pregoeiro Oficial e observado parecer da Asses-

soria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00022/2016, que objetiva: Contratação de Empresa 
especializada em serviços gráficos para atender as demandas das secretariais deste Município; 
HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório em favor de: GRAFICA E EDITORA MO-
DERNA LTDA - ME - R$ 53.645,00.

Sertãozinho - PB, 29 de Agosto de 2016.
MÁRCIA MOUSINHO ARAÚJO – Prefeita

EXTRATO DE CONTRATO
OBJETO: Contratação de Empresa especializada em serviços gráficos para atender as deman-

das das secretariais deste Município.FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Presencial nº 00022/2016.
DOTAÇÃO: Recursos FPM, ICMS, TRIBUTOS, MDE, FUS, BRASILALFABETIZADO, QUOTA, 
PEJA, IGDBF, PAIF, IGD-SUAS, SCFU, MAIS EDUCAÇÃO, FUNDEB, BRASILALFA,QSE, PAB 
FIXO,PDDE, PETI, PRO-JOVEM e CRAS, BLAT, BLOCO e OUTROS: 3.3.90.39.01 - Outros Serviços 
de Terceiros - Pessoa Jurídica. VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro de 2016. PARTES 
CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Sertãozinho e:CT Nº 00055/2016 - 30.08.16 - GRAFICA 
E EDITORA MODERNA LTDA - ME - R$ 53.645,00.

HOMOLOGAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 023/2016
Nos termos do relatório final apresentado pelo Pregoeiro Oficial e observado parecer da 

Assessoria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00023/2016, que objetiva: Locação de 03 
(três) veículos para prestar serviços conforme anexo I do edital; HOMOLOGO o correspondente 
procedimento licitatório em favor de: MARIA JOSÉ DA SILVA - R$ 6.000,00; MAURO FELIX DOS 
SANTOS - R$ 6.000,00; RISOMAR DE PONTES SILVA - R$ 4.800,00.

Sertãozinho - PB, 29 de Agosto de 2016.
MÁRCIA MOUSINHO ARAÚJO – Prefeita

EXTRATO DE CONTRATOS
OBJETO: Locação de 03 (três) veículos para prestar serviços conforme anexo I do edital.FUNDA-

MENTO LEGAL: Pregão Presencial nº 00023/2016.DOTAÇÃO: Recursos FPM, ICMS, TRIBUTOS, 
MDE e FUS: 3.3.90.36.01 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física. VIGÊNCIA: até o final do 
exercício financeiro de 2016. PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Sertãozinho e:CT 
Nº 00056/2016 - 31.08.16 - MARIA JOSÉ DA SILVA - R$ 6.000,00; CT Nº 00057/2016 - 31.08.16 
- MAURO FELIX DOS SANTOS - R$ 6.000,00; CT Nº 00058/2016 - 31.08.16 - RISOMAR DE 
PONTES SILVA - R$ 4.800,00.

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.

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLÂNEA

EXTRATO DE ADITIVO AO CONTRATO Nº 00128/2015
1º. Termo Aditivo ao Contrato nº 00128/2015 – DATA DE ASSINATURA: 12/08/2016 – VALIDADE 

14/12/2016 - PARTES: PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLÂNEA/PB E MEDONTEC MANUT. REP 
EM EQUIP. MÉD. HOSP. ODONTOLÓGICOS LTDA - CNPJ Nº 05.797.987/0001-30 - OBJETO: 
Contratação de empresa para a prestação de serviços técnicos especializados na manutenção 
preventiva e corretiva de equipamentos médico-hospitalar, odontológico e de fisioterapia do Mu-
nicípio de Solânea/PB. FUNDAMENTO LEGAL: Art. 57, inciso II da Lei Federal n.º 8.666/93, bem 
como de acordo com a CLÁUSULA SÉTIMA - DOS PRAZOS: CONTRATO 00128/2015. DOTAÇÃO: 
ORÇAMENTO DE 2016 - RECURSOS PRÓPRIOS DO MUNICÍPIO DE SOLÂNEA/FEDERAL (RE-
CEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE/TRANSFERÊNCIA DE 
RECURSOS DO SUS) - 06:00 - SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 10.30
1.2008.2035/10.301.2008.2038/10.302.2009.2040/10.302.2009.2041/10.302.2010.2043 - ELEMEN-
TO DE DESPESA - 3.3.90.39.01 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA.

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLÂNEA

EXTRATO DE CONTRATO
OBJETO: Aquisição de Peças Diversas, Baterias, Filtros e outros destinados a Manutenção 

Preventiva e Corretiva dos veículos e máquinas de propriedade desta Prefeitura de Solânea/PB. 
FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Presencial nº 00022/2016. DOTAÇÃO: ORÇAMENTO DE 2016 
- RECURSOS PRÓPRIOS DO MUNICÍPIO DE SOLÂNEA/FEDERAIS (RECEITA DE IMPOSTOS 
E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO/RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANS-
FERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE/RECURSOS ORDINÁRIOS/SERVIÇOS EDUCACIONAIS/
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FNAS/TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS/
TRANSFERÊNCIA DO FUNDEB - OUTRAS). VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro de 2016. 
PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Solânea e: CT Nº 00098/2016 - 09.08.16 - MB 
AUTO PEÇAS LTDA - R$ 560.130,00.

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLÂNEA

HOMOLOGAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 00022/2016
Nos termos do relatório final apresentado pelo Pregoeiro Oficial e observado parecer da Asses-

soria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00022/2016, que objetiva: Aquisição de Peças 
Diversas, Baterias, Filtros e outros destinados a Manutenção Preventiva e Corretiva dos veículos 
e máquinas de propriedade desta Prefeitura de Solânea/PB; HOMOLOGO o correspondente pro-
cedimento licitatório em favor de: MB AUTO PEÇAS LTDA - R$ 560.130,00.

Solânea - PB, 08 de Agosto de 2016
SEBASTIÃO ALBERTO CANDIDO DA CRUZ 

 Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE LIVRAMENTO
TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

A Prefeita de Livramento/PB, no uso de suas atribuições legais. Resolve homologar os resultados 
do julgamento da proposta do Pregão Presencial SRP N.º 010/2016. Objeto: Compra parcelada 
de gasolina comum, óleo diesel S/500, óleo diesel S/10, para abastecimento dos veículos na 
sede do municipio de Livramento. Vencedor: Posto Novo Combustiveis Livramento-ME, CNPJ: 
18.309.624/0001-50, com o valor de R$ 3,95, por ca de litro de gasolina, o valor de R$ 3,15, por 
cada litro de diesel S/500, e o valor R$ 3,23, por cada litro de diesel S/10, perfazendo o valor total 
de R$ 628.600,00, referente aos itens: 01 a 03. Publique-se e cumpra-se.

Livramento/PB, 01 de setembro de 2016.
Carmelita Estevão Ventura Sousa - Prefeita

PREFEITURA MUNICIPAL DE LIVRAMENTO
TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

A Prefeita Constitucional do Município de Livramento/PB, no uso de suas atribuições legais. 
Resolve Homologar os resultados do julgamento das propostas apresentadas na Licitação sob a 
modalidade Tomada de Preços e Técnica n.º 003/2016. Objeto: Contratação de empresa do ramo 
para executar serviços de planejamento, elaboração e realização de concurso público para provi-
mento de vagas no quadro permanente de pessoal da prefeitura de livramento/PB, o qual aponta 
como proponente vencedor: Hugo da Luz Brasil EPP, CNPJ: 08.927.285.0001-12, com valor total 
de R$ 142.500,00. Publique-se e cumpra-se.

Livramento - PB, 19 de agosto de 2016.
Carmelita Estevão Ventura Sousa - Prefeita
PREFEITURA MUNICIPAL DE LIVRAMENTO

EXTRATO DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 065/2016
Processo Administrativo Nº 009/2016. Tomada de Preços e Técnica Nº 003/2016. Contratante: 

Prefeitura de Livramento/PB. Contratante: Hugo da Luz Brasil EPP, CNPJ: 08.927.285.0001-12. 
Objeto: Executar serviços de planejamento, elaboração e realização de concurso público para 
provimento de vagas no quadro permanente de pessoal da Prefeitura Municipal de livramento/PB. 
Valor total: R$ 142.500,00 (Cento e Quarenta e dois mil e quinhentos reais). Vigência: 120 (cento e 
vinte) dias. Fonte de recurso: Recursos Próprios do Município de Livramento (Inscrições). Dotação: 
02.00 - Secretaria de Administração e Planejamento - 04.122.0210.2033 - Manutenção das Atividades 
da Secretaria de Administração - 3390.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica,  do 
Orçamento de 2016. Data da ass.: 26 de agosto de 2016. Partes ass.: Carmelita E. V. Sousa (Pela 
Contratante) e o Sr. Hugo da Luz Brasil CPF: 884.879.204-97  (Pela Contratada) 

Livramento/PB, 26 de agosto de 2016.
Carmelita Estevão Ventura Sousa - Prefeita

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIAL

 RESULTADO FASE PROPOSTA - TOMADA DE PREÇOS Nº 00006/2016
OBJETO: Contratação de empresa do ramo da construção civil destinada à execução dos servi-

ços de Reforma do CLUBE ESPORTIVO e SOCIAL do Município de AREIAL - CESMA, localizado 
na Rua Pedro Victor Guimarães, S/N - Centro - Areial/PB. LICITANTE DECLARADO VENCEDOR 
e respectivo valor total da contratação: CONSTRUTORA FERREIRA EIRELI - EPP - Valor: R$ 
22.326,63. 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 São José, 683 - Centro - Areial - PB, no horário das 08:00 
as 12:00 horas dos dias úteis. Telefone: (083) 3368-1020. Email: pmareial.licitacao@gmail.com.

Areial - PB, 31 de Agosto de 2016
ADRIANO FIRES BARBOSA

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.

 SITRICOM
SINDICATO DOS TRABALHADORES NAS INDUSTRIAS DA CONSTRUÇÃO E DO MOBILIÁRIO 

DE JOÃO PESSOA – Rua Cruz Cordeiro 75 Bairro do Varadouro – João Pessoa.
EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
Ficam pelo presente edital convocados todos os trabalhadores da empresaLIÉGE EMPREENDI-

MENTOS IMOBILIÁRIOS SPE LTDA E BELLÁGIO EMPREENDIMENTOS SPE LTDA a participarem 
da Assembléia Geral que será realizada no dia 05de setembro doano corrente,simultaneamente às 
06:45hs no canteiro de obras do RESIDENCIAL LIÉGEna Rua Professor Hipólito Ribeiro, n 30no 
bairro do Altiplano, no canteiro de obras do RESIDENCIAL BELLÁGIO, na Rua Engenheiro Luciano 
Vareda, 105 no bairro de Manaíra nesta cidade, com a presença de no mínimo um representante 
da categoria laboral, para tratar da seguinte pauta: Compensação da Jornada de Trabalhodo dia: 
09/09 (folgar) pelo dia 07/09 (trabalhar).

JOSÉ LAURENTINO DA SILVA
PRESIDENTE

LIÉGE EMPREENDIMENTOS
BELLÁGIO EMPREENDIMENTOS

João Pessoa 05 de setembro de 2016.

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA

 RESULTADO FASE PROPOSTA - TOMADA DE PREÇOS Nº 00003/2016
OBJETO: Obra de execução da ação de saneamento básico no município de Uiraúna, na mo-

dalidade Melhoria Habitacional para Controle da Doença de Chagas.
LICITANTE DECLARADO VENCEDOR e respectivo valor total da contratação:
1º Colocado - MAIS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS - Valor: R$ 733.410,09.
2º Colocado – NSEG CONSTRUÇÕES EIRELI - ME - Valor: R$ 749.910,72.
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 Major José Fernandes, 146 - Centro - Uiraúna - PB, no horário das 
08:00 as 12:00 horas dos dias úteis.

Telefone: (083) 35342808.
Uiraúna - PB, 01 de Setembro de 2016

FRANCISCO FRANCESNILDO ALMEIDA DA SILVA - Presidente da Comissão

 SINDICATO DOS EMPREGADOS EM ESTABELECIMENTOS BANCÁRIOS DE CONCEIÇÃO – 
CNPJ: 11.986.288/0001-31- AVISO DE GREVE - Pelo presente, o Sindicato dos Empregados em 
Estabelecimentos Bancários de Conceição, para cumprimento das exigências da Lei de Greve no. 
7.783/89.AVISA as empresas bancárias, aos usuários e a população em geral, que a categoria 
bancária da base territorial deste sindicato, DELIBEROU em Assembleia Geral Extraordinária 
realizada no dia 01/09/2016, às 19h00 em Segunda Convocação, pelo INDICATIVO DE GREVE E 
PARALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES BANCÁRIAS A PARTIR DE 00h00 DO DIA 06/09/2016.Concei-
ção - PB, 02 de Setembro de 2016.Adaneu Bezerra de Souza– Presidente.

SINDICATO DOS EMPREGADOS EM ESTABELECIMENTOS BANCÁRIOS DE CATOLÉ DO 
ROCHA E REGIÃO – CNPJ: 08.560.732/0001-48- AVISO DE GREVE - Pelo presente, o Sindicato 
dos Empregados em Estabelecimentos Bancários de Catolé do Rocha e Região, para cumprimento 
das exigências da Lei de Greve no. 7.783/89.AVISA as empresas bancárias, aos usuários e a 
população em geral, que a categoria bancária da base territorial deste sindicato, DELIBEROU em 
Assembleia Geral Extraordinária realizada no dia 01/09/2016, às 19h00 em Segunda Convocação, 
pelo INDICATIVO DE GREVE E PARALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES BANCÁRIAS A PARTIR DE 
00h00 DO DIA 06/09/2016.Catolé do Rocha - PB, 02 de Setembro de 2016.Sebastião Emanoel 
de Campos– Presidente.

SINDICATO DOS EMPREGADOS EM ESTABELECIMENTOS BANCÁRIOS DE ITABAIANAE 
REGIÃO – CNPJ: 01.116.689/0001-87- AVISO DE GREVE - Pelo presente, o Sindicato dos Em-
pregados em Estabelecimentos Bancários de Itabaianae Região, para cumprimento das exigências 
da Lei de Greve no. 7.783/89.AVISA as empresas bancárias, aos usuários e a população em geral, 
que a categoria bancária da base territorial deste sindicato, DELIBEROU em Assembleia Geral 
Extraordinária realizada no dia 01/09/2016, às 19h00 em Segunda Convocação, pelo INDICATI-
VO DE GREVE E PARALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES BANCÁRIAS A PARTIR DE 00h00 DO DIA 
06/09/2016.Itabaiana - PB, 02 de Setembro de 2016.GLAUCO FONSECA DE MORAIS– Presidente.

SINDICATO DOS EMPREGADOS EM ESTABELECIMENTOS BANCÁRIOS DE MAMANGUA-
PEE REGIÃO – CNPJ: 00.774.440/0001-04- AVISO DE GREVE - Pelo presente, o Sindicato dos 
Empregados em Estabelecimentos Bancários de Mamanguape e Região, para cumprimento das 
exigências da Lei de Greve no. 7.783/89.AVISA as empresas bancárias, aos usuários e a população 
em geral, que a categoria bancária da base territorial deste sindicato, DELIBEROU em Assembleia 
Geral Extraordinária realizada no dia 01/09/2016, às 19h00 em Segunda Convocação, pelo INDI-
CATIVO DE GREVE E PARALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES BANCÁRIAS A PARTIR DE 00h00 DO 
DIA 06/09/2016.Mamanguape - PB, 02 de Setembro de 2016.Elário Martins Tomaz– Presidente.

SINDICATO DOS EMPREGADOS EM ESTABELECIMENTOS BANCÁRIOS DE SOUSA – CNPJ: 
08.537.904/0001-62- AVISO DE GREVE - Pelo presente, o Sindicato dos Empregados em Estabe-
lecimentos Bancários de Sousa, para cumprimento das exigências da Lei de Greve no. 7.783/89.
AVISA as empresas bancárias, aos usuários e a população em geral, que a categoria bancária da 
base territorial deste sindicato, DELIBEROU em Assembleia Geral Extraordinária realizada no dia 
01/09/2016, às 19h00 em Segunda Convocação, pelo INDICATIVO DE GREVE E PARALIZAÇÃO 
DAS ATIVIDADES BANCÁRIAS A PARTIR DE 00h00 DO DIA 06/09/2016.Sousa - PB, 02 de Se-
tembro de 2016.Josélio Ramos– Presidente.

 SINDICATO DOS EMPREGADOS EM ESTABELECIMENTOS BANCÁRIOS DE CAJAZEIRAS E 
REGIÃO – CNPJ: 09.319.062/0001-35 - AVISO DE GREVE - Pelo presente, o Sindicato dos Empre-
gados em Estabelecimentos Bancários de Cajazeiras e Região, para cumprimento das exigências da 
Lei de Greve no. 7.783/89.AVISA as empresas bancárias, aos usuários e a população em geral, que 
a categoria bancária da base territorial deste sindicato constituída pelos Municípios de Cajazeiras, 
São José de Piranhas, São João do Rio do Peixe e Uiraúna, no Estado da Paraíba, DELIBEROU em 
Assembleia Geral Extraordinária realizada no dia 01/09/2016, às 19h00 em Segunda Convocação, 
pelo INDICATIVO DE GREVE E PARALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES BANCÁRIAS A PARTIR DE 00h00 
DO DIA 06/09/2016.Cajazeiras - PB, 02 de Setembro de 2016.Nelson Soares da Silva– Presidente.

ANTÔNIO DE SOUZA – CNPJ/CPF Nº 13.999.910/0001-71. Torna público que a SUDEMA - Su-
perintendência de Administração do Meio Ambiente, emitiu a Licença de Operação nº 2126/2016 
em João Pessoa, 22 de agosto de 2016 – Prazo: 730 dias. Para a atividade de: MARCENARIA 
Na(o) -  RUA FLÁVIO RIBEIRO, Nº 219 – CENTRO  Município: BELEM – UF: PB.  Processo: 
2016-001766/TEC/LO-1804.

LUIZ AUGUSTO DA SILVA – CNPJ/CPF Nº 487.168.984-00. Torna público que a SUDEMA - Supe-
rintendência de Administração do Meio Ambiente, emitiu a Licença de Operação nº 2450/2016 em 
João Pessoa, 31 de agosto de 2016 – Prazo: 730 dias. Para a atividade de: Propaganda ao Volante 
(VERANEIO – PLACA MNH-4922/PB) Na(o) – EM TODO ESTADO DA PARAIBA  Município: -  UF: 
PB. Processo: 2016-005433/TEC/LO-2917.

ELUS ENGENHARIA LIMPEZA URBANA E SINALIZAÇÃO LTDA – CNPJ/CPF Nº 01.459.413/0001-
00. Torna público que a SUDEMA - Superintendência de Administração do Meio Ambiente, emitiu a 
Autorização Ambiental nº 1838/2016 em João Pessoa, 28 de julho de 2016 – Prazo: 375 dias. Para 
a atividade de: TRANSPORTADORA DE RESÍDUOS CUJA ATIVIDADE CONSISTE NA COLETA, 
GERENCIAMENTO E TRANSPORTE DE RESÍDUOS CLASSE I (EXCETO RESÍDUOS DE SER-
VIÇO DE SAÚDE). SERÃO CADASTRADOS 06 (SEIS) VEÍCULOS CUJA AS PLACAS SÃO: KBB 
5395; PFX 8228; PFD 2038; KFM 0982; PGS 2209; PFX 8358. Na(o)  EM TODO O ESTADO DA 
PARAÍBA -  Município: -  UF: PB. Processo: 2015-004756/TEC/AA-3524.

JOAO PESSOA PB
Protocolo: 2016 - 049585
Responsavel.: MARCELO ESCOREL
CPF/CNPJ: 379982264-04
Titulo: DUP VEN MER IND  R$86,00
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
JOAO PESSOA PB
Protocolo: 2016 - 049501
Responsavel.: NOVA XANGAI RESTAURANTE LTDA  26
CPF/CNPJ: 010516114/0001-42
Titulo: DUP VEN MER IND  R$1.295,45
Apresentante: BANCO DO BRADESCO-60746948/342340
JOAO PESSOA PB
Protocolo: 2016 - 049624
Responsavel.: THAYLANE KELLY DA SILVA RODRI-
GUES
CPF/CNPJ: 023833456/0001-38
Titulo: INDIC DUPLICATA  R$  298,60
Apresentante: MEGA ELETRICIDADE E FERRAGENS 
LTDA-
Protocolo: 2016 - 048376
Responsavel.: VLAMIR DE SOUZA SOARES-EPP
CPF/CNPJ: 002131595/0001-40
Titulo: CED CRE BAN IND  R$2.663,07
Apresentante: NATTALE ARAUJO LUCAS
Protocolo: 2016 - 048377
Responsavel.: VLAMIR DE SOUZA SOARES-EPP
CPF/CNPJ: 002131595/0001-40
Titulo: NT PROMISSORIAR$2.555,10
Apresentante: NATTALE ARAUJO LUCAS
Protocolo: 2016 - 048689
Responsavel.: VLAMIR DE SOUZA SOARES-EPP
CPF/CNPJ: 002131595/0001-40
Titulo: NT PROMISSORIAR$2.887,58
Apresentante: NATTALE ARAUJO LUCAS
Protocolo: 2016 - 048688
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,  02/09/2016
----------------------------------------

Bel. GERMANO CARVALHO TOSCANO DE BRITO
- Titular -

Responsavel.: CICERA MACIEL DE LIMA
CPF/CNPJ: 279084024-53
Titulo: DUP VEN MER IND  R$  800,00
Apresentante: BANCO DO BRADESCO-60746948/342340
JOAO PESSOA PB
Protocolo: 2016 - 049586
Responsavel.: CRISTIANE MARIA NERY DA SILVA 
02767
CPF/CNPJ: 017886571/0001-78
Titulo: DUP VEN MER IND  R$  541,32
Apresentante: BANCO DO BRADESCO-60746948/342340
JOAO PESSOA PB
Protocolo: 2016 - 049583
Responsavel.: EDILENA LIMA DA SILVA
CPF/CNPJ: 338056604-72
Titulo: DUP VEN MER IND  R$1.253,50
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
JOAO PESSOA PB
Protocolo: 2016 - 048280
Responsavel.: FACIL FACIL PARAIBA INTERME-
DIACAO F
CPF/CNPJ: 010709366/0001-98
Titulo: CED CRE BAN IND  R$32.064,96
Apresentante: NATTALE ARAUJO LUCAS
Protocolo: 2016 - 048682
Responsavel.: H C COMERCIO DE ALIMENTOS 
LTDA-ME
CPF/CNPJ: 035423979/0001-95
Titulo: CED CRE BAN IND  R$31.848,33
Apresentante: NATTALE ARAUJO LUCAS
Protocolo: 2016 - 048684
Responsavel.: IZA MONICA DA SILVA VIEIRA 88630404
CPF/CNPJ: 022273743/0001-78
Titulo: DUP VEN MER IND  R$2.615,15
Apresentante: HSBC BANK BRASIL-01701201/0001-89
JOAO PESSOA PB
Protocolo: 2016 - 048629
Responsavel.: LUCIANA TAVARES DE AMORIM
CPF/CNPJ: 012374824-02
Titulo: DUP VEN MER IND  R$  775,00
Apresentante: BANCO DO BRADESCO-60746948/342340

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

SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO
COMISSÃO PERMANENTE DE INQUÉRITO

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
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ESTADO DA PARAÍBA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALAGOA GRANDE

EXTRATO DE CONTRATO
OBJETO: Locação de imóvel residencial sito à Rua Getúlio Vargas nº 784, Centro - Alagoa 

Grande/PB, para o funcionamento do NASF - Núcleo de Apoio à Saúde da Família. FUNDAMENTO 
LEGAL: Dispensa de Licitação nº DP10003/2016. DOTAÇÃO: ORÇAMENTO DE 2016 - RECURSOS 
FEDERAIS (TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS) - 02:070 - SECRETARIA MUNICIPAL DE 
SAÚDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALAGOA GRANDE - 10.301.0918.2224/10.301.0918.2
225 - ELEMENTO DE DESPESA: 339036.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 
FÍSICA. VIGÊNCIA: 4 (quatro) meses. PARTES CONTRATANTES: Fundo Municipal de Saúde de 
Alagoa Grande e: CT Nº 10050/2016 - 31.08.16 - HENRIQUE GUEDES DE OLIVEIRA - R$ 4.800,00.

ESTADO DA PARAÍBA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALAGOA GRANDE

EXTRATO DE CONTRATO
OBJETO: Contratação de licitante para a prestação de Serviços Técnicos Especializados na 

produção de relatórios da Atenção Básica e regulação de procedimentos ambulatoriais hospitalares 
da Secretaria Municipal de Saúde/Fundo Municipal de Saúde de Alagoa Grande/PB. FUNDAMENTO 
LEGAL: Pregão Presencial nº 10020/2016. DOTAÇÃO: ORÇAMENTO DE 2016 - RECURSOS 
PRÓPRIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALAGOA GRANDE/FEDERAL (TRANSFE-
RÊNCIA DE CONVÊNIOS - RECURSOS PRÓPRIOS/TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS). 
VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro de 2016. PARTES CONTRATANTES: Fundo Municipal 
de Saúde de Alagoa Grande e: CT Nº 00050/2016 - 01.09.16 - SUENIA KARINA BEIJAMIM DE 
OLIVEIRA 08784989408 - R$ 8.000,00.

ESTADO DA PARAÍBA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALAGOA GRANDE

HOMOLOGAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 10020/2016
Nos termos do relatório final apresentado pela Pregoeira Oficial e observado parecer da Asses-

soria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 10020/2016, que objetiva: Contratação de licitante 
para a prestação de Serviços Técnicos Especializados na produção de relatórios da Atenção Básica 
e regulação de procedimentos ambulatoriais hospitalares da Secretaria Municipal de Saúde/Fundo 
Municipal de Saúde de Alagoa Grande/PB; HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório 
em favor de: SUENIA KARINA BEIJAMIM DE OLIVEIRA 08784989408 - R$ 8.000,00.

Alagoa Grande - PB, 01 de Setembro de 2016
SIMONE MARIA SILVA 

 Secretária

ESTADO DA PARAÍBA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALAGOA GRANDE

RATIFICAÇÃO E ADJUDICAÇÃO - DISPENSA Nº DP10003/2016
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 DP10003/2016, que 
objetiva: Locação de imóvel residencial sito à Rua Getúlio Vargas nº 784, Centro - Alagoa Grande/PB, 
para o funcionamento do NASF - Núcleo de Apoio à Saúde da Família; RATIFICO o correspondente 
procedimento e ADJUDICO o seu objeto a: HENRIQUE GUEDES DE OLIVEIRA - R$ 4.800,00.

Alagoa Grande - PB, 31 de Agosto de 2016
SIMONE MARIA SILVA 

 Secretária
                           

Estado da Paraíba
Prefeitura Municipal de Gurinhém

Nos termos do julgamento da licitação: PREGAO PRESENCIAL Nº 014/2016 - SRP, feito pelo 
Pregoeiro Oficial, através do Laudo expedido em  31 de Agosto de 2016 e de conformidade com a 
Lei nº 8666/93, republicada em 06/07/94 e suas alterações posteriores, Lei federal nº 10.520, de 17 
de julho de 2002, Lei complementar n.º 123/2006 e suas alterações, fica decidido a:

HOMOLOGAÇÃO
Do julgamento em favor da 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) pelas razões expostas no referido Laudo.

Gurinhém - PB, 01 de Setembro de 2016.
Tarcísio Saulo de Paiva
Prefeito Constitucional

ADJUDICAÇÃO
Nos termos do Laudo apresentado pelo Pregoeiro, quando do julgamento do PREGAO PRE-

SENCIAL N.º 014/2016 - SRP, ADJUDICO o Presente PREGAO PRESENCIAL para 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 - PB, 01 de Setembro de 2016.
Rafael Rodrigues do Nascimento

Pregoeiro

Apresentante: BCO BRADESCO S.A.607469480001.12
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2016 - 049929
Responsavel.: JOSE FRANCISCO DA SILVA
CPF/CNPJ: 098308044-53
Titulo: DUP VEN MER IND  R$140,00
Apresentante: CEF-AG TRINC.00360.305.0001.04
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2016 - 048725
Responsavel.: JOSE FRANCISCO PEREIRA
CPF/CNPJ: 023090077/0001-03
Titulo: DUP VEN MER IND  R$727,40
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2016 - 049870
Responsavel.: JOSE RAFAEL DA SILVA
CPF/CNPJ: 023913012/0001-02
Titulo: DUP VEN MER IND  R$2.134,38
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2016 - 042341
Responsavel.: M T TINTAS COMERCIO E SERVICOS 
LTDA
CPF/CNPJ: 016776372/0001-44
Titulo: DUP VEN MER IND  R$3.396,62
Apresentante: BCO BRADESCO S.A.607469480001.12
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2016 - 048789
Responsavel.: MATEX IMPORTACAO E EXPORTACAO
CPF/CNPJ: 009137076/0001-38
Titulo: DUP VEN MER IND  R$477,00
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2016 - 049078
Responsavel.: MATEX IMPORTA  O E EXPORTA  O 
LTDA-
CPF/CNPJ: 009137076/0001-38
Titulo: DUP VEN MER IND  R$907,28
Apresentante: BCO BRADESCO S.A.607469480001.12
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2016 - 048835
Responsavel.: MEDEIROS COMERCIO DE CONFEC-
COES LTD
CPF/CNPJ: 011122939/0001-45
Titulo: DUP VEN MER IND  R$ 20,91
Apresentante: BCO BRADESCO S.A.607469480001.12
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2016 - 043411
Responsavel.: MEDEIROS COMERCIO DE CONFEC-
COES LTD
CPF/CNPJ: 011122939/0001-45
Titulo: DUP VEN MER IND  R$809,10
Apresentante: BCO BRADESCO S.A.607469480001.12
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2016 - 043242
Responsavel.: ROSICLEIDE SILVA DE MENDONCA
CPF/CNPJ: 021302141/0001-39
Titulo: DUP VEN MER IND  R$367,42
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2016 - 048398
Responsavel.: SEVERINO SANTOS DA SILVA
CPF/CNPJ: 429067094-68
Titulo: DUP VEN MER IND  R$650,00
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2016 - 049863
Responsavel.: VERSATY COM. DE TINTAS E FERRA
CPF/CNPJ: 004078025/0001-69
Titulo: DUP VEN MER IND  R$156,10
Apresentante: BANCO ITAU S.A-60701190/0001-04
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2016 - 048999

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,  02/09/2016
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.: A H P CONST E EMPREENDIMENTO
CPF/CNPJ: 008056849/0001-99
Titulo: DUP VEN MER IND  R$1.270,00
Apresentante: BANCO ITAU S.A-60701190/0001-04
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2016 - 042833
Responsavel.: ACADEMIA DA BELEZA COMERCIO 
VAREJIS
CPF/CNPJ: 009364437/0001-89
Titulo: DUP VEN MER IND  R$1.981,46
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2016 - 049882
Responsavel.: ALISSON ERIK GOUVEIA MOURA 010
CPF/CNPJ: 014128738/0001-43
Titulo: DUP VEN MER IND  R$425,95
Apresentante: BANCO ITAU S.A-60701190/0001-04
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2016 - 048555
Responsavel.: BENTONISA  BENTONITA DO NOR-
DESTE SA
CPF/CNPJ: 009185877/0002-50
Titulo: DUP VEN MER IND  R$5.800,00
Apresentante: BCO SANTANDER S.A-90400888/000142
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2016 - 048943
Responsavel.: CHARLENE ROSENO PEREIRA
CPF/CNPJ: 090856774-08
Titulo: DUP VEN MER IND  R$1.685,46
Apresentante: BANCO ITAU S.A-60701190/0001-04
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2016 - 048595
Responsavel.: CHARLENE ROSENO PEREIRA
CPF/CNPJ: 090856774-08
Titulo: DUP VEN MER IND  R$812,00
Apresentante: BANCO ITAU S.A-60701190/0001-04
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2016 - 048570
Responsavel.: CHARLENE ROSENO PEREIRA
CPF/CNPJ: 090856774-08
Titulo: DUP VEN MER IND  R$1.871,98
Apresentante: BANCO ITAU S.A-60701190/0001-04
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2016 - 048598
Responsavel.: ECON ASSESSORIA CONTABIL E 
EMPRESAR
CPF/CNPJ: 009071959/0001-92
Titulo: DUP VEN MER IND  R$153,45
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2016 - 049858
Responsavel.: FR DIST PROD AUTOMOTIVOS LTDA
CPF/CNPJ: 009063677/0001-43
Titulo: DUP PRES SER IN  R$1.500,00
Apresentante: CEF-AG TRINC.00360.305.0001.04
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2016 - 048644
Responsavel.: FERNANDO ANTONIO DE FRANCA 
SILVA
CPF/CNPJ: 457530084-53
Titulo: DUP PRES SER IN  R$ 32,87
Apresentante: CEF-AG TRINC.00360.305.0001.04
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2016 - 048211
Responsavel.: IVANILDA FERNANDES DA SILVA 
OLIVEIR
CPF/CNPJ: 007768532/0001-12
Titulo: DUP VEN MER IND  R$1.000,00
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2016 - 049876
Responsavel.: JAMIL SERVICOS DE TRANSPOR-
TES TAXI
CPF/CNPJ: 019485370/0001-94
Titulo: DUP VEN MER IND  R$290,68

Estado da Paraíba
Prefeitura Municipal de Gurinhém

EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 012/2016
PREGÃO PRESENCIAL Nº 014/2016 - SRP – PROCESSO ADM Nº 2016.08.044

OBJETO: EVENTUAL AQUISIÇÃO PARCELADA DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO 
ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DA FROTA DA PREFEITURA MUNICIPAL.
EMPRESA: COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA
CNPJ: 08.847.410/0002-65

1. VALOR TOTAL REGISTRADO:

ITEM DESCRIÇÃO QUANT UND MARCA P UNIT PREÇO 
TOTAL 

1 GASOLINA COMUM OU 
ADITIVA 130.000 LT PETROBRAS R$       

3,59 
R$   

466.700,00 

2 OLEO DIESEL 45.000 LT PETROBRAS R$       
2,99 

R$   
134.550,00 

3 OLEO DIESEL S10 45.000 LT PETROBRAS R$       
3,10 

R$   
139.500,00 

VALOR TOTAL R$   
740.750,00 

2. VALIDADE DA ATA

2.1 A presente Ata de Registro de Preços terá a vigência de 12 meses, a partir da sua publicação no 
Diário Oficial do Estado.
2.2 Durante o prazo de validade desta Ata de Registro de Preços, a Prefeitura Municipal não fica 
obrigada a firmar as contratações.

3. DA UTILIZAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO 

2.3 A presente Ata de Registro de Preços poderá ser utilizada por órgãos interessados, desde que 
autorizados pela Prefeitura Municipal de Gurinhém.
2.4 As contratações decorrentes desta Ata somente serão autorizadas pela Prefeitura de Gurinhém, 
por intermédio do Prefeito, mediante Autorização de Pedido de Utilização da Ata de Registro de 
Preços.

Gurinhém, 01 de Setembro de 2016.
Município de Gurinhém

TARCISIO SAULO DE PAIVA - PREFEITO                              
CONTRATANTE

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU

SEÇÃO JUDICIÁRIA DA PARAÍBA – 3ª Vara
Rua João Teixeira de Carvalho, 480 – Pedro Gondim

João Pessoa – PB – CEP: 58.031-220 – Fone: 2108-4097
PROCESSO Nº: 0802129-50.2013.4.05.8200 - BUSCA E APREENSÃO EM ALIENAÇÃO 

FIDUCIÁRIA
REQUERENTE: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

REQUERIDO: JOELMA ALVES DE ASSIS
3ª VARA FEDERAL - JUIZ FEDERAL SUBSTITUTO

EDITAL DE CITAÇÃO/
PRAZO DE 20 (VINTE) DIAS 
OBJETO: CITAÇÃO do requerido da Ação de Mandado de Busca de
Apreensão em Alienação Fiduciária em epígrafe.
FINALIDADE: do requerido JOELMA ALVES DE ASSIS (CPF nº 033.364.424-78 e RG 2.191.917), 

que se encontra em local incerto e não sabido, para contestar a ação de busca e apreensão acima 
indicada, no prazo de 15 (quinze) dias, cientificando-a, também, de que, não sendo contestada a 
ação, presumir-se-ão aceitos, como verdadeiros, os fatos articulados pela requerente, nos termos 
dos arts. 285, 319 e 803, do CPC, contados do escoamento do prazo de 20 (vinte) dias,constantes 
do presente edital e ainda a INTIMAÇÃO do requerido acerca de decisão que deferiu o pedido 
liminar de busca e apreensão do veículo Modelo CHEVROLET CELTA 1.0L, ano de fabricação/
modelo: 2012/2013, placa OFH6797/PB, Chassi 9BGRP48F0DG132994, RENAVAN 000025621.

ADVERTÊNCIA - “O autor ingressou com o feito eletronicamente. A resposta a essa ação 
também terá de ser feita de modo eletrônico (Atos nº 112/2010 e 276/2010, do TRF 5ª Região). Os 
advogados devem efetuar o cadastro no endereço eletrônico https://pje.trf5.jus.br/pje/PessoaAd-
vogado/avisoCadastro.seam e assinar o termo de compromisso no primeiro acesso ao sistema de 
Processo Judicial Eletrônico - PJe, sendo obrigatória a utilização de CERTIFICAÇÃO DIGITAL.”

OBSERVAÇÃO : Não tendo o réu condições econômicas de contratar um advogado, poderá 
comparecer à Defensoria Pública da União, para patrocinar sua defesa.

PUBLICIDADE: e como não foi possível ser(em) citado(s) pessoalmente o(s) requerido(s), por 
se encontrar(em) residindo em lugar incerto e não sabido, conforme consta dos autos, é expedido 
o presente, sendo o mesmo afixado na sede deste Juízo, publicado uma vez no Diário da Justiça e 
duas vezes em jornal de grande circulação, mediante o qual fica(m) citado(s)..

Dado e passado nesta cidade de João Pessoa, Capital do Estado da Paraíba em 8 de Janeiro 
de 2016. Eu, Luciana Cabral Gomes, Analista Judiciário, o digitei.

CRISTIANE MENDONÇA LAGE
Juíza Federal Titular da 3ª Vara no Exercício da Titularidade Plena

EDITAL DE CITAÇÃO Nº - 4058200.837555
PRAZO DE 20 (VINTE) DIAS - ART. 232, IV, C.P.C.

OBJETO: Cobrança da quantia de R$ 56.440,16 (cinquenta e seis mil, quatrocentos e quarenta 
reais e dezesseis centavos); mais juros, custas e demais acréscimos legais.

FINALIDADE: CITAÇÃO da parte Ré,  ALEXANDRE JOSÉ CARVALHO CLEMENTE, CPF: 
021.744.334-60, nos termos do art. 1.102b, do CPC, para pagar a dívida reclamada no prazo de 
15 (quinze) dias, ou, querendo, oferecer embargos, independente da segurança do juízo, contadas 
do escoamento do prazo de 20 (vinte) dias, constantes do presente edital.

ADVERTÊNCIA: “O autor ingressou com o feito eletronicamente. A resposta a essa ação também 
terá de ser feita de modo eletrônico (Atos nº 112/2010 e 276/2010, do TRF 5ª Região). Os advoga-
dos devem efetuar o cadastro no endereço eletrônico https://pje.trf5.jus.br/pje/PessoaAdvogado/
avisoCadastro.seam e assinar o termo de compromisso no primeiro acesso ao sistema de Processo 
Judicial Eletrônico - PJe, sendo obrigatória a utilização de CERTIFICAÇÃO DIGITAL.”

OBSERVAÇÃO: Não tendo o réu condições econômicas de contratar um advogado, poderá 
comparecer à Defensoria Pública da União, para patrocinar sua defesa.

PUBLICIDADE: e como não foi possível ser citado pessoalmente o ré Alexandre José de Carvalho 
Clemente, por se encontrar(em) residindo em lugar incerto e não sabido (art. 231, II, do C.P.C), 
conforme consta dos autos, é expedido o presente, sendo o mesmo afixado na sede deste Juízo, 
publicado uma vez no Diário da Justiça e duas vezes em jornal de grande circulação dentro do prazo 
máximo de quinze dias (art. 232, II e III, do C.P.C), mediante o qual fica(m) devidamente citado(s).

Dado e passado nesta cidade de João Pessoa, Capital do Estado da Paraíba. Eu, Luciana Cabral 
Gomes, Analista Judiciário, o digitei.

  CRISTINA MARIA COSTA GARCEZ 
Juíza Federal Titular da 3ª Vara

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL DE DÍVIDA
Pelo Presente Edital e em razão de endereço incerto e não sabido/pessoa não localizado(a) ficam 

convidados os seguintes Compromissários Compradores abaixo identificados, a comparecerem a 
sede da São Salvador Construção e Incorp. SPE LTDA, situada na AV. Comendador Renato Ribeiro 
Coutinho, nº 1582, sala 07(Posto Quatro Folhas) –Centro – Sapé – PB, no prazo improrrogável de 
30 (trinta) dias a contar da presente publicação, a fim de regularizarem pendências referentes aos 
contratos infra enumerados do Loteamento Bairro São Salvador sob pena de rescisão automática 
conforme contrato dos referidos instrumentos:

COMPROMISSÁRIO                                         CONTRATO(S)                      QD              LOTE(S)
Wellysondo Nascimento Araujo            997X25
 Severino Souza dos Santos  337J07
 José Alexandre de Araujo   1100D2                34
 Ivete Alves Ferreira                      239/240K06/07
Carlos Alberto Santos de Vasconcelos                    699                                 F2                  35
Genildo Alfredo dos Santos                                      943                                P                     09

Sapé/PB  31 de Agosto de 2016

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS-PB 
Republicação por correção 
Na publicação neste jornal no dia 20 de agosto de 2016 onde lê-se:

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS PB

Resumo para publicação
Processo Administrativo nº 070/2016
Pregão Presencial nº 015/2014
Interessado: TORRES CONSTRUÇÕES LTDA EPP
Publicação Decisão
O Presidente da CPL, em consonância com o Parecer da Procuradoria Jurídica do Município, pugnou 

pelo conhecimento o expediente interposto pela empresa TORRES CONSTRUÇÕES LTDA EPP e, e, no 
mérito, pelo não provimento o mesmo.

Queimadas (PB), em 02 de agosto de 2016.
ANNUSKA RANOICA DE OLIVEIRA MACÁRIO

Presidente da CPL 

Lê-se corretamente:
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS PB
Resumo para publicação
Processo Administrativo nº 070/2016
Tomada de Preços nº 003/2013
Interessado: TORRES CONSTRUÇÕES LTDA EPP
Publicação Decisão
O Presidente da CPL, em consonância com o Parecer da Procuradoria Jurídica do Município, pugnou 

pelo conhecimento o expediente interposto pela empresa TORRES CONSTRUÇÕES LTDA EPP e, no 
mérito, pelo não provimento o mesmo.

Queimadas (PB), em 02 de agosto de 2016.
ANNUSKA RANOICA DE OLIVEIRA MACÁRIO

Presidente da CPL

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA

RESULTADO FASE HABILITAÇÃO - TOMADA DE PREÇOS Nº 00001/2016
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇO DE PAVIMENTAÇÃO EM 

PARALELEPÍPEDOS DE RUAS NO DISTRITO DE VÁRZEA DA EMA, MUNICÍPIO DE SANTA HELENA-PB.
LICITANTES HABILITADOS:
- A CASA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME.
- AMPLA - CONSULTORIA, PROJETOS, OBRAS E SERVIÇOS LTDA - EPP.
- M L S - CONSTRUCAO CIVIL LTDA - ME.
- PROJEMAQ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA.
- R R F LACERDA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS - EIRELI / EPP.
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 16/09/2016, 
às 13:30 horas, no mesmo local da primeira reunião. Maiores informações poderão ser obtidas junto a 
Comissão Permanente de Licitação, Rua Gonçalo Jose Vitoriano, 236 - Centro - Santa Helena - PB, no 
horário das 13:00 as 17:00 horas dos dias úteis.

Telefone: (83) 35421055.
Email: http://santahelena.pb.gov.br/.

Santa Helena - PB, 21 de Julho de 2016
EDIVANILSON VITORIANO GOMES - Presidente da Comissão

 
ESTADO DA PARAÍBA

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA
RESULTADO FASE HABILITAÇÃO - TOMADA DE PREÇOS Nº 00005/2015

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE UMA CRECHE (PROJETO 
PROINFÂNCIA - TIPO 2) NO MUNICÍPIO DE SANTA HELENA.

LICITANTE HABILITADO:
- AMPLA - CONSULTORIA, PROJETOS, OBRAS E SERVIÇOS LTDA - EPP.
LICITANTES INABILITADOS:
- M T - TECNOLOGIA MONTAGENS E CONSTRUÇÕES LTDA - EPP.
- AQ CONSTRUTORA LTDA - ME.
- BELCHIOR CONSTRUTORA E IMOBILIARIA LTDA - ME.
- COMPASSO EMPREENDIMENTOS LTDA - ME.
- CONCRETEX COMERCIO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME.
- CRV CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME.
- DEL ENGENHARIA EIRELI - ME.
- LORENA & ADRIA CONSTRUÇÕES COMERCIO E LOCAÇÕES LTDA.
- MAXICASA COMERCIO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME.
- PRIIMEE CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI .
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 16/09/2016, 
às 14:30 horas, no mesmo local da primeira reunião. Maiores informações poderão ser obtidas junto a 
Comissão Permanente de Licitação, Rua Gonçalo Jose Vitoriano, 236 - Centro - Santa Helena - PB, no 
horário das 13:00 as 17:00 horas dos dias úteis.

Telefone: (83) 35421055.
Email: http://santahelena.pb.gov.br/.

Santa Helena - PB, 03 de Novembro de 2015
EDIVANILSON VITORIANO GOMES - Presidente da Comissão

ESTADO DA PARAÍBA...
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE

SECRETARIA DE OBRAS
EXTRATO DE TERMO ADITIVO

INSTRUMENTO: TERMO ADITIVO Nº 02 AO CONTRATO 2.08.005/2015/CSL/SECOB/PMCG. 
PARTES: SECOB/EMPREITEIRA TAVARENSE LTDA-ME. OBJETO CONTRATUAL: IMPLANTA-
ÇÃO DE INFRAESTRUTURA URBANA (DRENAGEM, TERRAPLENAGEM E PAVIMENTAÇÃO EM 
PARALELEPÍPEDOS) DE RUAS DA RAMADINHA, BAIRRO DE BODOCONGÓ, NO MUNICÍPIO 
DE CAMPINA GRANDE/PB. OBJETO DO ADITIVO: SUPRESSÃO DE CLAÚSULA SEGUNDA DO 
CONTRATO-DA PRORROGAÇÃO DO VALOR. FUNDAMENTAÇÃO: COM FULCRO NO ART. 65, I, 
“B”, § 1º, DA LEI Nº 8.666/93 INALTERADA. CONCORRÊNCIA Nº 2.08.002/2015/SECOB/PMCG. 
DATA DE ASSINATURA: 11/04/2016. 

ANDRÉ AGRA GOMES DE LIRA
SECRETÁRIO DE OBRAS

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE

PORTARIA INTERNA Nº 014/2016
O SECRETÁRIO DE OBRAS DO MUNICÍPIO DE CAMPINA GRANDE, no uso de suas atribuições 

legais, conferidas pela Lei nº: 2.182, de 26 de Dezembro de 1990; Decreto nº: 3.396 de 13 de julho 
de 2009 e ainda, em cumprimento às determinações contidas na norma inscrita na Lei 8.666/93 e 
suas alterações, combinado com a Lei Orgânica do Município.

R E S O L V E
Designar os servidores: Raimundo Antônio de Souza Carvalho, matrícula, nº. 9935, Engenheiro, 

(Diretor Técnico Operacional da URBEMA); Oto de Oliveira Cajú, matrícula nº. 4821 Procurador 
Municipal, lotado na Procuradoria Geral do Município e Adney José Duarte de Souza, matrícula nº. 
25.079, (Engenheiro Civil/CONTRATO EMERGENCIAL), lotado na Secretaria de Planejamento, 
para emitir relatórios referentes a possíveis irregularidades em medições, objeto do contrato nº. 
1054/2012/CJ/SECOB/PMCG e Construtora Andrade Galvão Engenharia Ltda. (Execução de Obras 
de Drenagem Pluvial e Macro-Drenagem da Canalização do córrego de Santa Rosa), executados, 
neste Município de Campina Grande, 

A Comissão deverá apresentar relatório circunstanciado no prazo máximo de 30 (trinta) dias, 
a partir da presente data.

Campina Grande, 01 de Setembro de 2016.
ANDRÉ AGRA GOMES DE LIRA

Secretário 

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA

RESULTADO DE JULGAMENTO
PROCESSO Nº 127/2016 – PREGÃO PRESENCIAL Nº 039/2016

OBJETO: SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA CONTRATAÇÃO DE EM-
PRESA DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES, PELO PERIODO DE 12 (DOZE) MESES.

A Prefeitura de Santa Rita, através de seu Pregoeiro oficial, torna público, para conhecimento 
dos interessados, o resultado de julgamento do presente certame, adjudicando o objeto em favor 
das empresas: D & R LOCAÇÕES DE VEÍCULOS LTDA - ME, sob o CNPJ Nº 19.383.262/0001-00, 
Itens 01, 03, 04 e 05, no valor total R$ 1.658.400,00 (Um milhão, seiscentos e cinquenta e oito mil, 
quatrocentos reais), e KEROLLAYNE LISBOA DA COSTA, sob o CNPJ Nº 24.362.561/0001-07, 
item 06, no valor total de R$ 396.000,00 (Trezentos e noventa e seis mil reais), perfazendo o valor 
global de R$ 2.054.400,00 (Dois milhões, cinquenta e quatro mil, quatrocentos reais) classificadas 
pelo critério de menor preço por item. Foi declarado deserto o item 02.

Santa Rita, 01 de Setembro de 2016. 
José Robson Fausto

Pregoeiro da CPL

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA

SECRETARIA DE SAÚDE
AVISO DE ADIAMENTO DE LICITAÇÃO 

PROCESSO Nº 12.394/2015 – PREGÃO ELETRÔNICO Nº 10.089/2016
DATA DE ABERTURA: 15/09/2016 – ÀS: 08:30 hs.
OBJETO: SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE 

E LIMPEZA (SANEANTES E COSMÉTICOS).
A Secretaria de Saúde do Município de João Pessoa, através da Pregoeira Oficial, Srª Juliana 

Pereira de Lima, nomeada pela Portaria nº 363/2016, vem por meio deste, tornar público, o adia-
mento da sessão que estava prevista para o dia 09/09/2016, para o dia 15/09/2016, considerando 
impugnação interposta por empresa interessada no certame e acatados pelo Setor de Almoxari-
fado da SMS. O novo Edital ficará à disposição dos interessados no prazo prescrito na legislação 
pertinente, no site www.licitacoes-e.com.br, sob o número da licitação 642948 e no site http://
transparencia.joãopessoa.pb.gov.br/licitacoes. Consultas com a Pregoeira e sua equipe de apoio, 
no endereço acima, no HORÁRIO ÚNICO de 08:00h as 14:00hs pelo Fone:(83) 3214-7937 ou pelo 
e-mail cel.smsjp@gmail.com.

João Pessoa, 01 de Setembro de 2016. 
Juliana Pereira de lima 

Pregoeira da CSL

ESTADO DA PARA ÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA

SECRETARIA DE SAÚDE
A V I S O D E L I C I T A Ç Ã O

PROCESSO Nº 12.227/2015 – PREGÃO ELETRÔNICO Nº 10.091/2016
DATA DE ABERTURA: 16/09/2016 – ÀS: 08h:30.
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA FORNECEDORA DE INSUMOS E SERVIÇOS DE 

LOCAÇÃO DE APARELHOS PARA OXIGENOTERAPIA DOMICILIAR
A Secretaria de Saúde do Município de João Pessoa, através de sua Pregoeira, Srª. Juliana 

Pereira de Lima torna público, para conhecimento dos interessados, que fará licitação na modalidade 
Pregão do tipo Eletrônico, sob o critério do menor preço global do lote. O Edital ficará à disposição 
dos interessados no prazo prescrito na legislação pertinente, no site www.licitacoes-e.com.br, sob o 
número da licitação 644374, e no site http://transparencia.joaopessoa.pb.gov.br/licitacoes. Consultas 
com a Pregoeira e sua equipe de apoio, no endereço acima, no HORÁRIO ÚNICO de 08h00min 
as 14h00min, no Fone: 83. 3214-7937 ou pelo e-mail cel.smsjp@gmail.com. Fonte de Recursos: 
SUS. Fundamentação legal: Lei Federal nº 10.520/2002, Decreto Federal nº 5.450/2005, Decreto 
Municipal nº 5.716/2006, e, subsidiariamente, Lei Federal nº 8.666/1993.

João Pessoa, 01 de Setembro de 2016. 
Juliana Pereira de Lima 

Pregoeira da CSL

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ
AVISO DE LICITAÇÃO

CHAMADA PÚBLICA Nº.001/2016
A Prefeitura Municipal de Camalaú através da Comissão Permanente de Licitação, TORNA 

PÚBLICO e comunica aos interessados que estará realizando às 9h do dia 22 de setembro de 
2016, a abertura do edital de Chamada Pública nº 001/2016, para aquisição de gêneros alimentícios 
da agricultura familiar para alimentação escolar.Cópia do Edital e demais documentos pertinentes 
estarão a disposição no Setor de Licitações da Prefeitura de Camalaú, situada à Rua Nominando 
Firmo, 56, Centro – Camalaú – PB. Maiores informações através do telefone (83) 3302-1013, no 
horário das 07:00 às 13:00.

Camalaú – PB, 01 de setembro de 2016. 
José Fagner Barbosa Alves

Presidente da CPL
 

ESTADO DA PARAÍBA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA HELENA

EXTRATO DE CONTRATO
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATRIAL GRÁFICO 

DIVERSO, DESTINADOS A ATENDER A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SANTA 
HELENA, CONFORME SOLICITAÇÃO.

FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Presencial nº 00015/2016.
DOTAÇÃO: 20.500 SECRETARIA DE SAÚDE 10 122 0010 2008 MANUT. E ADM. DAS ATIV. 

DA SECRETARIA DE SAÚDE 10 301 0040 2032 MANUT. DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE 
10 301 0040 2061 MANUT. DA FARMÁCIA BÁSICA - RP 10 301 0040 2062 ASSISTENCIA DE 
SAÚDE A POPULAÇÃO 10 301 0040 2035 MANUT. DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - 
PAB 10 301 0010 2072 MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 10 301 0040 2081 MANUT. 
DA FARMÁCIA BÁSICA - FUNDO 10 301 0010 2088 MANUT. DO PROGRAMA PMAQ 3390.30 99 
007 MATERIAL DE CONSUMO

VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro de 2016
PARTES CONTRATANTES: Fundo Municipal de Saúde de Santa Helena e:
CT Nº 00019/2016 - 01.09.16 - MOTOGRAFICA E COMERCIO DE PAPEIS LTDA - EPP - R$ 

91.726,75
 

PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DA RAIZ
EXTRATO DE ADITIVO DE CONTRATO

Nº do Contrato: 00032/2014
Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DA RAIZ
Contratado: VERTICAL CONSTRUÇÕES E PROJETOS LTDA.
Processo Licitatório: Tomada de Preços nº 00007/2014
Valor Original do Contrato: R$ 281.932,17.
Nº do Aditivo: 07
Objeto do Aditivo: Prorrogação do prazo por mais 03(três) meses.
Data da Assinatura do Aditivo: 12/08/2016

Adailma Fernandes da Silva Lima – Prefeita.
 

ESTADO DA PARAÍBA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA HELENA

EXTRATO DE CONTRATO
OBJETO: CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE JAIRTON RIBEIRO DA SILVA, 

NO MUNICÍPIO DE SANTA HELENA-PB, (FINALIZAÇÃO DE OBRA), CONFORME SOLICITAÇÃO.
FUNDAMENTO LEGAL: Tomada de Preços nº 00001/2016.
DOTAÇÃO: CONVÊNIO MINISTÉRIO DA SAÚDE RECURSOS PRÓPRIOS DO FUNDO MUNI-

CIPAL DE SAÚDE 10 301 0040 1046 CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE 4490.51 
99 086 OBRAS E INSTALAÇÕES

VIGÊNCIA: 1 (um) ano
PARTES CONTRATANTES: Fundo Municipal de Saúde de Santa Helena e:
CT Nº 00020/2016 - 01.09.16 - A CASA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME - R$ 

170.916,33
 

ESTADO DA PARAÍBA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA HELENA

HOMOLOGAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 00015/2016
Nos termos do relatório final apresentado pelo Pregoeiro Oficial e observado parecer da Asses-

soria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00015/2016, que objetiva: CONTRATAÇÃO DE 
EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATRIAL GRÁFICO DIVERSO, DESTINADOS A ATENDER 
A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SANTA HELENA, CONFORME SOLICITAÇÃO; 
HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório em favor de: MOTOGRAFICA E COMERCIO 
DE PAPEIS LTDA - EPP - R$ 91.726,75.

Santa Helena - PB, 01 de Setembro de 2016
AUREA MARIA ROBERTO LIMEIRA - Secretária

 
ESTADO DA PARAÍBA

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA HELENA
HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO - TOMADA DE PREÇOS Nº 00001/2016

Nos termos do relatório final apresentado pela Comissão Permanente de Licitação e observado 
o parecer da Assessoria Jurídica, referente a Tomada de Preços nº 00001/2016, que objetiva: 
CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE JAIRTON RIBEIRO DA SILVA, NO MUNICÍPIO 
DE SANTA HELENA-PB, (FINALIZAÇÃO DE OBRA), CONFORME SOLICITAÇÃO; HOMOLOGO 
o correspondente procedimento licitatório e ADJUDICO o seu objeto a: A CASA CONSTRUÇÕES 
E SERVIÇOS LTDA - ME - R$ 170.916,33.

Santa Helena - PB, 01 de Setembro de 2016
AUREA MARIA ROBERTO LIMEIRA - Secretária

 
ESTADO DA PARAÍBA

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MATARACA
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00024/2016
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 

Daniel Toscano, 28 - Centro - Mataraca - PB, às 10:00 horas do dia 16 de Setembro de 2016, 
licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, visando formar Sistema de Registro 
de Preços para contratações futuras, para: Aquisição de uma Ambulância simples remoção 0km, 
destinada ao Fundo Municipal de Saúde. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento 
legal: Lei Federal nº 10.520/02 e Decreto Municipal nº 006/2005. Informações: no horário das 08:00 
as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado.

Telefone: (083) 3297-1130.
Mataraca - PB, 01 de Setembro de 2016

JOÃO CAVALCANTE DA CRUZ FILHO - Pregoeiro Oficial
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