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Cerca de 85% do Eixo Leste do canal de transposição do Rio São Francisco, que entra na Paraíba pelo município de Monteiro, 
já estão prontos, revelaram especialistas durante o seminário “A Crise Hídrica no Semiárido Paraibano”. PÁGINA 4
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Justiça Federal
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SérIE C Treino secreto encerra hoje as atividades do 
Botafogo para o jogo contra o Confiança.  PÁGINA 21
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Além das já costumeiras e tradicionais 
orientações que recebem ao longo dos sé-
culos, os católicos devem incorporar mais 
uma, se efetivamente pretenderem seguir 
as recomendações do Vaticano. Na quinta-
-feira, o Papa Francisco exortou o mundo 
a frear mudanças climáticas e zelar pelo 
meio ambiente. A exortação foi feita em 
mensagem escrita para marcar o Dia da 
Oração pelos Cuidados com a Criação. Para 
Francisco, a preservação do ecossistema 
deve constar nas chamadas “obras de mi-
sericórdia”, uma série de 14 diretrizes que 
norteiam os fiéis católicos, sendo sete es-
pirituais - como aconselhar e consolar os 
aflitos - e sete corporais, como dar de be-
ber a quem tem sede e visitar os presos, 
entre outras.

Na sua primeira encíclica, intitulada 
“Laudato Si” (“Louvado seja”, em latim) e 
considerada histórica, o Papa já havia cha-
mado atenção para a degradação ambien-
tal movida por uma sociedade consumista 
e pelos interesses econômicos das grandes 
nações. Francisco colocou o homem no cen-
tro dessa crise. Na mensagem dessa quin-
ta-feira, trouxe mais uma vez o alerta e fez 
ainda uma recomendação importante aos 
fiéis. De acordo com o pontífice, é funda-
mental que a população pressione gover-
nos para que cumpram os compromissos 
relacionados à preservação ambiental e ao 
controle das mudanças climáticas institu-
ídos durante a Cúpula de Paris, quando lí-
deres mundiais estabeleceram metas para 
tentar frear o aquecimento da Terra. “Cabe 
aos cidadãos insistir para que isso aconte-
ça, e realmente postular metas ainda mais 
ambiciosas” - incentivou o Papa.

É motivo de júbilo que a Igreja manifes-
te preocupação com este tema. Movimentos 
há em que as pessoas são conclamadas a 
passar um dia sem utilizar o próprio carro 
para dar sua contribuição à despoluição do 
ar. Outros convocam a sociedade a não usar 
a internet; há também os que incentivam os 
fumantes a parar com o vício nem que seja 
só por um dia. São movimentos articulados 
pelo Homem, reconhecidamente a criatura 
que mais depreda o meio ambiente. A Na-
tureza, mãe de todos e de infinita bondade, 
nunca esteve tão ameaçada como hoje.

Recentemente, a Organização das Na-
ções Unidas divulgou relatório, segundo 
o qual, em 2030, ou seja, daqui a 14 anos, 
a população global vai necessitar de 35% 
a mais de alimento, 40% a mais de água 
e 50% a mais de energia. Água e energia 
estão, portanto, entre os desafios globais 
mais iminentes para a humanidade. O do-
cumento ainda destaca o que talvez já seja 
do senso comum: a seca diminui a produ-
ção de energia, enquanto a falta de acesso à 
energia elétrica limita as possibilidades de 
irrigação, o que compromete a produção 
de alimentos.

Um dos motivos para tamanha preocu-
pação havia sido mencionado inclusive no 
texto da encíclica, segundo a qual o esgo-
tamento de recursos naturais pode criar 
um cenário favorável para novas guerras, 
disfarçado em nobres reivindicações. A 
guerra causa sempre danos graves ao meio 
ambiente e à riqueza cultural dos povos. E 
como ressalta o Papa, as maiores vítimas 
dessa ganância internacional são sempre 
os mais pobres. Os que menos poluem são 
os que sofrem as maiores consequências. 

Editorial
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 O golpe civil e empresarial 
Apesar de tudo, um ponto positivo. A conduta dos militares das três Forças, 
durante toda a crise até aqui, foi invejavelmente perfeita.”

 

Em opinião enviada à coluna, o 
deputado estadual Anísio Maia 
(PT) disse acreditar que está 
em curso uma operação para li-
vrar o deputado Eduardo Cunha 
(PMDB) da cassação: “Numa 
instituição cheia de velhacos, 
como é o Senado, as decisões 
encobrem artimanhas e nego-
ciatas. Não há o menor sentido 
em cassar o mandato e deixar 
os direitos políticos ilesos a não 
ser para abrir as portas para 
salvar Eduardo Cunha”.   

Thamara Medeiros, candidata 
a vereadora de João Pessoa 
pelo PSC, ganhou apoio ‘forte’ 
à sua campanha: do deputado 
federal Eduardo Bolsonaro, fi-
lho do polêmico Jair Bolsonaro. 
Chamando-a de “Bolsonaro de 
saias”, ele gravou vídeo em que 
exalta a bandeira defendida 
pela candidata em defesa da 
família. O sobrenome é cons-
tantemente hostilizado nas 
redes sociais, associado à po-
lítica conservadora.

A Justiça Eleitoral indeferiu o registro da 
candidatura do prefeito de Catolé do Rocha, 
Leomar Benício Maia (PTB), por causa da re-
provação de suas contas, no exercício 2013. 
Em seu despacho, o juiz Alírio Maciel Lima de 
Brito, afirmou que a reprovação das contas do 
gestor “lastreou-se em irregularidades insa-
náveis que configuram ato de improbidade 
administrativa”. Ainda cabe recurso ao TRE.

Com a ascensão de Michel Temer ao poder, 
há uma expectativa quanto à conclusão 
das obras de transposição do Rio São Fran-
cisco. Será que as águas chegam à Paraíba 
no primeiro semestre de 2017 como está 
previsto no calendário da obra? Ex-pre-
sidente da Frente Parlamentar da Água 
da Assembleia Legislativa, o deputado 
estadual Jeová Campos (PSB), vem aler-
tando para a questão do atraso em alguns 
trechos do projeto, fato este que poderá 
comprometer a conclusão do Eixo Norte, que vai beneficiar o Alto Sertão da Paraíba. No trecho com-
preendido entre Terra Nova e Salgueiro, em Pernambuco, e Jati, no Ceará, a construtora Mendes 
Júnior, responsável pela construção de três estações elevatórias, paralisou os serviços, alegando 
dificuldades financeiras. A previsão do deputado é catastrófica em relação ao abastecimento de 
cidades da Paraíba, Rio Grande do Norte e Pernambuco: “Se as obras não forem concluídas no tempo 
acordado, não haverá água nem para consumo humano a partir de abril do próximo ano”.  De acordo 
com o presidente da Cagepa, Marcus Vinicius Fernandes, para quem a situação é “bastante crítica”, 
31 cidades paraibanas estão em colapso hídrico total, enquanto que outros 86 municípios estão 
passando por racionamento, incluindo a segunda maior cidade do Estado, Campina Grande. O Açude 
de Boqueirão (foto), que abastece a ‘Rainha da Borborema’ e outros 21 municípios, está com apenas 
7,3% de sua capacidade total. E estudos mostram que a exaustão do manancial deverá ocorrer em 
julho do próximo ano.

CANdidAturA iNdeFeridA

CAmpInA GRAnDE, CApItAl nACIOnAl DO tROpEIRISmO

“BOlSOnARO DE SAIAS”

uN Informe

“É umA AnOmAlIA”

mEDO DA DElAÇÃO

A tRAnSpOSIÇÃO DO SÃO FRAnCISCO E A CRISE híDRICA 

Desafeto do PT, o ex-presidente do Su-
premo Tribunal Federal (STF), porém, 
condena o impeachment de Dilma Rous-
seff e prevê dificuldades para o país em 
termos de investimentos estrangeiros: 
“Quem vai querer investir em um país em 
que se derruba presidente com tanta li-
geireza, com tanta facilidade e com tanta 
afoiteza?”. Para ele, a ascensão de Michel 
Temer é “uma anomalia”.

O fato é que o presidente 
Michel Temer e muitos caci-
ques do PMDB querem dar 
uma pena mais branda a 
Eduardo Cunha, sem perda 
de mandato. Ou, na hipótese 
de ele ser cassado, preservar 
a sua elegibilidade, como 
ocorreu com a ex-presidente 
Dilma Rousseff. O temor dos 
peemedebistas é que Cunha, 
se condenado no STF, faça 
acordo de delação premiada. 
‘Derrubaria’ muita gente. 

Tramita na Câmara dos Deputados projeto de lei de autoria do deputado Luiz Couto (PT) que concede 
a Campina Grande o título de ‘Capital Nacional do Tropeirismo’. O projeto se opõe a outro apresen-
tado pelo deputado Alceu Moreira (PMDB), que requisitava o título para de Bom Jesus (RS). Porém, 
o petista argumenta que a emancipação da cidade paraibana ocorreu em 1864, enquanto que a da 
cidade gaúcha se deu em 1913.

“InStItuIÇÃO DE vElhACOS”

Ricco Farias
papiroeletronico@hotmail.com

Gonzaga Rodrigues - gonzagarodrigues33@gmail.com

Não me lembro em que governo, se 
no de Mariz ou de Ronaldo, cogitou-se de 
fechar A União  por medida de economia 
ou por caducar a sua finalidade. Sei que 
fui surpreendido com o amigo e mestre 
Ronald Queiroz entre os que se alinha-
vam à sugestão. Logo Ronald, que teve 
no velho jornal um dos seus mais diretos 
aprendizados? 

Alguma coisa está errada – considerei 
com meus botões, já que a restrição não vi-
nha de um técnico de mente desligada da 
nossa circunstância cultural, de um aliena-
do que quisesse se fazer na pia.  

E fui a Ronald conferir se estava ele 
esquecido de que A União era mais nos-
sa do que o mais livre jornal de fundo ca-
pitalista?  Se o governo a mantém para a 
divulgação e propaganda direta ou indi-
reta dos seus atos, sobra qualquer coisa 
para os demais interesses sociais e cul-
turais. E referi o exemplo de 1962, num 
governo apoiado pela UDN antireformas, 
sobretudo a agrária, quando A União 
se tornou o único veículo da saga cam-
ponesa. Mais do que jornal, foi fonte ou 
agência de informações para a demanda 
nacional e internacional de notícias da 
questão agrária no Nordeste, uma região 
sob o olhar do Pentágono. Severino Ra-
mos, Jório Machado, Malaquias Batista e 
o supra-assinado, repórteres de A União, 
eram assediados pela grande imprensa, 
até por enviados do Time e de outros gi-

gantes da opinião capitalista. 
Quer significar também outra coisa: 

que mesmo a imprensa sendo um produ-
to do capital, utiliza-se de valores que al-
gumas vezes se sobrepõem aos cânones 
do capitalismo, como nesta miséria em 
que acabamos de entrar, onde Biu Ramos 
e Jório são reeditados por um Jânio de 
Freitas, um Gaspari, um Mino Carta, um 
Mário Sérgio Conti. 

Mesmo lavrando na imprensa capita-
lista, na chamada grande imprensa, hou-
ve quem enxergasse na encenação  presi-
dida pela mais alta corte de justiça, “uma 
hipocrisia como jamais houve no Brasil 
(Freitas), uma recorrência ao ódio nazis-
ta (Conti), uma trapaça da História (Gas-
pari), todos da Folha, sem trazer aqui o 
velho Mino Carta, êmulo de João Manuel 
de Carvalho no empenho mortificante  de 
destoar da grande imprensa, sacrifican-
do os anos da merecida aposentadoria 
no batente do “Contraponto”e da  “Carta” 
de diferente capital. 

Jânio de Freitas faz uma ressalva ani-
madora, após consumado o golpe: “Esse 
desastre institucional contém, apesar de 
tudo, um ponto positivo. A conduta dos 
militares das três Forças, durante toda a 
crise até aqui, foi invejavelmente perfei-
ta. Do ponto de vista formal e como par-
ticipação do esforço democratizante que 
civis da política e do empresariado estão 
interrompendo.”
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Ricardo lança programa de bolsas 
de estudo para pós-graduação na PB
Parceria com a Capes
busca promover a inovação 
tecnológica no Estado

Foto: Edson Matos

Foto: Divulgação/Secom-PB

Teresa Duarte
teresaduarte2@hotmail.com

O governador Ricardo 
Coutinho (PSB) fez ontem 
pela manhã o lançamento 
do programa de 198 bolsas 
de pós-graduação destina-
das a instituições públicas e 
privadas de ensino superior 
no Estado. São 94 bolsas de 
mestrado e 104 de doutorado 
oferecidas nesse primeiro edi-
tal que faz parte de um termo 
de cooperação na ordem de 
R$ 32 milhões, firmado numa 
parceria do Governo do Esta-
do, através da Fundação de 
Apoio à Pesquisa (Fapesq), 
e a Coordenação de Aperfei-
çoamento de Pessoal de Nível 
Superior (Capes)/ Ministério 
da Educação (MEC).

Do total investido no pro-
grama, cerca de R$ 25 milhões 
virão pela Capes e R$ 7 milhões 
pelo Governo do Estado atra-
vés da Fapesq. O aluno do 
mestrado terá uma bolsa no 
valor mensal de R$ 1.500 – 
em 24 meses -  enquanto que 
a do doutorado será paga em 
48 parcelas de R$ 2.200. O 
programa inclui desde a con-
cessão de quotas de bolsas 
em diversos níveis, apoio à 
infraestrutura dos programas 
de pós-graduação e outras 
ações que forem definidas 
com o objetivo de reforçar e 
ampliar a formação de recur-

sos humanos altamente qua-
lificados.

Durante o seu discurso, 
o governador disse que in-
vestir na inovação é muito 
importante nesse momento 
de crise que o Brasil atraves-
sa: “Esse programa objetiva 
promover a inovação tecnoló-
gica no Estado com a o olhar 
de quem vê 30 anos adiante, 
é a qualificação do estudante, 
do elemento humano”, disse. 
Ricardo ainda salientou que 
espera que este programa 
seja adotado como política de 
Estado, e não de governo, tor-
nando-se assim um investi-
mento contínuo que a Paraíba 
faz na qualificação dos seus 
acadêmicos, independente de 
partido político ou chefe do 
Poder Executivo.

O edital faz parte do 
termo de cooperação com a 
Capes na ordem de R$ 32 mi-
lhões e será lançado este mês 
de setembro contemplando 
estudantes de universidades 
públicas ou privadas que se-
jam reconhecidas pelo MEC. 
O professor e presidente da 
Fundação de Apoio à Pes-
quisa do Estado (Fapesq), 
Cláudio Furtado, informou 
que essas bolsas vão fomen-
tar estudos e pesquisas com 
foco no desenvolvimento do 
Estado, e que além de somar 
os títulos no meio acadêmi-
co e científico, o programa 
vai contribuir também para 
o crescimento econômico do 
Estado da Paraíba”, ressaltou.

O professor Wander-

Os R$ 7 milhões investidos pelo Estado serão distribuídos em bolsas de R$ 1.500 para mestrado e R$ 2.200 para doutorado

ley de Souza, presidente da 
Financiadora de Estudos e 
Projetos (Finep), empresa pú-
blica brasileira de fomento à 
ciência, tecnologia e inovação 
em empresas e universida-
des, destacou que enxerga a 
instituição como a mediadora 
entre ambientes acadêmicos e 
produtivos, de modo a ajudar 
a corrigir a falha conjuntural 
dos agentes que lidam com 
inovação. “Nós buscamos fazer 
a ponte para alavancar a pes-
quisa nas empresas a partir de 
trocas com as universidades. 

O Governo da Paraíba está de 
parabéns nessa ação voltada à 
formação de recursos huma-
nos altamente qualificados, 
fortalecendo e ampliando a 
pós-graduação e a pesquisa no 
país”, comemorou.

O professor Rangel Jú-
nior, reitor da Universidade 
Estadual da Paraíba (UEPB) 
disse que esse programa con-
figura-se como a maior novi-
dade dos últimos anos em re-
lação ao incentivo acadêmico 
na Paraíba. “Esse é o primeiro 
programa de bolsas de pes-

quisas implantado na Paraíba 
a partir de uma política pró-
pria do Governo do Estado. As 
pesquisas demandam estu-
dos aprofundados e os alunos 
precisam se dedicar em tem-
po integral ao curso, daí a ne-
cessidade de subsídios. Esta é 
uma iniciativa de grande valor 
que o alunado focado na pós-
graduação vai saber aprovei-
tar e retribuir com projetos 
sólidos”, disse o reitor.

A professora Margareth 
Diniz, reitora da Universida-
de Federal da Paraíba (UFPB), 

também destacou a ação de 
governo e disse que o pro-
grama é importante tanto no 
aspecto da qualificação hu-
mana como na elevação das 
instituições envolvidas. “Esse 
programa é de fundamental 
importância, principalmente 
pelo fato do número significa-
tivo de bolsas que estão sendo 
ofertadas e é com satisfação 
que participo hoje dessa so-
lenidade histórica”, disse alu-
dindo às sucessivas ausências 
de governos anteriores num 
programa de pós-graduação.

A vice-governadora Lígia 
Feliciano abriu, nessa quinta-
feira (1º), as comemorações da 
Semana da Pátria na Paraíba. A 
solenidade aconteceu na Praça 
João Pessoa, no centro da capi-
tal. A programação se estende 
até o próximo dia 7, Dia da In-
dependência do Brasil.

Durante as comemora-
ções, houve a Corrida do Fogo 
Simbólico e acendimento da 
pira, além da apresentação 
cultural da banda marcial da 
Escola Cenecista João Régis 
Amorim (Cnec) e da banda 
do Corpo de Bombeiros. Lígia 
hasteou a Bandeira Nacional 
ao lado do deputado federal 
Damião Feliciano, que hasteou 
a bandeira da Paraíba, e do po-
licial civil Tarcisio Jardim que 
fez o hasteamento da bandeira 
da capital.

A programação ainda 
contemplou o arriamento do 
Pavilhão Nacional, com apre-
sentação das bandas do Liceu 
Paraibano e da Polícia Militar 
da Paraíba. De acordo com 
o calendário, durante toda a 
Semana da Pátria, a Bandeira 
Nacional será hasteada e ar-

riada diariamente em escolas 
da rede estadual ou em órgãos 
estaduais. 

Neste ano, três escolas 
participarão das solenidades 
da Semana da Pátria: Escola 
Estadual Antonia Rangel, na 
Torre (sexta-feira); Cnec, no 
Geisel (segunda-feira) e Escola 
Estadual Padre Dehon, na Tor-
re (terça-feira). Em todas elas 
vai acontecer o hasteamento e 
arriamento do Pavilhão Nacio-
nal e apresentação da banda da 
escola.

No fim de semana, o has-
teamento e arriamento do Pa-
vilhão Nacional acontece na 
sede da PBTur, em Tambaú.

Na quarta-feira, dia 7 de 
setembro, acontece o Desfile 
Cívico, na Avenida Getúlio Var-
gas, em frente ao Departamen-
to de Estradas de Rodagem 
(DER), a partir das 8h30, com 
participação de militares, estu-
dantes e servidores de órgãos 
estaduais, autarquias e entida-
des civis. Em seguida, haverá 
extinção do Fogo Simbólico da 
Pátria. O arriamento do Pavi-
lhão Nacional acontecerá às 
18h.

Vice-governadora abre 
Semana da Pátria em JP

AtÉ 7 DE SEtEMBRo

A vice-governadora Lígia 
Feliciano representou o gover-
nador Ricardo Coutinho, nessa 
quinta-feira (1º),  na cerimônia 
de posse da ministra Laurita 
Vaz, que se tornou a primeira 
mulher a assumir a Presidência 
do Superior Tribunal de Justi-
ça (STJ). Ao lado do ministro 
Humberto Martins, que tomou 
posse como vice-presidente 
da Corte, Laurita comandará 
o tribunal durante o biênio 
2016-2018.

A nova direção sucede a 
gestão conduzida pelo minis-
tro Francisco Falcão, que este-
ve à frente do tribunal entre 
2014 e 2016, período em que 
Laurita foi a vice-presidente. A 
solenidade reuniu autoridades 
dos três Poderes da República, 
entre eles o presidente do Su-
premo Tribunal Federal (STF), 
Ricardo Lewandowski.

“Estou muito honrada em 
participar da posse da primei-
ra mulher presidente do STJ. 
O Supremo ganha com essa 
gestão hoje revigorada, mas 
quem ganha mais é a popu-
lação, em ter à frente do STJ 
esses dois grandes nomes que 
são a ministra Laurita e o mi-
nistro Humberto”, destacou a 
vice-governadora Lígia Felicia-
no.

Ao tomar posse, Laurita 
Vaz adiantou que fará uma 
administração “firme, transpa-
rente, participativa e compro-
metida com os objetivos maio-
res” no STJ.  “Centraremos 
esforços na atividade fim, que 
é a de julgar, com celeridade e 

Lígia participa de posse no STJ
LAURItA VAZ E HUMBERto MARtINS

Solenidade aconteceu na Praça João Pessoa, no centro da capital

qualidade, as demandas a nós 
submetidas, buscando aprimo-
rar os institutos processuais de 
que já dispomos para atingir 
melhores resultados”, afirmou.

Apegado à segurança jurí-
dica, Humberto Martins acre-
dita que o STJ está desempe-
nhando bem o seu papel de 
uniformizar a aplicação da 
legislação federal em todo o 
País, dando resposta a todas 
as demandas que a sociedade 
tem trazido à Corte. “O nosso 
trabalho é hercúleo, mas gra-
tificante, pois nossas decisões 
estão voltadas aos interesses 
do cidadão brasileiro. As nos-
sas decisões têm impacto em 

toda a coletividade e contri-
buem para a consolidação do 
exercício da cidadania e para 
a tão almejada pacificação so-
cial.”, disse.

“Centraremos 
esforços na 
atividade fim, 
que é a de julgar, 
com celeridade e 
qualidade”

Foto: Divulgação

Ministra é a primeira mulher a assumir a presidência do Superior Tribunal de Justiça
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Políticas

Obras do Eixo Leste, na 
região de Monteiro, estão 
com 85% de conclusão

FOTO: Divulgação/TCE-PB

AGENDA DOS CANDIDATOS
(JOÃO PESSOA)

8h - Café da manhã na Comunidade 
Patrícia Tomaz, em Mangabeira 
9h – Caminhada na Comunidade de 
Paratibe/Valentina de Figueiredo
12h - Reunião com moradores da 
Comunidade do Taipa  
15h - Caminhada no bairro São José  
18h - Reunião no Condomínio Paulo 
Miranda, no bairro dos Bancários  
19h - Plenária no bairro do Ernani Sátiro 
20h - Inauguração do comitê de Giva-
nildo Melo, no Bairro das Indústrias

Não informou a agenda.

Cida Ramos (PSB)

Luciano Cartaxo (PSD)

Charliton Machado (PT)

9h30 - Panfletagem e caminhada no 
bairro do Valentina
11h - Atividade com sindicalistas
15h - Gravação de Guia Eleitoral

CAMPINA GRANDE

7h30 - Café da manhã na empresa 
São Braz
8h30 - Caminhada no bairro Severino 
Cabral
12h - Almoço com funcionários de 
empresa
18h - Reunião com lideranças
20h - Gravação de Guia Eleitoral

8h – Gravação de Guia Eleitoral 
10h – Prestigia o lançamento da candida-
tura à reeleição do vereador João Dantas 
15h – Participa do lançamento da candi-
datura a vereador de Rostand Paraíba 
16h – Ação nos bairros do Jeremias e 
Promorar

Artur Bolinha (PPS)

Romero Rodrigues (PSDB)

Adriano Galdino (PSB)

9h – Caminhada no bairro do Tam-
bor, com concentração na Rua 24 
de Maio
15h40 – Caminhada no Conjunto 
Chico Mendes, com concentração 
na Rua Maria da Guia Muniz
18h – Encontro com o vereador 
Napoleão Maracajá

Não informou a agenda.

Walter Brito Neto (PEN)

Veneziano Vital do Rêgo (PMDB)

9h15 - Visita ao Mercado das 
Malvinas
15h15 - Caminhada na Vila Cabral de 
Santa Teresinha
19h15 - Encontro com lideranças

8h - Panfletagem no Mercado da 
Torre
14h - Panfletagem no bairro de 
Mangabeira
17h - Reunião com apoiadora no 
bairro do Altiplano

Victor Hugo (PSol)

David Lobão (PSol)

9h - Visita à Feira Central
15h30 - Caminhada em São José 
da Mata
19h - Reunião com lideranças do 
partido

Transposição entra na 
PB em abril de 2017

As águas do Rio São 
Francisco devem entrar na 
Paraíba em abril do pró-
ximo ano e será a solução 
para a crise hídrica que as-
sola o território paraibano, 
prioritariamente, em rela-
ção à cidade de Campina 
Grande. A informação é do 
secretário de Estado da In-
fraestrutura, Recursos Hí-
dricos, do Meio Ambiente 
e da Ciência e Tecnologia, 
João Azevedo Lins Filho, ao 
proferir palestra na tarde 
dessa quinta-feira (1), du-
rante o Seminário “A Crise 
Hídrica no Semiárido Parai-
bano”, realizado no Auditó-
rio do Centro Cultural Aria-
no Suassuna, no Tribunal de 
Contas do Estado.

O secretário fez um ba-
lanço da situação hídrica 
do Estado e assegurou que 
85% das obras do canal da 
Transposição do Rio São 
Francisco já estão pron-
tas para chegar ao Estado 
pelo Eixo Leste, no portal 
de entrada na cidade de 
Monteiro. Expondo fotos, o 
executivo mostrou a calha 
final para o recebimento 
das águas, que segundo ele, 
deverão chegar numa vazão 
de 4,2m3, parâmetro signi-
ficativo para atender às ne-
cessidades. A outra entrada, 
no Eixo Norte, tem previsão 

Secretário de Estado dos Recursos Hídricos, João Azevedo, trouxe informação no seminário do TCE

para chegar em maio.
Durante os debates o 

secretário foi indagado a 
respeito das providências 
que estariam sendo feitas 
pelo Estado para viabilizar 
o envio das águas ao ma-
nancial do Açude de Bo-
queirão. Ele explicou que já 
existem projetos em anda-
mento para contratação de 
empresas especializadas na 
restauração das corredeiras 
dos rios, especialmente no 
leito do Rio Paraíba, diante 
do assoreamento e do cres-
cimento da vegetação.

João Azevedo lembrou 
ainda que a Agência Nacio-
nal das Águas (ANA) tem 
uma previsão de perda na 

vazão prevista para o Esta-
do, numa média de 1,08m3. 
A consequência disso é a se-
cagem das corredeiras pela 
falta de água, assim como em 
relação ao processo de eva-
poração na região do Semiá-
rido. Essa perda deverá ser 
reduzida aos poucos, mesmo 
assim, observa ele, a quan-
tidade de água que chegará 
a Boqueirão será suficiente 
para regularizar o abasteci-
mento d’água na cidade de 
Campina Grande e região.

O diretor da Agência 
Executiva de Gestão das 
Águas na Paraíba (Aesa), 
João Fernandes, atuou como 
debatedor em um dos pai-
néis. Ele disse que a agência 

administra 122 barragens 
no Estado, mas não tem in-
gerência sobre os principais 
mananciais da Paraíba. Ci-
tou como exemplo o Açude 
de Boqueirão, que é da res-
ponsabilidade da Agência 
Nacional. Lembrou que a 
Aesa deverá ser reestrutu-
rada, dentro de um projeto 
que tem como financiador 
o Banco Mundial. Esse é um 
processo que vai ampliar 
a capacidade de gerencia-
mento da Agência Estadual, 
dentro de um plano de ges-
tão nacional e que será fun-
damental para a gestão das 
águas nessa nova conjuntu-
ra, a partir da chegada das 
águas do São Francisco.

Prefeito de 
Sumé cancela 
contrato por não 
receber propina

O Ministério Público 
Federal (MPF) em Montei-
ro (PB) expediu recomen-
dação ao prefeito de Sumé, 
no Cariri paraibano, para 
que o gestor anule rescisão 
de contrato de obra públi-
ca, por desvio de finalidade. 
Segundo o Ministério Pú-
blico, Francisco Duarte da 
Silva Neto cancelou contra-
to de obra de esgotamento 
sanitário, no valor apro-
ximado de R$ 3,5 milhões 
(contrato administrativo nº 
70301/2015), por não rece-
ber propina.

De acordo com o MPF, 
o gestor pediu 10% de pro-
pina à empresa Coenco – 
Construções, Empreendi-
mentos e Comércio LTDA, no 
âmbito da Concorrência nº 
03/2015. Com a negativa da 
empresa em aceitar o paga-
mento da propina, o prefeito 
passou a dificultar a execu-
ção da obra, tendo expedido, 
inclusive, duas notificações 
e rescindido o contrato em 
curto espaço de tempo.

O MPF/PB entende que 
a rescisão deve ser anulada, 
porque ela foi usada para 
forçar a Coenco a aceitar o 
pagamento de propina, o 
que caracteriza desvio de 
finalidade.

O MPF concede o pra-
zo de cinco dias para que o 
prefeito informe as provi-
dências que adotou em ra-
zão da recomendação. Caso 
não seja acatada, o órgão 
adotará as providências ju-
diciais cabíveis.

O presidente da Cagepa, 
Marcus Vinícius Fernandes, 
expôs na manhã dessa sexta-
feira (2), no seminário pro-
movido pelo TCE-PB sobre a 
crise hídrica no Semiárido, a 
situação do abastecimento de 
água da Paraíba, ocasião em 
que revelou estarem operan-
do normalmente, hoje, apenas 
68 dos 192 sistemas sob admi-
nistração da companhia.

Convidado a falar sobre 
as possíveis alternativas, para 
o abastecimento de Campina 
Grande e outros 18 municí-
pios, em caso de a água da 
Transposição do São Francisco 
não chegar antes que se esgote 
a capacidade do reservatório 
Epitácio Pessoa, ele revelou 
que não há solução de curto 

prazo, “e nem mágica”, para o 
problema antes que o projeto 
entre em operação.

Marcus Vinicius apre-
sentou, na ocasião, projetos 
que a companhia elaborou 
como alternativas para a si-
tuação de Campina Grande e 
entorno, mas que foram des-
cartados em razão, principal-
mente, dos elevados custos e 
tempo de instalação. 

A Cagepa trabalha hoje, 
conforme esclareceu, para 
garantir água de qualidade a 
esses municípios até julho do 
próximo ano, e leva em conta 
que se cumpra a previsão do 
secretário estadual de Recur-
sos Hídricos, João Azevedo, 
de que a água da transposi-
ção chegue ao reservatório 

alguns meses antes, em abril.
Em razão de crise hídrica, 

a Paraíba tem 14 municípios 
em situação de alerta; outros 
84 em racionamento, entre es-
tes Campina Grande, segunda 
maior cidade do Estado; e 32 
onde os sistemas de abasteci-
mento já entraram em colapso. 
Em 15 cidades o fornecimento 
não é operado pela empresa.

Duas alternativas
Em seguida, o professor 

Heber Gomes, que é coordena-
dor do Laboratório de Eficiên-
cia Energética e Hidráulica em 
Saneamento da Universidade 
Federal da Paraíba, apresen-
tou duas alternativas para le-
var água ao Compartimento 
da Borborema.

O Gabinete da Presidên-
cia da República, o Congres-
so Nacional, os governos 
estaduais, as Assembleias 
Legislativas e as Câmaras 
de Vereadores dos estados 
e municípios atingidos pela 
seca vão receber do Tribu-
nal de Contas da Paraíba, em 
documento impresso, o con-
junto de exposições, painéis 
e debates do Seminário “A 
Crise Hídrica no Semiárido 
Paraibano”.

Coordenado pela Es-
cola de Contas Conselheiro 
Otacílio Silveira (Ecosil), ór-
gão do TCE, o encontro de 
que participaram gestores 
públicos, meteorologistas, 
consultores e estudiosos do 
tema foi encerrado, nessa 
sexta-feira (2), no Auditó-
rio Celso Furtado, do Centro 
Cultural Ariano Suassuna. A 
abertura, no mesmo local, 
deu-se, um dia antes, com 
pronunciamento do presi-

dente da Corte, conselheiro 
Arthur Cunha Lima.

Os destinatários desse 
documento receberão o con-
teúdo degravado das análi-
ses sobre a situação aflitiva 
em que vivem milhares de 
habitantes do Semiárido e 
de centros urbanos popu-
losos nos quais se incluem 
Campina Grande, a segunda 
maior cidade da Paraíba e 
uma das mais importantes 
do Nordeste.

Abastecimento em CG não 
tem solução de curto prazo

Conteúdo de seminário vai 
aos centros de decisão do País

ALTERNATIVAS POSSÍVEIS

CRISE HÍDRICA NO SEMIÁRIDO



Capital tem 350 ruas 
sem nome e moradores 
são prejudicados 
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Procon-PB recomenda que 
clientes procurem alternativas 
para transações bancárias

Serviço de depósito não funcionará
greve dos banCários

José Alves  
zavieira2@gmail.com

A greve dos bancários 
que se inicia na próxima 
terça-feira por melhores sa-
lários e mais contratações 
de funcionários, atinge tan-
to bancos públicos quan-
to privados e, segundo os 
sindicatos representativos 
da categoria (João Pessoa 
e Campina Grande), 4,5 mil 
bancários devem cruzar os 
braços, mantendo apenas o 
número mínimo de funcio-
nários exigido por lei. Duran-
te a greve, a opção depósito 
fica praticamente inviável 
porque vão faltar envelopes 
para a operação, assim como 
a troca de cheques por falta 
de atendimento nos caixas.

Segundo informações do 
comando de greve, os depó-
sitos nos caixas eletrônicos 
não fazem parte dos serviços 
essenciais garantidos pelos 
bancários. A segunda via de 
cartão também não poderá 
ser feita. O que a categoria 
tem como responsabilidade 
durante a greve é o abaste-
cimento do autoatendimento 
para que as pessoas possam 
sacar. As transferências de 
banco para banco continuarão 
sendo feitas durante o movi-
mento paredista.

Procon
O Procon Estadual re-

comenda que os clientes 
procurem alternativas para 
as transações bancárias tra-
dicionais que estão sendo 
afetadas pela greve. A inter-
net pode ser uma boa ferra-
menta durante o período. 
As lotéricas, a internet e a 
solicitação junto às empre-
sas da segunda via de bole-
tos também são alternati-
vas. Em casos negativos, o 
consumidor deve juntar um 
protocolo e fotos do caixa 

indisponível. A pessoa tam-
bém pode solicitar um fiscal 
do Procon em casos mais 
extremos.

Saques
De acordo com o Banco 

Central, há 22.975 agências 
instaladas no País. Segun-
do a Federação Brasileira 
de Bancos (Febraban), os 
clientes poderão fazer sa-
ques, transferências e ou-
tras operações por canais 
alternativos de atendimen-
to, como caixas eletrôni-
cos, internet banking, apli-
cativos no celular (mobile 

banking), telefone, além de 
casas lotéricas, agências 
dos Correios, redes de su-
permercados e outros esta-
belecimentos credenciados.

Paralisação
A greve da categoria foi 

decidida na assembleia reali-
zada na noite de quinta-feira 
passada (dia 1º de setembro, 
data base da categoria). Os 
bancários, por unanimida-
de, rejeitaram a proposta 
dos banqueiros e aprova-
ram a deflagração da greve 
por tempo indeterminado, a 
partir da zero hora de terça-

-feira, 6 de setembro.
Os bancários pedem 

reajuste salarial de 16% com 
piso de R$ 3.299,66. A Fena-
ban apresentou uma propos-
ta de reajuste de 5,5%, com 
piso de R$ 1.321,26 a R$ 
2.560,23. A reação da cate-
goria profissional, segundo 
o presidente do sindicato na 
Paraíba, Marcelo Alves, “foi 
em resposta à mesquinhez 
e falta de seriedade dos ban-
queiros, que, mais uma vez, 
se negou a oferecer uma pro-
posta decente, que valorizas-
se os bancários”.

Marcelo disse que a 

proposta da Fenaban não 
cobre, sequer, a inflação 
do período, projetada em 
9,57% para agosto deste 
ano e representa perdas 
de 2,8% para o bolso de 
cada bancário. Além de re-
baixada, a proposta não 
contempla emprego, saú-
de, segurança, igualdade 
de oportunidades e demais 
reivindicações da categoria.

De acordo com Marce-
lo, além de reduzir salários, 
a proposta dos banqueiros 
ressuscita o artifício do abo-
no salarial. “Que é um retro-
cesso, quando queremos a 

reposição da inflação e ga-
nho real, um modelo consa-
grado há mais de doze anos 
de negociações, porque os 
lucros dos bancos são sufi-
cientes para o atendimento 
às nossas reivindicações. 
Mas, ante a falta de serie-
dade e a mesquinhez dos 
banqueiros, os bancários 
foram coerentes e delibera-
ram pela deflagração da gre-
ve. Afinal, só a luta garante”, 
afirmou ele, lembrando que 
desde o ano passado até o 
mês de julho deste ano fo-
ram demitidos 7.900 bancá-
rios em todo o País.

Clientes vão poder utilizar os caixas eletrônicos das agências bancárias, já que durante a paralisação a categoria terá que fazer o abastecimento do auto atendimento

Sine-PB disponibiliza 124 vagas de 
emprego para contratação imediata

Detran e UEPB promovem capacitação

MerCado de TrabaLHo

insTrUTores de aUToesCoLas

O Sistema Nacional de 
Empregos da Paraíba (Sine-
-PB) disponibilizou ontem 
uma lista contendo um total 
de 124 vagas de emprego 
para contratação imedia-
ta, ofertadas nas cidades de 
Santa Rita (58), João Pessoa 
(54), Campina Grande (4), 
Sapé (4) e Guarabira (4).

A categoria que mais 
oferece vaga na capital é para 
operador de empilhadeira 

(17), seguido de ajudante de 
carga e descargas (14) e au-
xiliar de linha de produção 
voltado para pessoas com 
deficiência (5). Em Guarabi-
ra, há vagas para atendente 
de telemarketing (2) e balco-
nista de crediário (2).

Já no município de Cam-
pina Grande as vagas são 
para costureira em geral, 
gerente de mercado, padeiro 
e operador de máquinas de 

costura de acabamento. Em 
Sapé, há vagas disponíveis 
para auxiliar administrativo 
(2) e vigilante (2). A cidade 
que mais oferece oportuni-
dades é Santa Rita com vagas 
abertas para contratação no 
cargo de borracheiro (6), fa-
xineiro de serviços domésti-
cos e auxiliar de cozinha (4).

Inscrições
Os interessados devem 

procurar a sede do Sine-PB, 
localizada na Avenida Du-
que de Caxias, 305, no centro 
de João Pessoa (próximo ao 
Shopping Terceirão), portan-
do RG e CPF. 

Mais informações po-
dem ser obtidas também 
pelos telefones (83) 3218-
6619, 3218-6618 ou 3218-
6624 (em João Pessoa) e 
(83) 3310-9412 (em Campi-
na Grande).

Com o objetivo de ofere-
cer uma discussão sobre hu-
manização, resolução de con-
flitos e postura educativa aos 
instrutores dos 69 Centros 
de Formação de Condutores 
(CFCs) instalados no Estado, 
o Departamento Estadual de 
Trânsito (Detran-PB) e a Uni-
versidade Estadual da Paraíba 

(UEPB) firmaram convênio 
para a realização do Curso de 
Atualização da Formação dos 
Instrutores de Trânsito. 

Os treinamentos tive-
ram início no último dia 26 
e seguirão até o dia 8 de ou-
tubro, nos finais de semana, 
nos campus da UEPB em João 
Pessoa, Campina Grande, Gua-

rabira, Patos e Sousa, simulta-
neamente, direcionados a 640 
instrutores. 

Segundo o presidente da 
Comissão de Credenciamento, 
Auditoria e Fiscalização dos 
CFCs, Genival Júnior, o curso 
vai proporcionar um melhor 
preparo psicológico aos ins-
trutores na convivência com 

os candidatos, de forma mais 
humana e cordial.

O convênio também 
abrange a aplicação de exa-
mes de legislação junto aos 
candidatos à obtenção da Car-
teira Nacional de Habilitação 
(CNH) por parte dos profes-
sores daquela instituição de 
ensino.

O Ministério Públi-
co Federal (MPF), por 
meio da Procuradoria 
da República da Paraí-
ba, doou à Fundação 
de Desenvolvimento 
da Criança e do Adoles-
cente Alice de Almeida 
(Fundac) um veículo 
para uso do trabalho 
socioeducativo desen-
volvido pela instituição. 

A doação decor-
reu de um pleito do 
presidente da Fundac, 
Noaldo Meireles, que 
inscreveu a Instituição 
para concorrer ao be-
nefício da Procuradoria 
da República da Paraí-
ba ao lançar edital de 
doação de três auto-
móveis, publicado dia 
8 de julho deste ano.

O MPF fez a doa-
ção de dois Peugeot 
307 (sedan) e um Nis-
san Sentra (sedan) para 
a concorrência dos es-

tados, Distrito Federal 
e municípios mais ca-
rentes, além de entida-
des privadas sem fins 
lucrativos reconhecidas 
de utilidade pública e 
organizações da socie-
dade civil de interesse 
público.

Conforme orienta-
ção do edital, a Fun-
dação, por meio do 
presidente Noaldo 
Meireles, preencheu o 
formulário de solicita-
ção e foi beneficiada 
com um Peugeot 307. 
“Agradeço ao MPF por 
contemplar a Fundac 
com a doação de um 
veículo que contribuirá 
com o trabalho socioe-
ducativo que desenvol-
vemos, haja vista a ne-
cessidade da Fundação 
devido ao número de 
unidades socioeducati-
vas e da distância entre 
elas”, justifica Noaldo.

Fundac recebe veículo 
do Ministério Público 

doaÇÃo

FoTo: Edson Matos
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Capital tem 350 ruas sem nome 
e moradores são prejudicados
Número representa um 
percentual de 5% de um 
total de 7 mil existentes

Estamos em pleno sécu-
lo XXI, mas na cidade de João 
Pessoa (capital do Estado da 
Paraíba), ainda existem apro-
ximadamente 350 ruas sem 
nome. Segundo informações 
da Secretaria de Planejamen-
to (Seplan) do município, a 
cidade tem 7 mil ruas, e des-
se total 5%, continuam sem 
nome. O que não deixa de ser 
um transtorno para os mora-
dores porque eles ficam sem 
receber correspondências ou 
encomendas. 

Para poder receber al-
guma encomenda, quem 
mora numa rua sem identifi-
cação tem que dar o endere-
ço de algum familiar ou um 
amigo que mora numa rua 
com nome no mesmo bairro. 
Quanto aos boletos mensais, 
tem que utilizar a internet 
para retirá-los ou se dirigir 
às empresas onde efetuou 
compras para poder fazer os 
pagamentos. 

Segundo informações 
da Câmara dos Vereadores 
da capital, muitas ruas ain-
da estão sem nomes porque 
os moradores não procuram 
a Prefeitura de João Pessoa 
para fazer uma solicitação, 
e também porque a Prefei-
tura não tem interesse em 
investir em placas de iden-
tificação de ruas. De acordo 
com o vereador Zezinho do 
Botafogo, as vias podem ter 
nomes de plantas, flores e de 
pessoas que já foram a óbito. 
Ele explicou que para criar o 
nome de uma rua, os mora-
dores precisam entregar um 
requerimento à Câmara, que 
por sua vez aprova e envia o 
projeto para ser sancionado 
pelo prefeito. 

“Em alguns casos, os 
moradores preferem pagar 
do próprio bolso a confecção 
de uma placa com o nome da 
rua do que ficar esperando 
anos e anos pela boa vonta-

de da Prefeitura em confec-
cionar uma placa", disse o 
parlamentar.

Correios
A assessoria de co-

municação dos Correios e 
Telégrafos da capital infor-
mou que não tem como os 
moradores de uma rua sem 
nome receberem correspon-
dências. Eles só passarão a 
receber correspondências, 
após a regularização do lo-
gradouro. 

No barro São José, por 
exemplo, os moradores con-
tinuam revoltados porque 
algumas das ruas continuam 
sem nomes, o que acaba cau-
sando constrangimento aos 
habitantes da comunidade. 
O pior é que receber algu-
ma encomenda fica inviá-
vel, mesmo as casas tendo 
numeração. A saída para os 
moradores receberem algu-
ma encomenda é colocar o 
endereço de um amigo que 
mora no bairro, em uma rua 
com nome. 

O morador Abdias No-
gueira, que reside em uma 
rua sem nome no bairro São 
José, afirmou que quando 
vai fazer alguma compra no 
comércio, coloca o endere-
ço de uma residência de um 
amigo que mora numa rua 
com identificação. Caso con-
trário, ele não teria como 
receber o objeto comprado 
no comércio. Abdias disse 
que até para abrir uma con-
ta em banco é complicado 
porque reside em uma rua 
sem nome. 

Segundo a assessoria 
da Superintendência Execu-
tiva de Mobilidade Urbana 
(Semob), em João Pessoa 
existem ruas, avenidas e tra-
vessas que são passagens 
menores que ruas e pouco 
habitadas. Entre essas tam-
bém existem praças, rota-
tórias, ladeiras (ladeira de 
São Francisco e Ladeira da 
Borborema) parques e ala-
medas (Alameda Faracco 
nas Trincheiras e Alameda 
Vicentina, no bairro da Tor-
re) que estão configuradas 
como logradouros.

José Alves
zavieira2@gmail.com

Enquanto 350 ruas de 
João Pessoa permanecem 
sem denominação, algumas 
têm dois ou três nomes, a 
exemplo da escadaria do lado 
da antiga Faculdade de Di-
reito, no início da Rua Duque 
de Caxias. Da escadaria até a 
Avenida General Osório, ela 
se chama Padre Gabriel Mala-
grida. Da General Osório até a 
Beurepaire Rohan, o nome é 
Irineu Pinto, e da Beaurepaire 
até a antiga Central de Polícia 
é denominada Cruz Cordeiro.

A Avenida Vasco da Gama 
no bairro de Jaguaribe se es-
tende desde a Rua Coelho Lis-
boa à Praça Castro Pinto. E da 
Coelho Lisboa até a Rua Mon-
senhor Almeida, ela se chama 
Vasco da Gama. Da Monsenhor 
Almeida até a João Machado, é 
Rua Américo Maia. 

A Avenida João Maurí-
cio, que pega toda a orla ma-
rítima de João Pessoa, se es-
tenderia do Cabo Branco até 
o Retão de Manaíra. Mas do 
Cabo Branco até a Avenida 
Epitácio Pessoa ela se cha-
ma Avenida Cabo Branco; da 

Avenida Epitácio Pessoa até 
o Hotel Tambaú, é Avenida 
Tamandaré, e da entrada da 
Avenida Rui Carneiro até o 
Retão de Manaíra é denomi-
nada João Maurício.  

A Avenida Trincheiras 
se estenderia do Pavilhão do 
Chá (Praça Venâncio Neiva) 
até a entrada da Rua Fran-
cisco Manuel, em Jaguaribe. 
Mas da Praça Venâncio Neiva 
até a Rua Capitão José Pes-
soa, ela se chama Rua das 
Trincheiras, e desse ponto 
até a Rua Francisco Manuel, 
é Rua João da Mata.

Três nomes na mesma via

O trabalho investigativo 
da Polícia Civil da Paraíba re-
sultou na prisão de Luciano 
Abrantes de Oliveira Alves, 
na cidade de Pombal, Sertão 
da Paraíba. A ação aconteceu 
por cumprimento de manda-
do de prisão expedido pela 
1ª Vara Criminal de João 
Pessoa, pelo crime de roubo 
majorado. O suspeito já tinha 
sido condenado e estava des-
cumprindo as regras do regi-
me semiaberto. 

De acordo com a dele-
gada Patrícia Forny, titular 
da Delegacia Seccional de 
Sousa, durante a abordagem 
ainda foram apreendidos 
documentos falsos do preso 
em nome de ‘Luciano José 
Arantes Ferreira’ e da espo-
sa, um carregador de uma 
pistola .40 e um veículo de 
luxo que tinha restrição de 
roubo/furto, o que resultou 
em procedimento de fla-

grante. “Usando esse nome 
falso, Luciano estava moran-
do em Pombal e havia sido 
contratado como coorde-
nador do Samu na cidade”, 
acrescentou o policial. 

Luciano apresentou 
à polícia RG, CNH e Título 
Eleitoral falsificados. Ao ser 
realizada a busca em sua re-
sidência, foram encontrados 
ainda outros documentos 
falsificados. 

Estatuto
O preso foi autuado em 

flagrante pelos delitos de uso 
de documento falso, falsifica-
ção de documento público, 
recepção e posse de apetre-
cho de acessório de arma de 
fogo de uso restrito, previsto 
no Estatuto do Desarmamen-
to. Ele foi recolhido para Ca-
deia Pública de Pombal, de 
onde será encaminhado para 
audiência de custódia. 

Homem é detido com 
documentos falsos 

EM POMBAL

Na noite de quinta-
feira (1º) policiais mi-
litares do 5º Batalhão 
realizaram a apreensão 
de uma espingarda ca-
libre 12, rádios de co-
municação e drogas em 
uma comunidade na 
Zona Sul da capital.

Os policiais rece-
beram as informações 
que indicavam que 
uma residência na co-
munidade Maria de 
Nazaré, no bairro dos 
Funcionários II, esta-
ria funcionando como 
ponto de tráfico de 
entorpecentes e que lá 
também haveria armas 
de fogo. As equipes da 
Força Tática, Rádio Pa-
trulha e a do coordena-
dor do policiamento, 

todas do 5º Batalhão, 
conseguiram localizar 
a casa indicada e reali-
zar a investigação.

Maconha
Ao chegar no local, 

os policiais identifica-
ram a presença de dois 
suspeitos que ao per-
ceberem a presença da 
polícia fugiram pela par-
te de trás da casa.Con-
tudo, os PMs também 
conseguiram apreen-
der na residência 29 
papelotes de maconha 
e uma cartela de entor-
pecentes, além de uma 
balança de precisão.

O material apreen-
dido foi encaminhado 
para a Central de Fla-
grantes.

Polícia apreende arma 
e drogas na Zona Sul

EM JOÃO PESSOA

“Da General 
Osório até a B. 
Rohan, o nome 
é Irineu Pinto, e 
da B. Rohan até 
a Central é Cruz 
Cordeiro”

A Polícia Militar inter-
ceptou, na noite de quinta-
feira (1º), na cidade de Ma-
manguape, um carro com 
suspeitos de integrar uma 
quadrilha que pretendia ata-
car, na madrugada de ontem, 
a agência do Banco do Bra-
sil da cidade de Araçagi, no 
Agreste da Paraíba. O bando 
vinha do Rio Grande do Nor-
te e seguia em direção à re-
gião de Guarabira.

De acordo com o coman-

dante da 2ª Companhia In-
dependente, capitão Alber-
to Filho, na perseguição os 
suspeitos perderam o con-
trole do carro e bateram em 
uma área de vegetação. “Eles 
abandonaram o carro e fugi-
ram pela mata, mas apreen-
demos no veículo todo mate-
rial que eles pretendiam usar 
no ataque a agência”, disse.

No carro dos bandidos, 
a PM encontrou 45 muni-
ções de fuzil 7,62; 49 de pis-

tola nove milímetros; 18 de 
espingarda calibre 12; 140 
de pistolas 380 e ponto 40; 
oito carregadores de pistola 
e fuzil; oito latas de gram-
pos para serem espalhados 
na pista; uma barra de ferro 
para violar os caixas eletrô-
nicos; e uma farda semelhan-
te às usadas por militares.

Plano frustrado
O plano dos criminosos 

começou a ser frustrado du-

rante a tarde, quando dois 
homens - um de 25 e outro 
de 28 anos - foram detidos 
por policiais do 4º Batalhão 
na frente da agência que se-
ria o alvo, em Araçagi, tiran-
do fotos para possivelmente 
enviar para o restante da 
quadrilha. A dupla tinha vá-
rias passagens pela polícia 
por roubo. Apesar das evi-
dências de que pretendiam 
cometer a ação, os dois tive-
rem que ser liberados.

PM intercepta quadrilha suspeita
ASSALTOS A BANCOS NA PARAÍBA

Foram encontrados dentro do carro abandonado pelos bandidos uma grande quantidade de munição para fuzil, pistolas e espingardas

FOTO: Secom-PB
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Agricultores conhecem projeto 
de irrigação com energia solar
Produtores são assistidos
por técnicos da Emater 
para desenvolver atividades

O trabalho de produ-
ção de hortaliças ecológicas 
usando energia solar para a 
irrigação desenvolvido pelo 
jovem Demison da Silva Cos-
ta, na Comunidade Antas do 
Sono, município de Sobrado, 
no Agreste, está servindo de 
modelo na região. Para co-
nhecer as atividades do pro-
dutor, um grupo de 16 agri-
cultores familiares assistidos 
pela Emater dos municípios 
de Sobrado, Sapé e Cruz do 
Espírito Santo, conheceu 
esta nova fonte de energia, 
que apresenta custos reduzi-
dos no consumo.

O jovem agricultor tra-
balhava como garçom em 
João Pessoa. Insatisfeito com 
a atividade que exercia, mui-
tas vezes trabalhando até 
tarde da noite, decidiu retor-
nar ao lugar onde nasceu e, 
na propriedade de seus fa-
miliares, iniciou a plantação 
ecológica de hortaliças numa 
área com menos de um hec-
tare, onde há três anos vem 
cultivando alface, coentro, 
cebola, hortelã e espinafre.

Para irrigação do plan-
tio de forma ordenada, ele 
usa água de um poço arte-
siano anteriormente cons-
truído. Toda a produção de 
hortaliças para a comercia-
lização, ele entrega em pon-
tos específicos nas feiras li-
vres da região.

Energia solar
Contemplado com um 

dos 90 kits de energia solar 

distribuídos pelo Governo 
do Estado no começo deste 
ano, Demison da Silva Costa 
recebeu em sua comunidade 
os agricultores, que conhece-
ram os benefícios na utiliza-
ção deste sistema de energia, 
usando com eficiência em seu 
projeto de irrigação por mi-
cro aspersão.

Os agricultores visitan-
tes constataram que o siste-
ma de energia solar traz uma 
grande economia com rela-
ção à energia convencional 
no custo final de produção. O 

sistema de irrigação utilizado 
pelo agricultor é de 720 litros 
de água por hora, permitindo 
assim seu cultivo. O projeto 
dispõe de placa solar, reser-
vatório, bomba, filtro e rede 
de distribuição com linhas de 
mangueira, levando a água 
para irrigar.

“A grande vantagem é 
com relação ao custo e be-
nefício. O projeto chega às 
famílias que não dispõem de 
energia convencional”, afir-
mou o agrônomo Jamaci Fer-
reira de Vasconcelos, da Ema-

ter Regional de João Pessoa. O 
interesse dos agricultores em 
conhecer o projeto partiu da 
iniciativa aprovada no Conse-
lho de Desenvolvimento Ru-
ral Municipal. Na ocasião, os 
agricultores estavam acom-
panhados dos extensionistas 
José Dinarte Lobato, do escri-
tório da Emater de Sobrado, 
e de José Gilson, Luiz Lima e 
Marta Fernandes, da Emater 
de Sapé.

Recentemente, o Gover-
no do Estado firmou parce-
ria com o Banco do Nordeste 

disponibilizando um montan-
te de recursos da ordem de 
R$ 50 milhões em cinco anos 
para atender a demanda por 
projetos para instalação de 
projetos de energia solar. Ca-
berá a Emater elaborar e en-
caminhar ao banco todos os 
projetos técnicos de financia-
mento, conforme a demanda 
das famílias agricultoras. Os 
agricultores familiares terão 
uma carência de três a cinco 
anos para fazer o pagamento 
do seu financiamento.

Nos sistemas solares fo-

tovoltaicos o agricultor tem 
muitas vantagens, já que a 
energia é gerada pelo Sol, 
tendo custos pequenos como 
a manutenção, por exemplo. 
O corpo técnico da Emater e 
Emepa está preparado para 
orientar e atender as famí-
lias agricultoras paraibanas, 
como informou o presidente 
da Gestão Unificada Emepa/
Interpa/Emater vinculada 
à Secretaria de Estado do 
Desenvolvimento da Agro-
pecuária e da Pesca (Sedap), 
Nivaldo Magalhães.

Agricultores observam equipamento instalado na comunidade Antas do Sono, em Sobrado; só este ano o Governo do Estado já entregou 90 kits de energia solar

Será com o tema "Cui-
dando de quem cuidou," que a 
direção do Lar da Providência, 
junto ao grupo de voluntários 
"Amigos do Lar", promoverá a 
sua 46ª  Feira da Solidarieda-
de, entre os dias 15 e 17 de se-
tembro. A programação deste 
ano contará com a apresenta-
ção de bandas musicais, show 
de humor, além de barracas 
que comercializarão comidas, 
artesanato, roupas usadas e 
novas, bijuterias, calçados e 
outros itens que a instituição 
recebe de doadores. Toda a 
renda, inclusive da bilheteria 
dos shows, é revertida para 
a manutenção da instituição, 
que acolhe mais de 100 idosos.

Para resgatar os bons 
tempos da Feira da Solidarie-
dade, que surgiu em 1968, a 
coordenação preparou uma 
programação especial que co-
meça por volta das 17h. A pro-
gramação noturna será aber-
ta com o show do humorista 
Nairon Barreto, que encarna 
o personagem Zé Lezin, no dia 
15, a partir das 20h, com in-
gresso no valor de R$ 30,00. 

No dia 16, os shows se-
rão com a Banda Bereguedê, 
às 20h, e Beto e Banda Movi-
mento, a partir das 22h.  No 
último dia, se apresentarão a 
Banda Tuareg’s e Ramon. A 
entrada para os shows custará 
R$ 10,00. Os produtos doados 
e produzidos pelos próprios 
internos do Lar serão expos-
tos em barracas e estarão à 
venda durante toda a feira, que 

disponibiliza ainda um espaço 
para crianças com brincadei-
ras e brinquedos.

Embora a Feira da Soli-
dariedade tenha o objetivo de 
arrecadar fundos para a ma-
nutenção do Lar da Providên-
cia, o evento é feito todos os 
anos também com o objetivo 
de chamar a atenção para o 
espaço do idoso na sociedade 
e a sua valorização no seio da 
família. “A feira, portanto, tam-
bém é um evento destinado à 
confraternização da família. 
Participar da feira acaba sendo 
um ato de carinho, de sensibili-
dade, porque quando a pessoa 
vem aqui acaba prestigiando e 
valorizando o trabalho dos  in-
ternos, que passam todo o ano 
produzindo suas peças para 
vender na feira”, disse a direto-
ra-geral do Lar, Irmã Maria do 
Rosário.

Sobre o Lar
O Lar da Providência fica 

na Av. Santa Catarina, Nº 5, no 
Bairro dos Estados, em João 
Pessoa, e abriga mais de 100 
pessoas de idade já avançada. 
A instituição filantrópica so-
brevive de doações esporádi-
cas, com pagamento de poucos 
internos e com recursos da 
congregação das Irmãs Pobres 
de Santa Catarina de Sena, 
que dirigem o espaço.  Quem 
quiser contribuir ou tornar-
se voluntário pode emtrar em 
contato pelos telefones 3133-
3072 e 98610-5745 ou deixar 
sua contribuição na sede.

Lar da Providência fará a 
sua 46ª Feira de 15 a 17

SOLIDARIEDADE

O seminário “O Futuro do 
Desenvolvimento: O Brasil, o Nor-
deste e a Estratégia de Arranjos 
Produtivos Locais” foi encerrado 
ontem, após quatro dias de dis-
cussões em sete mesas temáticas 
com vários atores de diferen-
tes segmentos, entre os quais se 
destacaram os representantes da 
Rede Lixo & Cidadania, Fundos 
Rotativos, ASAPb (Articulação do 
Semiárido Paraibano). 

Foram abordados temas 
como Políticas Sociais e Desenvol-
vimento Econômico Territorial, 
Territorialidade, desenvolvimen-
to e Arranjos Produtivos e Ino-
vativos Locais: Diálogos entre a 
pesquisa e os atores econômicos 
e institucionais, O Futuro do de-
senvolvimento territorial e os Nú-
cleos de APLs do Nordeste, entre 
outros.

O evento contou ainda com 
uma exposição dos empreendi-
mentos solidários de artesanatos, 
agricultura familiar e arranjos 
produtivos locais que refletem 
as políticas públicas do estado da 
Paraíba.

Na ocasião, a secretária-exe-
cutiva de Segurança Alimentar e 
Economia Solidária (Sesaes) Ana 
Paula Almeida, foi convidada 
pelo Núcleo de Estudos em Tec-
nologia e Empresas do Departa-
mento de Economia (Nete) da 
Universidade Federal da Paraíba 
(UFPB), para compor a mesa que 
tinha como tema Territorialida-
de, Desenvolvimento e Arranjos 
Produtivos e Inovativos Locais: a 
Metodologia da RedeSist refleti-

da a luz de experiências exitosas.
A executiva destacou que o 

seminário teve como fundamen-
tado fortalecer a economia po-
pular das pequenas cooperativas, 
dos arranjos produtivos e indús-
trias, como também apresentar 
experiências exitosas aqui no Es-
tado e pensar o futuro para que 
a Paraíba continue avançando. 
“Esses dias reunimos esses setores 
com o intuito de falar e organizar 
diversos grupos que recebem in-
vestimentos do Governo do Esta-
do, por meio do Procase, Coope-
rar, Setde, Sesaes, para planejar 
um plano futuro a partir de in-
vestimentos já realizados, e prin-
cipalmente na expectativa do de-
senvolvimento para os pequenos 
empreendimentos que precisam 
de assessoramento técnico de 
formação, créditos e apoio para 
avançar no trabalho, no emprego 
e na renda”, comentou.

A professora e pesquisadora 
da RedeSist/APLs, Maria Lúcia Fal-
con, da Universidade Federal de 
Sergipe, enfatizou a importância 
desse seminário no momento em 
que o Brasil está passando por 
um processo de transição. “A so-
ciedade está colocando em xeque 
dois modelos de desenvolvimen-
to, um que aposta na capacidade 
nossa de produção, de inovação, 
na nossa cultura, nos territórios, 
e ao mesmo tempo o enfrenta-
mento com outro modelo que 
acredita nas cadeias globais de 
valor, na financeirização da vida; 
então isso é questionável por vá-
rios ângulos, da justiça social e da 

questão ambiental. É uma opor-
tunidade enorme de nos encon-
trarmos com a realidade diante 
de tantos depoimentos. O semi-
nário veio para nos trazer luci-
dez”, ressaltou.

Já Dilei Aparecida, membro 
da coordenação estadual do MST 
(Movimento dos Trabalhadores 
Rurais Sem Terra), disse que a 
sociedade, os camponeses, cata-
dores, sertanejos, os sem terra, 
professores e de todos os outros 
segmentos da sociedade, eles não 
conhecem a força de si mesmo, se 
conhecessem eles poderiam gerar 
sua própria autonomia. Falou ain-
da que não há desenvolvimento 
sem organização social e sem de-
mocratização da terra. “Por isso, 
a reforma agrária é ainda a alter-
nativa para o crescimento de uma 
nação, bem como a garantia da 
soberania alimentar”, concluiu.

Seminário encerra discussões na PB
ARRAnjOS pRODutIvOS

Evento contou com 
uma exposição dos 
empreendimentos 
solidários de 
artesanatos da
agricultura familiar e 
dos arranjos 
produtivos locais

FOtO: Secom-PB
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Empossado Comitê Estadual de 
Prevenção e Combate à Tortura

O Comitê Estadual de Pre-
venção e Combate à Tortura 
foi reativado na tarde de on-
tem em solenidade realizada 
no Salão Nobre do Palácio da 
Redenção. O órgão estava de-
sativado desde 2014 e voltou 
a ser ativo após a assinatura 
de posse dos 26 membros, 
dentre titulares e suplentes, de 
13 entidades que lutarão no 
combate à infração dos direi-
tos humanos em unidades de 
privação de liberdade, a exem-
plo de presídios, centros edu-
cacionais, asilos e manicômios. 
O mandato dos membros do 
comitê durará dois anos.

A reativação do comitê, 
publicada no Diário Oficial 
do dia 23 de agosto, se deu 
após deliberações do Fórum 
Metropolitano de Discussão e 
Diálogo de Prevenção e Moni-
toramento da Violência, reali-
zado em novembro de 2015 
e sugestão de membros do 
Mecanismo Nacional de Pre-
venção e Combate à Tortura. 

Fazem parte do comitê órgãos 
como o Ministério Público 
Federal, o Ministério Público 
Estadual, as Secretarias de 
Estado do Desenvolvimento 
Humano, da Segurança e da 
Defesa Social e da Administra-
ção Penitenciária, Assembleia 
Legislativa, além do Conselho 
Estadual de Direitos Huma-
nos e outras entidades.

“A tortura é inadmissí-
vel. É algo que a humanidade 
precisa enterrar de uma vez 
por todas. Eu tenho uma lei-
tura de que, no Brasil, você 
tem um processo positivo no 
combate a isso. Não só pelo 
empoderamento da socieda-
de, mas também pela utili-
zação de formas que se tem, 
particularmente da tecnolo-
gia da informação e se regis-
trar casos que por ventura 
caracterizem-se como abu-
sos de poder. Evidentemente 
que no sistema prisional dos 
estados você tem casos que 
precisam ser investigados e 
prevenidos. O esboço mostra 
que com esse comitê a gente 
possa elaborar melhores polí-
ticas, possa trazer a sociedade 
para próximo e tenha a condi-
ção de melhorar essa parte”, 
declarou o governador da Pa-
raíba, Ricardo Coutinho.

O órgão estava desativado 
desde 2014 e retornou 
às suas atividades ontem

Feliphe Rojas
Especial para A União

FOTO: Ortilo Antônio

O governador Ricardo Coutinho empossou integrantes do Comitê Estadual de Prevenção e Combate à Tortura, em solenidade no Palácio

A renda renascença pro-
duzida pela artesã paraibana 
Maria das Dores Ramos, mais 
conhecida como Dorinha, foi 
fator fundamental para que ela 
fosse selecionada a participar 
de um intercâmbio cultural na 
Índia. Integrante do Progra-
ma de Artesanato da Paraíba 
(PAP), desenvolvido pelo Go-
verno do Estado em parceria 
com o Sebrae, ela foi uma das 
brasileiras escolhidas com o 
apoio do Ministério das Rela-
ções Exteriores do Brasil.

Além do intercâmbio na 
“Craft Exchange Program for 
Handicrafts from Brics” - que 
terá palestras e cursos - a ar-
tesã, natural de Campina Gran-
de, poderá expor a coleção de 
mais de 80 peças de produtos 
em renda renascença no perío-
do de 5 a 15 de setembro. “É 
uma felicidade e uma grande 
responsabilidade representar 

a Paraíba neste evento. Que-
ro aprender bastante com as 
novas culturas e repassar um 
pouco do que aprendi ao longo 
dos anos de trabalho. Assim, 
pretendo estreitar laços co-
merciais e quem sabe até pas-
sar a exportar para os países 
asiáticos”, comemorou a artesã.

De malas prontas para 
o embarque hoje, Dorinha 
adianta o que vai levar na ba-
gagem. “Estou levando tudo 
muito colorido para fazer a 
cabeça das indianas com xa-
les, mantas, vestidos e outras 
peças de vestuário. Espero 
voltar com a mala vazia e 
muito aprendizado nas mãos. 
Não quero só divulgá-las, mas 
vendê-las”, ressaltou.

O convite para o intercâm-
bio cultural partiu da embaixa-
da de Nova Delhi para a Asso-
ciação Brasileira de Exportação 
do Artesanato (Abexa).

Artesã da PB vai para 
intercâmbio na Índia

Protesto em 
Salvador contra 
Temer pede 
eleições gerais

Manifestantes saíram 
ontem (2) às ruas de Salva-
dor para protestar contra o 
governo do presidente Mi-
chel Temer e pedir novas 
eleições gerais. Esta é a se-
gunda manifestação, após a 
cassação de Dilma Rousseff 
e a posse de Temer na Presi-
dência da República, na última 
quarta-feira (31).

O ato dessa sexta-feira 
foi organizado por coletivos 
populares, movimentos ne-
gros, feministas e estudantes 
universitários e secundaris-
tas, entre eles, o estudante 
Denilson Santos, da União Ju-
ventude Socialista (UJS).

“A gente vai resistir e ocu-
par até a saída dele [Temer], 
porque toda a juventude não 
reconhece esse governo como 
legítimo. Além disso, critica-
mos a proposta da escola sem 
partido, uma mascaração, que 
consideramos uma lei da mor-
daça, porque querem coibir os 
estudantes, caçar os grêmios 
estudantis, os DAs [Diretórios 
Acadêmicos] e DCEs [Dire-
tórios Centrais de Estudan-
tes]”, afirmou o estudante do 
Ensino Médio da Escola do 
Subúrbio, em Salvador.

Além de faixas e cartazes 
com a frase “Fora Temer”, o 
grupo acrescentou o pedido 
de novas eleições à pauta de 
reivindicações e cantou pa-
lavras de ordem como “Não 
é carnaval, é Salvador caindo 
na real” e “o Brasil vai parar”. 
A Polícia Militar da Bahia 
acompanhou toda a manifes-
tação e disse que cerca de 300 
pessoas participaram do ato.

Renata Malé faz parte do 
Coletivo Mais, que defende 
alternativa independente. Se-
gundo ela, que é feminista, o 
governo de Temer representa 
perdas nos direitos da mulhe-
res, além de outras minorias.

José Maria Tomazela
Da Agência Estado

Sessenta e quatro pes-
soas foram presas ontem, em 
nova fase da operação Peter 
Pan de combate à pedofilia 
na internet no interior de São 
Paulo. Muitos foram levados 
à Delegacia da Polícia Civil, 
prestaram depoimentos e 
foram liberados. Alguns sus-
peitos ainda estavam sendo 
ouvidos, por isso a polícia não 
divulgou o total de pessoas 
que permanecem presas.

Entre os detidos estão um 
professor de Informática re-
sidente em Bálsamo e um do-
cente aposentado de Guapiaçu, 
acusados de baixar na internet 
e manter material de porno-

grafia infantil. Outro suspeito, 
um entregador de 23 anos, 
preso em Rio Preto, é acusado 
de compartilhar e distribuir o 
material. Ele teve a prisão tem-
porária decretada.

Em Penápolis, dois irmãos 
foram detidos com grande 
quantidade de material baixa-
do em dois notebooks, que fo-
ram apreendidos. Foram feitas 
prisões também nas cidades de 
Birigui, Buritama, Assis e Ilha 
Solteira. A polícia deteve duas 
pessoas em Jaú e outras duas, 
em Dois Córregos.

O delegado Paulo Grecco, 
do Grupo de Operações Espe-
ciais da Polícia Civil, informou 
que os suspeitos de baixar 
material pornográfico seriam 
ouvidos e liberados.

Polícia prende 64 
pessoas em operação

cOnTra a pedOFilia

O Governo do Es-
tado, por meio da Se-
cretaria de Estado da 
Saúde (SES), finalizou, 
ontem, o processo de 
capacitação dos pro-
fissionais de Saúde 
responsáveis pela imu-
nização em todas as 
Macrorregiões de Saú-
de do Estado e que vão 
participar da Campa-
nha de Multivacina-
ção, que será realiza-
da a partir do dia 19 
até o dia 30 deste mês. 
O ‘Dia D’ será em 24 
de setembro, no muni-
cípio de Bayeux. 

As reuniões come-
çaram na terça-feira (30) 
e a intenção foi quali-
ficar e atualizar os co-

nhecimentos daqueles 
que lidam diretamente 
com o andamento da 
Campanha de Multiva-
cinação. “Ressaltamos o 
que é e quais os objeti-
vos da campanha, como 
deve ser a mobilização 
e como as equipes de-
vem se organizar. Além 
disso, reforçamos aos 
profissionais o calendá-
rio vacinal, questões 
pertinentes sobre a 
cobertura vacinal em 
cada município e es-
clarecemos dúvidas so-
bre o esquema e o re-
gistro de informações 
no sistema”, explicou 
a chefe do Núcleo de 
Imunização da SES, 
Isiane Queiroga.

Termina capacitação 
para multivacinação

Seleção já está 
em Manaus para 
jogo contra a 
Colômbia dia 6

A Seleção Brasileira foi 
recebida na madrugada de 
ontem, no Aeroporto Eduardo 
Gomes, por dezenas de tor-
cedores. Torcedores também 
aguardavam os jogadores na 
entrada do hotel em que a de-
legação se hospeda na capital 
amazonense. A equipe veio di-
retamente de Quito, onde ven-
ceu, na quinta-feira (1º), por 3 
a 0 a seleção do Equador.

Na próxima terça-feira 
(6) o Brasil enfrentará a Co-
lômbia, na Arena da Ama-
zônia, em mais uma rodada 
das Eliminatórias da Copa do 
Mundo de 2018, na Rússia. 
A partida está marcada para 
20h45, horário local (21h45 
em Brasília). Será a primeira 
vez que a Seleção Brasileira 
se apresentará na Arena da 
Amazônia. Foram colocados à 
venda 40 mil ingressos.

De acordo com informa-
ções do governo do Amazo-
nas, a última vez que o Bra-
sil jogou em Manaus foi em 
2003, no antigo Estádio Vival-
do Lima. A partida foi contra 
o Equador, terminou em 1 a 
0 para o Brasil e  valeu pelas 
Eliminatórias para a Copa do 
Mundo de 2006.

A Secretaria Executiva 
Adjunta de Planejamento e 
Gestão Integrada montou 
um esquema de segurança 
envolvendo, pelo menos, 1,5 
mil servidores de 30 órgãos, 
para garantir a tranquilidade 
da população e das equipes. 
O trânsito no entorno do es-
tádio será interditado no dia 
do jogo.

Hoje  à Seleção Brasileira 
faz um treino aberto às 17h 
(horário local), na Arena da 
Amazônia. Os 15 mil ingressos 
disponibilizados para a popu-
lação acompanhar o treina-
mento estão esgotados.

Bianca Paiva
Da Agência BrasilO Governo Federal tornou 

sem efeito o decreto assinado 
ontem que nomeava o jorna-
lista Laerte Rímoli para a pre-
sidência da Empresa Brasil de 
Comunicação (EBC) e exonera-
va o atual presidente, Ricardo 
Melo. A decisão foi publicada 
à tarde no Diário Oficial da 
União, assinada pelo presiden-
te em exercício da República, 
Rodrigo Maia, e pelo ministro-
chefe da Casa Civil, Eliseu Padilha.

O decreto com a troca no 
comando da EBC havia sido 
publicado na manhã de ontem.

Foi publicado ontem tam-
bém no Diário Oficial da União 
decreto que altera o Estatuto 
Social da EBC. De acordo com 
o texto, a empresa passa a ser 

vinculada à Casa Civil e não 
mais à Secretaria de Comu-
nicação Social da Presidência 
da República. Outra alteração 
trata do Conselho de Adminis-
tração da empresa, que passa a 
ser composto por: um membro 
indicado pelo ministro-chefe 
da Casa Civil, que vai exercer 
a presidência do colegiado; 
pelo diretor-presidente; por 
um membro indicado pelo 
Ministério da Educação; por 
um membro indicado pelo 
Ministério da Cultura; por um 
membro indicado pelo Minis-
tério do Planejamento, De-
senvolvimento e Gestão; por 
um membro indicado pelo 
Ministério da Ciência, Tecno-
logia, Inovações e Comunica-
ções; e por um representante 
dos empregados da EBC.

Temer recua e anula 
exoneração na EBC

mudança na presidência

Da Agência Brasil
Da Agência Brasil



Obra sobre história de 
Campina Grande será 
lançada hoje na capital
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Carlos Pereira relembra os 
torneios organizados pelo 
Frei Albino, em Jaguaribe
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“Chacrinha, o musical” 
acontece hoje no 
Teatro Pedra do Reino

A UNIÃO João Pessoa, Paraíba - SÁBADO, 3 de setembro de 20169
Artista revelou a sua 

grande expectativa para 
o show de hoje, que trará 

muitas surpresas ao 
público paraibanoSambando

Zélia Duncan apresenta hoje no Teatro Pedra do Reino 
o seu novo show intitulado “Antes do Mundo Acabar”

empre feliz, indo ao encon-
tro de uma galera que me 
faz sentir bem. Amo o Nor-
deste e a Paraíba me rece-
be quente, adoro”, contou 
entusiasmada em entre-
vista ao jornal A União a 
cantora Zélia Duncan, que 

quando questionada sobre sua vinda à capital 
completou dizendo que seu show, marcado para 
hoje, será uma verdadeira surpresa. “O show é 
todo novo, o show é a surpresa”, concluiu. Sendo 
realizado no Teatro Paulo Pontes, a apresen-
tação tem início às 20h e fará um passeio pelo 
seu mais novo disco intitulado “Antes do Mundo 
Acabar”. Os interessados em participar podem 
adquirir seus ingressos nos valores de R$ 120 
inteira e R$ 60 meia-entrada.  

Com o lançamento do disco “Antes do 
Mundo Acabar”, Zélia descreve seu novo álbum 
como o disco de sambas que ela prometia a si 
mesma há tempos, mas que agora vem à tona. 
Sua formação pode ser classificada como samba 
dolente. Por exemplo, o samba de Zeca Baleiro 
e Zélia, é de extremo manifesto emocional, e 
dá título ao álbum e ao show. Por outro lado, o 
disco reúne composições inéditas, compostas 
pela artista e vários parceiros que surgiram nas 
pesquisas de repertório. 

Adentrando mais no universo do novo 
álbum, a cantora preparou um repertório que 
destaca canções como Por que Você Não Me 
Convida Agora, Vida da Minha Vida, Por Água 
Abaixo e as parcerias Dormiu, Mas Acordou, 
Olha, O Dia Vem Aí, Pra Quem Sabe Amar, Um 
Final  e Antes do Mundo Acabar, entre outras.

Ao tentar definir o disco, podemos dizer 
que ‘Antes do Mundo Acabar’ é um álbum de 
sambas onde cabem delicadezas, crônica urba-
na, bom humor, com formação quase minima-
lista em algumas faixas. “Não sabíamos ao certo, 
eu e Bia Paes Leme, que seria assim. Mas ela 
teve a ideia de chamar o Marco Pereira (violo-
nista), com seus arranjos de tanto bom gosto, 
que achamos que o fato de a essência das can-
ções estarem tão bem retratadas, fazia com que 
pudéssemos abrir mão da massa sonora mais 
usual. E ficou mais surpreendente e singular 
assim. Thiago da Serrinha trouxe tanta riqueza 
para as faixas, que confirmou essa tendência”, 
define Zélia.

Das 14 faixas, 9 são inéditas, configuração 
essa que foi sendo desenhada à medida que o 
projeto avançava. “Conhecer Xande de Pilares 
foi fundamental, pois fizemos muitas coisas, 
rapidamente. Sem programar nada, o disco foi 
ficando autoral e nisso reside sua maior força, 
creio eu”, acrescentou.

Além de Xande, que co-assina três faixas e 
dá uma canja no samba “No meu país”, parceiros 
como Pedro Luís, Ana Costa, Bia Paes Leme, 
Zeca Baleiro e Arlindo Cruz dividem a autoria 
das canções. Com Zeca, Zélia já compôs mais de 
10 canções e quando chegou a hora dos sambas, 
ela mandou a letra e fez uma encomenda ao 
parceiro para esse disco.

“Pedro Luís também deixou sua bela mar-
ca. Bia foi muito feliz, sua melodia combinou 
demais com minha letra. Xande, sempre ao con-
trário, manda as melodias primeiro. A parceria 
com Ana Costa é um pouco mais antiga e cada 
vez mais se reforça e ganha personalidade. Com 
Arlindo, ele mandou a melodia e só o refrão com 
letra. Escrevi os versos e ficou assim, deliciosa”, 
conta.

Ao subir no palco Zélia é acompanhada 

por Webster Santos, Pedro Franco e Domingos 
Teixeira, nas cordas, e por Thiago da Serrinha 
e Pretinho da Serrinha, nas percussões. Além 
disso, o show tem direção musical de Bia Paes 
Leme, que também produziu o disco. 

Ainda em entrevista, a cantora ressaltou 
que a única palavra que vem a sua cabeça e que 
explica o seu novo disco seria ‘Gratidão’. “Mi-
nhas expectativas para a noite de apresentação 
é a melhor e mais renovada possível”, disse.

Como tudo começou? 
Desde o elogiado “Eu Me Transformo 

Em Outras”, lançado em 2004 e reeditado em 
2015, entre outros vários projetos de samba, 
já havia fortes sinais de que o novo disco seria 
produzido. 

Da pesquisa inicial, Zélia Duncan regis-
trou sambas de Riachão (Por que você não 
me convida agora), Paulinho da Viola (Pintou 
um Bode), Dona Ivone Lara e Delcio Carvalho 
(Em cada canto uma esperança) e Moacyr Luz 
(Vida da minha vida). 

“São 5 mestres, além de uma linda com-
posição que Pretinho da Serrinha, Leandro 
Fab e Fred Camacho fizeram especialmen-
te pra mim (Por água abaixo)”, comemora. 
Apenas na versão digital, o álbum ganha uma 
faixa extra: “Juízo final” (Nelson Cavaquinho e 
Elcio Soares).

O início da carreira da artista - Começou 
a cantar profissionalmente no início dos anos 
80, e sua estreia como solista aconteceu em 
1987 no Botanic, no Rio, quando ainda adotava 
o nome artístico Zélia Cristina. Em 1990 lançou 
pela Eldorado o LP “Outra Luz”, mas, insatisfei-
ta, passou um semestre nos Emirados Árabes, 
cantando em um hotel.

Voltou em 1992 e gravou uma faixa no 
songbook de Dorival Caymmi produzido pela 
editora Lumiar. Mudou o nome para Duncan 
(nome de solteira da mãe) e passou a ser incluí-
da numa nova safra de cantoras que surgiu na 
década de 90, ao lado de Adriana Calcanhoto, 
Cássia Eller e Marisa Monte. E 1994 saiu o CD 
“Zélia Duncan”, incluindo o hit “Catedral” (ver-
são do sucesso da cantora alemã Tanita Tika-
ram), que jogou os holofotes sobre a violonista, 
compositora e cantora de voz grave. Daí em 
diante sua carreira disparou.

Em 2015 marca o relançamento do 
álbum “Eu Me Transformo Em Outras”, em 
CD e DVD, e o lançamento do tão aguardado 
cd de sambas de Zélia, ambos pela gravadora 
Biscoito Fino. “Antes do Mundo Acabar” traz 
14 sambas, sendo dez inéditos e nove com a 
assinatura de Zélia com parceiros. No mesmo 
ano, Zélia inaugura coluna semanal no jornal 
O Globo, um dos veículos de maior circulação 
nacional.

E atualmente, Zélia continua em cartaz 
com “Totatiando”, desta vez através do projeto 
Vivo EnCena, e sai em turnê com o show “Antes 
do Mundo Acabar” com apresentações pelo Bra-
sil. Com o novo álbum, Zélia foi consagrada na 
27ª edição do Prêmio da Música Brasileira com 
três prêmios, o de melhor canção (“Antes do 
Mundo Acabar”) e os de melhor álbum e melhor 
cantora na categoria de samba.

Lucas Silva
Especial para A União

n Show da cantora Zélia Duncan
n Quando: Hoje

n Onde: Teatro Paulo Pontes

n Horário: 20h

n Entrada: R$ 120 (inteira)  e R$ 60 (meia-entrada)
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O colégio das
Doroteias

Ramalho
Leite O  triste 7 de setembro de 1974

Carlos Pereira Engenheiro - cpcsilva1@globo.comCrônica

Ex-deputado e jornalista - ramalholeite84@gmail.com
Nos meus tempos de menino de Jaguaribe, o 7 

de setembro tinha dois eventos muito especiais. O 
primeiro, mais importante, era a parada cívica mi-
litar e estudantil que arrebanhava para as calçadas 
da Avenida Getúlio Vargas (da Lagoa até o Liceu) 
uma multidão, sequiosa para assistir ao desfile. 
O outro,  não menos importante, era o torneio de 
futebol que Frei Albino realizava todos os anos, no 
campinho  da Cruzada.

Enquanto via o desfile, o meu  pensamento já 
estava voltado  para o campo de  Jaguaribe, onde 
depois das 10 horas, Frei Albino começaria mais 
um torneio da Independência, que juntava todos os 
meninos que faziam parte 
da Cruzada infantil – um 
ramo da Congregação 
Mariana. Quando a “ba-
gaceira” do Colégio Pio 
X passava em frente ao 
palanque das autoridades, 
o povão se dispersando, 
eu corria para o campi-
nho da 24 de maio, para 
tentar, pelo menos, uma 
camisa de reserva nos 
times mais fracos.

Lá era uma festa 
completa: todos partici-
pavam, havia taças para 
os times vencedores e 
prêmios para os arti-
lheiros, entre os quais, avultava a figura baixinha e 
magra do craque Caju, excelente ponta-direita – um 
dos preferidos de Frei Albino que, também, já não 
está entre nós. Ele, o Frei, definia os times, distri-
buía as camisas, apitava os jogos e, não raro, torcia 
para que o time de Caju ganhasse o torneio. No final, 
havia confraternização, com farta distribuição de 
bolos e guaranás.

Em  1974, o desfile de sete de setembro não 
deixou de acontecer, mas dele poucos de Jaguaribe 
participaram. E o famoso e concorrido “torneio da 
independência”, pela primeira vez não se realizou. 
Naquela manhã cinzenta, estavam quase todos os 
meninos de Jaguaribe, dentro da Igreja do Rosário, 
ao lado de um esquife em que jazia o corpo de Frei 

Albino, que deixara este mundo naquela madru-
gada. Eu e  tantos outros lamentávamos a morte 
daquele benfeitor, cuja vida fora inteiramente 
dedicada às boas causas, entre as quais, o trabalho 
sério e desinteressado que empreendeu em favor da 
juventude jaguaribense.

E até naquela  tarde de  sete de setembro, Frei 
Albino exigiu bom preparo  dos meninos e jovens 
- a quem sempre estimulou  a prática de exercícios 
físicos -   que o acompanharam à  última  morada. A 
multidão que se formou no seu enterro foi da Igreja 
do Rosário até ao Cemitério Senhor da Boa Sentença, 
a pé, entoando cânticos religiosos, entre os quais se 

repetia, de vez em quando, 
o hino da Cruzada: “Somos 
pequenos da Cruzada/ 
eterna esperança do Se-
nhor/ somos nós a gera-
ção formada / na escola 
de  Cristo, rei de amor / 
A Cruzada Infantil/vem 
trazer ao Brasil / um vigor 
novo e forte / dos pampas 
ao norte/ dos campos à 
serrania/ das praias ao 
sertão/ nós havemos de 
ouvir/ o Brasil repetir/ o 
seu nome cristão.”

Este ano,  quando 
já se vão 42 anos de sua 
morte, lembro a figura ca-

rismática de Frei Albino, que recebe todos os anos, na 
Igreja do Rosário, uma justa homenagem  de dezenas  
de homens feitos, alguns já idosos – como eu – que 
eram meninos e adolescentes àquela época.

 Esta crônica é um  sentido reconhecimento 
àquele alemão quase  brasileiro, que foi, sem dúvi-
da,  um  expressivo nome da história desta cidade, 
principalmente pelo excepcional trabalho, social 
e esportivo,   desenvolvido em prol da infância e 
juventude  da população de Jaguaribe.

Ele, certamente, estará ao lado de Deus, inter-
ferindo em  benefício de  todos nós – como sempre  
soube fazer, em vida,  com amizade e disciplina, 
características que bem definiam a  sua personali-
dade.

Os primeiros filmes do Cine 
Clube Charles Chaplin (CCCC) foram 
As Diabólicas, de Henri Clouzot (1955), 
e Rififi, de Jules Dassin (também de 
1955). Isso se os críticos Martinho 
Moreira Franco e João Batista de Brito 
concordarem. O CCCC exibiu as pelícu-
las no auditório do Liceu, PB, por obra 
de 1963, foi, Martinho? Pouco tempo 
depois foi criado o Cinema 
de Arte, com a exibição Hi-
roshima meu amor (1959). 
Foi assim, João Batista?

Eu pergunto a essa 
gente porque estou inva-
dindo a praia deles. São 
críticos de cinema; eu não 
sou crítico de nada, nem 
de concurso de cachorros, 
embora dê meus pita-
cos. Tempo desses errei 
numas informações sobre 
As Diabólicas; corrigiu 
Martinho. Pois corrija de 
novo. Sei que depois da 
exibição de Hiroshima o 
Cinema de Arte passou por 
uma crise, a arte no Brasil 
passou por uma crise, 
pois corria o ano de 1964. 
Como agora estamos ameaçados de ver 
a reprise.

Todo mundo viu o filme que pas-
sou nas TVs do Brasil afora. 
A presidenta eleita Dilma 
Viana Rousseff foi deposta 
por um golpe parlamentar. 
Será que vai sobrar para 
mim? Pois tenho uma ori-
gem remota nos Balcãs. Os 
Sitônios vêm da Romênia, 
da Bulgária, da Macedônia, 
do sudoeste europeu. So-
mos um povo muito antigo, 
mais que os romanos. 

Rififi

Neste ano da graça 
de 2016 a Congregação 
das Doroteias está com-
pletando 150 anos de 
sua chegada ao Brasil. 
No mesmo ano de 1866 
era aberta também a 
Casa de Portugal. Na 
nossa pátria mãe, as 
comemorações ocor-
reram entre março e 
abril do corrente. Não 
tomei conhecimento de 
qualquer evento alusivo 
à presença marcante 
dessas educadoras entre nós. De sua atividade em Ba-
naneiras, a partir de 1917, restam o túmulo mandado 
construir pelas ex-alunas e o antigo prédio do colé-
gio, que voltou ao patrimônio da Diocese e hoje é um 
colégio municipal, por obra e graça de uma ex-aluna, a 
prefeita Marta Ramalho.

As Doroteias nasceram na Itália por iniciativa de 
Paula Franssineti. Moradora de uma vila de pescado-
res denominada Quinta Al Mare, fundou, com outras 
doze moças,  uma comunidade religiosa com o nome 
de Filhas de Santa Fé, dedicada à evangelização da ju-
ventude.  Nos idos de 1834 chega a Gênova o Conde de 
Passi, dedicado à Obra de Santa Doroteia, cujo objetivo 
era desenvolver o seu apostolado fora do ambiente 
das casas religiosas, com foco nos jovens e crianças 
pobres. Essa proposta foi acolhida pelas Filhas de 
Santa Fé que passaram, então, a se denominar Irmãs 
de Santa Doroteia.

Doroteia, natural da Capadócia, na Turquia, 
escolheu viver na castidade perfeita e se entregou  ao 
jejum e à oração. Sua humildade, prudência e doçura 
atraíram a atenção de  seguidores. Por outro lado, 
a perseguição aos cristãos encetada sob o  Império 
de  Diocleciano, no Século III, levaram suas ideias a 
julgamento. Por manter suas convicções, foi decapi-
tada.  Paula Franssineti, a fundadora da Congregação 
também alcançaria a santidade. A Congregação das 
Irmãs Doroteias plantou escolas em várias partes do 
mundo, educando jovens e crianças. Sua primeira casa 
no Brasil instalou-se na Diocese de Olinda e Recife, por 
solicitação do então bispo dom Manoel do Rego Medei-
ros, conforme me informa a Wikipédia.

Foi justamente a madre provincial de Olinda, 
irmã Julia Cassini, que recebeu a doação que lhe fez 
o arcebispo da Paraíba, dom Adauto Aurélio de Mi-
randa Henriques, do patrimônio com casa e capela 
do Sagrado Coração de Jesus, existente na cidade de 
Bananeiras. Dom Adauto no seu arrazoado considerou 
o bem espiritual da Paróquia de N. S. do Livramento 
“e o extraordinário proveito que pode advir de um 
estabelecimento de ensino dirigido por uma Congre-
gação Religiosa”, daí por que, transmitiu às religiosas 
da Congregação de Santa Doroteia, em Pernambuco, 
aquele acervo, sob algumas  condições explícitas em 
documento.

A primeira cláusula exigia das Irmãs a obrigação 
de “prover o pessoal apto e suficiente para a direção 
e conservação de um colégio destinado a educação de 
meninas”. Em segundo, o colégio manteria “uma aula 
de ensino elementar e trabalhos manuais gratuita-
mente para as crianças pobres” As religiosas estavam 
proibidas de transferir o colégio para outro prédio 
“mais vantajoso e mais apropriado ao fim ao qual era 
destinado, isto é, para a estruturação e conservação de 
um colégio para meninas”. Enfim, caso a Congregação 
resolvesse “retirar seu pessoal e deixar a direção do 
dito Colégio do Sagrado Coração de Jesus da cidade de 
Bananeiras não lhe será devida qualquer indenização”.

As Doroteias se instalaram ainda em Cajazeiras e 
Alagoa Grande e mais recentemente, nesta capital. Até 
o ano de 1962 eu ainda avistava as meninas internas 
no Colégio das Doroteias passeando, em fila dupla, 
pelas ruas da cidade, sob a vigilância de uma sisuda 
freira. Era um exercício esperado pela rapaziada. Abrir 
as portas do colégio para visitantes era mais difícil. O 
professor Vicente Nóbrega, que ensinava voleibol às 
meninas, entrava e saia quando queria. Eu, que pa-
querava uma aluna, ficava a vê-la passar, de longe, de 
passo firme, blusa branca e a saia plissada das norma-
listas. Esse colégio tem muita história, mas não serei 
eu que irei contá-las. Com a palavra uma pupila de 
Madre Rodrigues. (Fonte: Livro de Tombo da Paróquia 
de N. S. do Livramento).

Demos o nome ao Vento Norte, o Vento 
Aquilão, Vento Sitônio. Está no gibi. 

Quer dizer que termino sendo 
patrício dos Rousseffs mais de uma vez. 
Prefiro sê-lo pela banda Sitônio. Diz a 
História que era um povo muito valente, 
que alugava gladiadores para lutar em 
Roma, como hoje se alugam jogadores de 
futebol para lutar na Europa, na China, 

nos Emirados do Petróleo. 
Somos todos campeões. 
Brasil lavou a jega jogando 
contra a pequena equipe do 
Equador, três a um. Devia 
ter vergonha de bater em 
crianças.

Por falar em gladia-
dores: o herói preferido de 
Carlos Marx, o revolucionário 
Spartacus (aquele do filme), 
era Sitônio. Meu parente 
e patrício, portanto. Mais 
outro: um tal de Giraldo Gi-
raldes, da região do Valverde, 
é tido como o “Liberador de 
Évora”, cidade que tomou as 
mouros na Guerra da Inde-
pendência, ou como queiram 
chamá-la. Giraldo foi uma 
personalidade polêmica, tido 

como herói por uns, como cangaceiro 
por alguns. É isso mesmo: cangaceiro, 
pois era salteador. Engajou-se na luta da 

reconquista para pleitear a graça real. 
Mas os árabes mataram-no antes.

Tenho outro parente polêmico 
assim. Tio Zé (Pereira Lima, o de 1930). 
Já foi objeto de filme: Parahyba Mulher 
Macho (1983), de TizukaYamazaki. 
Parece nome de moto, mas é o nome de 
uma bela mulher. É que no Japão as má-
quinas têm nome de gente, assim como 
nos países do primeiro mundo: Honda, 
Harley, Mercedes, Ford, Douglas, De 
Haviland, Steinway& Sons. É assim, João 
Batista? Confere, Gonzaga?

Parahyba Mulher Macho foi o tema 
do jingle da campanha de Pereira Lira 
para governador do Estado, envolvendo 
Pereira Lira e Jose Américo, em 1950. É 
de autoria de Luís Gonzaga. A letra diz 
respeito à seca que afligia mais uma vez 
o Estado, fenômeno que o ministro da 
Viação, José Américo, tinha prometido 
erradicar – como se promete agora, 
com a transposição de águas do Rio São 
Francisco.

A letra continua seu discurso evo-
cando a Guerra de Princesa, liderada por 
José Pereira Lima – que não era parente 
do candidato Pereira Lira: “eita, pau 
pereira, que em Princesa já roncou, eita 
Paraíba, mulher macho sim, senhor...” 
alusão à carta real de fundação da 
Paraíba, que hora trata a nova capitania 
(real, e não hereditária) no masculi-
no, ora no feminino, confusão que tem 
origem na terminação em “a” da nova 
capitania, embora todas as capitanias 
brasileiras terminadas em “a” recebam o 
tratamento masculino: Paraná, Roraima, 
Pará, Amazonas, Alagoas, Bahia, Minas 
Gerais. Só a Paraíba recebe o tratamento 
masculino – o que vem fazer par com 
sua combatividade.

(Coluna publicada terça, quinta e 
sábado)
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Fachada da Igreja do Rosário, localizada no bairro de Jaguaribe
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Em cartaz

Letras

FM

0h - Madrugada na Tabajara

5h - Aquarela Nordestina

6h - Programação Musical

7h - Cena Cultural

8h - Espaço Ecológico

9h - Programação Musical

17h - Detalhes 105

17h - Programação Musical

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

PROGRAMAÇÃO DE HOJE

Rádio Tabajara

Serviço

Organizada pela escritora e his-
toriadora Maria Auxiliadora Bezerra 
Borba, a 2ª Edição do livro intitula-
do Campina Grande nos Meados do 
Século XX (Ideia Editora, 345 páginas, 
R$ 30) será lançado hoje, a partir das 
10h, na Livraria do Luiz, localizada em 
João Pessoa. Na ocasião, o médico e 
integrante da Academia Paraibana de 
Letras (APL), Astênio César Fernandes 
vai apresentar a obra, que reúne cerca 
de 50 crônicas de 35 autores convida-
dos, além de alguns novos textos. “O 
meu objetivo, com essa obra, é resga-
tar e preservar a memória de aspectos 
de Campina Grande”, disse a autora 
para o jornal A União.

Maria Auxiliadora Borba disse 
ter montado um esquema para reali-
zar o projeto literário. Para tanto, ela 
convidou algumas pessoas, solicitando 
que falassem sobre assuntos diversos 
relacionados à cidade de Campina 
Grande, conhecida como a Rainha da 
Borborema. Nesse sentido, partici-
pam, por exemplo, da coletânea - cujo 
prefácio é assinado pelo jornalista 
Gonzaga Rodrigues - o médico Astê-
nio Fernandes, o padre Ernando Luiz 
Teixeira de Carvalho, o articulista de A 
União Evaldo Gonçalves, o acadêmico 
Juarez Farias, o professor e escritor 
Chico Viana, dom Genival Saraiva de 
França, atual administrador da Arqui-
diocese da Paraíba, e a escritora Neide 
Medeiros. 

Porém, a maior parte das crôni-
cas é da própria autora, que incluiu, 
como material inédito, os textos de 
Apresentação da vice-reitora eleita 
da Universidade Federal da Paraíba 
(UFPB), Bernardina Freire, e do econo-
mista e escritor Arlindo Almeida, lidos 
durante os lançamentos, em 2015, da 
1ª Edição do livro em João Pessoa e 
Campina Grande, respectivamente. E, 
também, há o Posfácio da professora 
Marinalva Freire. “Esgotou rápido, 
o que foi uma surpresa, para mim. 
Mas a obra é de fácil leitura e atraiu 
o interesse de quem vivenciou as 
épocas retratadas no livro”, comentou 
a escritora.

A Rua Índios Cariris, uma das 
primeiras construídas em Campina 
Grande, é um dos temas tratados no li-
vro. Há, ainda, manifestações de cunho 
religioso - terços, novenas - da popu-
lação, além de paradas cívicas, que, 
conforme lembrou a autora do livro, 
se tornaram referência na história da 
cidade. Ela ainda ressaltou que os polí-
ticos Félix Araújo e Raimundo Asfora 

 

Escola de arte cristã de teatro 
continua com inscrições abertas

Estão abertas matrículas para as novas turmas dos 
cursos e oficinas oferecidos pelo espaço escola de arte cristã 
de teatro (ABNER). As inscrições, que vão até hoje e custam R$ 
70, estão sendo feitas presencialmente e são direcionadas as 
oficinas de teatro, teatro infantil, tecido circense, dança con-
temporânea e maquiagem artística.  As aulas serão realizadas 
na própria Abner, localizada na Av. Desembargador Souto Maior, 
57, Centro. 

Fomento

Cadê os Black Blocs?

Quase três horas após o fim do julgamento do processo 
de impeachment, o ex-vice-presidente e até então presidente 
interino Michel Temer (PMDB) tomou posse de forma defini-
tiva da Presidência da República na tarde dessa quarta-feira 
(31) em cerimônia no Congresso Nacional.

Assunto que repercutiu no mundo inteiro, o impeach-
ment da presidente Dilma Rousseff recebeu uma abordagem 
diferente na revista alemã “Der Spiegel”, que preferiu dire-
cionar o seu foco para Michel Temer, a quem alcunhou de “o 
homem das sombras”, ao traçar a sua ascensão à Presidência 
da República Federativa do Brasil. 

Quanto às perspectivas do novo governo brasileiro, Der 
Spiegel evidencia dois aspectos antagônicos em Michel Temer, 
que é tido como golpista pela esquerda por ter se voltado 
contra Dilma, de quem foi vice em duas eleições presidenciais. 
Para os empresários, no entanto, ele faz passar esperança de 
solução para tirar o Brasil da crise. E o questiona: salvador ou 
traidor?

Um detalhe, porém, valeu observação da revista alemã. 
É com relação ao quadro ministerial de Michel Temer total-
mente formado por homens, todos de pele clara. O jornalista 
Mário Magalhães, em seu blog, já havia chamado a atenção 
para o fator gênero, ainda na fase interina do novo presidente, 
quando publicou matéria sob título “Vice de presidente mu-
lher, Temer escala clube do Bolinha para governar”.

Agora Der Spiegel mostra essa nuance mais grave, pois 
revela não apenas uma questão de elitização do mais alto 
escalão de auxiliares do Governo Federal, mas chega a suscitar 
que haja discriminação contra mulheres e negros. Pior do que 
o Clube do Bolinha criado em 1935 pela desenhista Marjorie 
Henderson Buell, conhecida como Marge, que não ultrapassa-
va o famigerado lema “menina não entra”.

Dilma foi mais condescendente com as mulheres em seus 
49 cargos ministeriais. Seria um desaforo se ela não tivesse 
prestigiado a “classe”, até por ter sido a primeira mulher a 
ocupar a Presidência da República no Brasil, realidade históri-
ca que nada nem ninguém poderá negar. 

Ainda na interinidade de Michel Temer na Presidência 
do País, até que se aventou a possibilidade de um pequeno 
enxerto na composição ministerial, com a possibilidade de 
Marta Suplicy ocupar um ministério, onde ela poderia relaxar 
e o que mais lhe desse na telha. Acontece que ela não tirava a 
Prefeitura de São Paulo da cabeça e, como se está vendo, ela 
entrou de cabeça na candidatura a prefeita.

O presidente bem que poderia incorporar ao seu governo 
a primeira dama Marcela Temer, que, apesar de ser reconhe-
cidamente recatada e do lar, poderia levar a sua beleza para 
motivar assiduidade de frequência dos funcionários do órgão 
governamental que lhe fosse confiado, motivando, conse-
quentemente, maior produtividade no setor.

Possibilitaria ao próprio Temer, por tê-la sempre próxima 
dele, como musa inspiradora, motivação e estímulo para o seu 
bom desempenho no trabalho de governar o País. Além de 
ele não ter mais a preocupação de saber “onde está a minha 
linda mulher?” Ou evitar cenas de ciúmes se ele nomear uma 
mulher bonita como secretária, chefe de Gabinete ou outro 
cargo qualquer, pois ela estaria ali, de mutuca, de olho no 
Michel, sem temer. 

Pois bem, vamos esperar que Temer, como  tem prometi-
do, consiga pôr o Brasil nos trilhos (cuidado com o trem!), nos 
dois anos e quatro meses da sua gestão, mas tome ciência que 
esse negócio de só homem, só homem, só homem não pega 
bem, não. Não mesmo!

Alarico Correia Neto
alaconeto@gmail.com

Mídias em destaque
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inovaram na cena, com a realização 
de passeatas. E, também, o registro da 
derrubada de casarios para que des-
sem lugar a edificações de linhas arqui-
tetônicas mais modernas, bem como 
personagens que se destacaram, em 
áreas distintas, como Severino Bezerra 
Cabral, Eliza Bezerra Mineiros, Edvaldo 
d Souza do Ó e Itan Pereira da Silva. A 
autora destacou, inclusive, o caso único 
de Williams de Sousa Arruda, prefeito 
de Campina Grande na década de 1960, 
que, ao deixar o cargo, fez com que seu 
secretariado prestasse contas, para 
que a população atestasse sua adminis-
tração idônea.    

Sobre a autora - Esposa do 
ex-reitor da Universidade Federal 
da Paraíba, Berilo Borba, a escritora 
Maria Auxiliadora Bezerra Borba, que 
também foi pró-reitora de Assuntos 
Comunitários na mesma instituição, 
já havia lançado dois outros livros: 
Valores do Serviço Social Editora Cor-
tez, SP, 1979) e Saberes e Fazeres do 
Povo - O Resgate da Cultura Popular 
na Paraíba (Editora Universitária da 

UFPB, 2006). Paraibana da cidade de 
Umbuzeiro, ela reside em João Pes-
soa, é formada em Serviço Social pela 
extinta Furne, em Campina Grande, 
e é membro da algumas entidades, a 
exemplo do Instituto Histórico e Geo-
gráfico da Paraíba, Instituto Histórico 
do Cariri, do Centro Brasileiro de 
Cooperação e Intercâmbio de Serviço 
Social, cuja sede é no Rio de Janeiro, e 
sócio-benemérita do Instituto Históri-
co de Campina Grande.  

Obra com aspectos da memória de Campina 
Grande será lançada hoje na Livraria do Luiz

Capa da coletânea (destaque) e a autora, Maria Auxiliadora  Bezzera Borba (detalhe) 

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. 

Guilherme Cabral
guipb_jornalista@hotmail.com
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Turnê do espetáculo “Chacrinha, o musical” chega a João Pessoa hoje e 
traz personalidade e irreverência ao palco do Teatro Pedra do Reino

O Velho Guerreiro

Diversidade
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Uma noite de rock, blues, folk e 
soul music. É o que promete o show 
‘Escambodelia 2’, que acontece hoje, 
a partir das 20h, no Mofado Estúdio 
Bar, localizado no Centro. O evento é 
idealizado pelo músico Robson Bass, 
que se apresenta ao lado de sua banda, 
Tercina Plug e tem como convidado 
Diógenes Ferraz (vocalista da banda 
Mafiota). O show de abertura é do 
curitibano Folklorick. A entrada custa 
R$ 10 (inteira) e R$ 5 (meia). 

Projeto paralelo à carreira solo 
de Robson Bass, a banda Tercina Plug 
foi fundada em 2009. Desde então, já 
participou de vários eventos com sua 
antiga formação, a exemplo do Pro-
jeto Sete Notas, do Sesc-CG, Circuito 
das Praças (João Pessoa) e Festival de 
Inverno de Campina Grande. Além do 
compositor assumindo guitarra, voz, 
gaita e produção, a formação atual da 
banda conta com Ricardo Bass (baixo) e 
Alisson Almeida (bateria). 

Uma trajetória de mais de 20 anos 
e musicalidade que vai do coco ao 
blues passando pela embolada, rock, 
drum’n’bass, flamenco, samba, tango e 
salsa. Todos esses elementos se fundem 
e formam o trabalho autoral do músico 
Robson Bass, que possui mais de 200 
composições próprias – muitas delas já 
reunidas nos álbuns “Meu Remanso e 
Meu Acalento”, “Meu Despertar” (am-
bos promocionais) e “Tercina Plug” (seu 
primeiro CD profissional, produzido em 
parceria com Edmar Travassos). O artista 

Robson Bass & Tercina Plug se 
apresentam hoje, no Mofado Estúdio Bar

FOTOS: Divulgação

A musicalidade é uma das atrações da peça

Fragmentos da trajetória artística de Abelardo Barbosa é abordada de forma alegre e contagiante 

A princípio, o espetáculo acompanha 
a trajetória do apresentador desde sua 
infância em Surubim, Pernambuco, até 
o auge da carreira na TV Globo, coman-
dando o programa de auditório “Cassino 
do Chacrinha”, com espaço para as rebo-
lativas chacretes, os trocadilhos infames, 
buzinadas e troféu abacaxi. 

Dois atores dão vida ao protagonista: 
Stepan Nercessian interpreta o Chacrinha 
consagrado no rádio e na TV, enquanto 
Thiago Marinho incorpora o jovem Abe-
lardo Barbosa. Aos 61 anos, Nercessian 
retornou aos palcos depois de mais de 10 
anos sem trabalhar no teatro. “Eu sempre 
disse que só voltaria se fosse para partici-
par de um projeto muito especial. É uma 
atividade que requer muita dedicação, 
esforço e disciplina. Falei desde o início 
que não sou um imitador. O Chacrinha 
aconteceu naturalmente”, explica Stepan. 

Completam o elenco 16 atores-canto-
res-bailarinos, que vão dar vida a familia-
res do Velho Guerreiro e personalidades 
que fizeram parte da vida do apresenta-
dor como Boni (Saulo Rodrigues) e Elke 
Maravilha (Laura Carolinah).

Sendo dividido em dois atos, a peça 
inicia-se com o ator Leo Bahia, na pele 
do protagonista durante a infância e a 
juventude até sua iniciação no rádio e na 
TV. A dramaturgia lembra que vieram do 
folclore nordestino as referências que ins-
piraram o futuro apresentador, como as 
pastorinhas, transformadas em chacretes. 
A seguir, o ator Stepan Nercessian, exibe 
sua elogiada composição para o persona-
gem consagrado em seus programas de 
auditório.

“Nunca imaginei que, depois dos 60 
anos, ainda pudesse viver um momento 
de glória e representar o grande papel da 

Lucas Silva
Especial para A União

Após passar por Maceió, 
Fortaleza e Aracaju, e 
contar com a participação 
especial de artistas como 
Xuxa, Fábio Jr, Paulo Ri-
cardo, Biafra e Wanderléa, 
o espetáculo “Chacrinha, 
o musical” chega a João 

Pessoa hoje. Apresentado no Teatro Pedra 
do Reino, o musical homenageia uma das 
figuras mais extravagantes e significativas 
do rádio e da TV brasileira, responsável 
por revelar grandes nomes da música 
nacional e inventor de bordões infames. 
Interpretado de Stepan Nercessian, no 
papel do Velho Guerreiro, a apresentação 
tem início às 21h. Já os ingressos podem 
ser adquiridos online através do site In-
gressorápido ou no ponto de venda Casa 
de Taipa, nos valores de R$ 50 (inteira) e 
R$ 25 (meia-entrada).

Segundo o ator Diego Campagnolli, a 
expectativa para que o musical chegue a 
João Pessoa é muito grande da parte de 
todo elenco. “Nunca fomos a João Pessoa, 
então como vai ser uma apresentação úni-
ca esperamos que o público compareça e 
goste do que vamos apresentar”, contou 
em entrevista ao jornal A União. Ainda 
em entrevista, Campagnolli ressaltou que 
o espetáculo é muito alegre e carismático, 
assim como o Chacrinha, que esbanjava 
alegria e auto astral constantemente.

A superprodução da Aventura En-
tretenimento marca a primeira direção 
teatral de Andrucha Waddington e conta 
com texto de Pedro Bial e Rodrigo No-
gueira, direção musical e arranjos de 
Delia Fischer, coreografias e direção de 
movimento de Alonso Barros, figurinos de 
Claudia Kopke e direção de arte e ceno-
grafia de Gringo Cardia, remetendo desde 
às origens de Abelardo, em Pernambuco, 
ao lendário Cassino do Chacrinha. 

Feito especialmente para bebês de 0 a 3 anos 
e seus pais, o Espaço Cultural, pela primeira vez, 
realiza na capital o espetáculo “A Terra do Antes 
– teatro para bebês”. Retratando de forma poética 
e sensível os momentos iniciais do nascimento, a 
peça entra em cartaz hoje, mas segue com apre-
sentação amanhã e nos dias 10 e 11. Encenada 
sempre às 16h, o espetáculo  acontece na sala 2 do 
mezanino 2. Os ingressos custam R$ 20 (inteiro) e 
R$ 10 (meia-entrada) e podem ser adquiridos na 
Imaginart. Entretanto, quem deixar pra comprar 
na hora da apresentação, os preços mudam para 
R$ 15 e R$ 30.

Encenado por Flávio Lira e Nyka Barros, 
da Cia de Teatro Nós 2, o espetáculo “A Terra 
do Antes” trata-se de um experimento cênico 
direcionado aos bebês e consequentemente aos 
pais. Apresenta de forma lúdica e sensorial, uma 
das fases pela qual todo ser humano passa. Antes 
de vir ao mundo, antes de nascer, de ver a luz, de 
andar, comer e trabalhar.

O enredo do espetáculo retrata de forma poé-
tica e sensível os momentos iniciais do nascimento 
dos bebês. Desde a gestação, expectativas quanto 
ao nascimento, o contato da mãe no primeiro ba-
nho, a primeira amamentação, os primeiros passos 
até chegar no contato com o outro (animais, flores-
ta, amigos). Trata-se de um espetáculo envolvente 
e divertido que tem apresentado uma identificação 
imediata tanto dos bebês, quanto da família, em 
especial as mães.

Com objetivo de também estimular a sensi-
bilidade e a criatividade das crianças o espetáculo 
tem apresentado excelentes resultados, desper-
tando interesse nos pequenos e emocionando os 
adultos.

A descoberta do mundo, dos animais, dos 
seres e dos sons envolve este espetáculo de 30 
minutos, com imagens e sonoridades que buscam 

classifica seu trabalho autoral como 
fusion music ou MPB Contemporânea.

Uma de suas composições mais conhe-
cidas é “Esquisitice”, que lhe rendeu prê-
mios de melhor música, músico revelação 
e melhor arranjo no Festival de Música do 
Varadouro (Femuva/2000). A partir desse 
resultado, a banda As Parêa, da qual fazia 
parte na época, abriu o show de Lenine 
no bar Portal das Cores em Intermares e 
foi convidada para dois shows em Pipa, 
RN. Em novembro daquele mesmo ano, 
Robson Bass se despediu da banda após 
o show de encerramento do Fenarte no 
Espaço Cultural, em João Pessoa.

A mesma canção que lhe deu pro-
jeção na cena local chegou a ser tocada 
em rede nacional ao vivo pela banda 
As Bastianas durante apresentação no 
programa “Mais Você”, de Ana Maria 
Braga, em 2006. No mesmo ano, Rob-
son Bass abriu o show de Renato Teixei-
ra, no projeto Seis e Meia, no Teatro 
Severino Cabral, em Campina Grande.

n Show Robson Bass & Tercina Plug / participação 
de Diógenes Ferraz
n Abertura: Folklorick

n Data: Hoje

n Hora: 20h

n Local: Mofado Estúdio Bar (Rua Duque de Caxias, 28, 

Centro, próximo ao Centro Cultural São Francisco)

n Entrada: R$ 10 (inteira) e R$ 5 (meia)

Serviço

minha vida”, revela Stepan. O ator convi-
veu com o apresentador nos corredores 
da Rede Globo nos anos 80 e foi jurado 
do Cassino do Chacrinha, na emissora 
carioca. Seu nome foi sugestão da atriz 
Fernanda Montenegro, sogra do diretor 
Andrucha Waddington. Quem também 
endossa o trabalho do ator é a ex-chacrete 
Rita Cadillac, interpretada no palco por 
Livia Dabarian.

O diretor Andrucha Waddington faz 
sua estreia na atividade teatral depois de 
quase três décadas de carreira dedicada à 
produção cinematográfica. “O importante 
para mim neste trabalho é fazer um musi-
cal fora da caixa, algo novo. Só assim para 
honrarmos o espírito do Chacrinha. Dirijo 
como se fosse um filme, que é a atividade 
com a qual estou acostumado. Mas ambos 
os trabalhos partem do mesmo ponto fun-
damental, que é a dramaturgia”, explica.

Entrando no repertório do show, o 
espetáculo conta com mais de 60 suces-
sos da música nacional. Em cima disso, 
no primeiro momento temos músicas 
como Pastoril Profano, Medley, A Noite 
Vai Chegar, Sandra Rosa Madalena, O úl-
timo Romântico, I love you Baby, Pare de 
Tomar a Pílula, Sou rebelde, Sorria sorria, 
entre outras. 

Em contra partida, o segundo mo-
mento do show trás novas canções como 
O Amor e o Poder, Sonífera Ilha, O que é 
o que é, Banho de cheiro, Menina Vene-
no, A Perereca da Vizinha, Meu amigo 
Charlie Brown, e outras. Dessa forma, a 
apresentação passa por mais de 60 anos 
de história e faz um recorte na história do 
apresentador.  

despertar no outro o apreço pela simplicidade que 
a arte é capaz de provocar. A poética da cena se dá 
no jogo, na dança, na musicalidade e na teatraliza-
ção do texto “Sandra, na terra do antes” de Fausto 
Wolf, que discute maneiras sublimes da cons-
trução imagética de uma menina que depois do 
nascimento se vê imersa num jardim mágico, onde 
animais e plantas discutem a existência humana.

O processo de construção cênica ou drama-
túrgica envolve uma interlocução com as mais 
variadas expressões artísticas: O teatro, a música e 
as artes visuais. Num processo performático onde 
as cenas são criadas a partir de experimentação 
corporal e discussão sobre o universo desta pri-
meira infância, tão importante para a constituição 
do indivíduo.

Peça para bebês “A Terra do Antes” 
entra em cartaz no Espaço Cultural

n Chacrinha, o musical
n Quando: Hoje

n Onde: Teatro Pedra do Reino

n Horário: 21h

n Entrada: R$ 50 (inteira) e R$ 25 (meia-entrada)

Serviço



Estado Islâmico divulga 
vídeo ameaçando realizar 
atentados contra Roma
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Ações do impeachment já têm relatores

Os ministros Rosa We-
ber, Teori Zavascki e Edson 
Fachin, do Supremo Tribu-
nal Federal (STF), foram 
sorteados relatores de 10 
ações que chegaram à Cor-
te nos últimos dois dias 
questionando o resultado 
das duas votações do jul-
gamento final do processo 
de impeachment. A primei-
ra votação afastou Dilma 
Rousseff definitivamente 
da Presidência da Repú-
blica, enquanto a segunda 
permitiu que a petista dis-
pute cargos eletivos e ocu-
pe funções na administra-
ção pública.

Das 10 ações que já fo-
ram ajuizadas na Suprema 
Corte, 8 contestam a decisão 
que permitiu a Dilma voltar 
a exercer funções públicas. 
Como são do mesmo tipo e 
tratam do mesmo assunto, 
foram encaminhadas para 
um só relator, neste caso, a 
ministra Rosa Weber.

Já Teori e Fachin irão 
ficar responsáveis pela re-
latoria de ações que fazem 
outros pedidos, como reali-
zação de uma nova votação 
do impeachment e suspen-
são de todos os efeitos do 
processo que afastou Dilma 
do comando do Palácio do 
Planalto.

A primeira ação proto-
colada no Supremo ques-
tionando a manutenção da 
elegibilidade de Dilma foi 
assinada por Luiz Philippe 
de Orleans e Bragança, lí-
der do Movimento Acorda 
Brasil e integrante da fa-
mília real brasileira.

CASSAÇÃO DE DILMA

Dez peças foram
ajuizadas no Supremo 
Tribunal Federal
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Há ainda duas ações 
apresentadas pela Asso-
ciação Médica Brasileira 
(AMB) – uma questiona o 
Senado e outra o presiden-
te do STF, ministro Ricardo 
Lewandowski, que condu-
zia o julgamento final do 
processo de impeachment 
e permitiu o fatiamento da 
votação.

As demais ações contra 
a habilitação da ex-presi-
dente foram apresentadas 
pelo Partido Social Liberal 
(PSL), pelo senador Alvaro 
Dias (PV-PR), pelo senador 
José Medeiros (PSD-MT), 
pelo deputado federal Ex-
pedito Netto (PSD-RO) e 
pelo advogado Ricardo Da-
masceno.

Com Teori Zavascki, 
está o mandado de seguran-

ça apresentado na manhã 
dessa quinta pela defesa de 
Dilma pedindo uma nova 
votação do impeachment 
sem artigos da lei que defi-
ne os crimes de responsa-
bilidade imputados a ela. A 
ação inclui pedido para que 
o presidente Michel Temer 
volte à interinidade.

A primeira ação apre-
sentada foi um habeas cor-
pus em favor de Dilma, pro-
tocolada ainda na noite de 
quarta-feira (30), quando a 
petista foi afastada defini-
tivamente da Presidência. 
Na ação, o advogado Edgard 
Antônio dos Santos pede 
uma decisão liminar (pro-
visória) para suspender to-
dos os efeitos do processo 
de impeachment.

Ele alega que os sena-

dores estão impedidos de 
julgar a presidente, por uma 
série de motivos, incluindo 
as investigações da Operação 
Lava Jato. O pedido está com 
o ministro Edson Fachin.

Além das 10 ações 
que já estão protocola-
das no STF questionando 
o resultado do julgamen-
to final do impeachment, 
PSDB, DEM, PMDB, PPS e 
Solidariedade, que inte-
gram a base aliada do 
presidente Michel Temer, 
protocolaram nesta sex-
ta-feira (2) um manda-
do de segurança no Su-
premo Tribunal Federal 
(STF) no qual pedem a 
anulação da segunda vo-
tação do julgamento do 
impeachment de Dilma 
Rousseff, que manteve 
a elegibilidade da petis-
ta mesmo ela tendo sido 
afastada definitivamen-
te da Presidência.

“Seja concedida a 
ordem para reconhecer a 
ilegalidade do destaque 
decorrente do Requeri-
mento nº 636, de 2016, 
autorizado pelo Ministro 
Ricardo Lewandowski e, 
por consequência, a nu-
lidade da segunda vota-
ção realizada no Plená-
rio do Senado”, solicita o 
documento.

A entrega do docu-
mento foi atrasada por-
que faltava a assinatura 
do PMDB na peça. Nos 
bastidores, a informa-
ção era de que o parti-
do, que havia anuncia-
do nessa quinta-feira 
que também iria assinar 
o documento, havia re-
cuado e não assinaria 
mais, mas voltou atrás e 
decidiu apoiar a ação.

Além da anulação 
da segunda votação, os 

partidos da base do pre-
sidente, Michel Temer, 
pedem que seja conce-
dida uma liminar (deci-
são provisória) para que 
Dilma fique suspensa de 
ocupar cargos públicos 
antes mesmo de o STF 
decidir se anula, ou não, 
a segunda votação do 
impeachment.

Na quinta (1º), os 
partidos, que haviam 
decidido não recorrer, 
recuaram da decisão 
e anunciaram que en-
trariam com o pedido 
na Corte para anular a 
votação.

Os dirigentes tuca-
nos estavam em dúvida 
sobre se judicializavam 
ou não o resultado fi-
nal do processo de im-
peachment com receio 
de que uma disputa na 
Justiça pudesse abrir 
espaço para uma even-
tual anulação de todo 
o julgamento que afas-
tou Dilma definitiva-
mente da Presidência 
da República.

No entanto, em 
conversas com advoga-
dos do partido, os caci-
ques tucanos decidiram 
protocolar o mandado 
de segurança questio-
nando a manutenção 
dos direitos políticos de 
Dilma, na medida em 
que a própria defesa 
da petista já ingressou 
com recurso na Supre-
ma Corte pedindo para 
anular seu afastamento 
do comando do Palácio 
do Planalto.

Partidos da base recorrem

A primeira ação 

protocolada no 

STF questionando 

a elegibilidade de 

Dilma foi assinada 

por Luiz Philippe 

de Orleans e

Bragança

O ministro Teori Zavascki será o relator de uma ação de Dilma que pede anulação do impeachment

FOTO: José Cruz/Agência Brasil

Decreto publicado on-
tem no Diário Oficial da 
União (DOU) altera o Estatu-
to Social da Empresa Brasil 
de Comunicação (EBC). De 
acordo com o texto, a em-
presa passa a ser vinculada à 
Casa Civil e não mais à Secre-
taria de Comunicação Social 
da Presidência da República.

Outra alteração trata do 
Conselho de Administração 
da empresa, que passa a ser 
composto por: um membro 
indicado pelo ministro-chefe 
da Casa Civil, que vai exercer 
a presidência do colegiado;  
pelo diretor-presidente; por 
um membro indicado pelo 
Ministério da Educação; 
por um membro indicado 
pelo Ministério da Cultura; 
por um membro indicado 
pelo Ministério do Plane-
jamento, Desenvolvimento 
e Gestão; por um membro 
indicado pelo Ministério da 
Ciência, Tecnologia, Inova-
ções e Comunicações; e por 
um representante dos em-
pregados da EBC.

Ainda segundo o decre-
to, a Diretoria Executiva da 
empresa será composta por 
um diretor-presidente, um 
diretor-geral e quatro dire-
tores, sendo que todos os 
membros serão nomeados e 
exonerados pelo presidente 
da República.

Até então, o diretor-pre-
sidente da EBC tinha man-
dato de quatro anos com 
permissão para recondução. 
Agora, o prazo máximo de 
ocupação do cargo passa a 
ser quatro anos, sem direito 
a recondução.

A MP  também  define 
que a EBC seja administra-
da por um Conselho de Ad-
ministração e por uma Di-
retoria Executiva e, em sua 
composição, contará apenas 
com um Conselho Fiscal e 
não mais com um Conselho 
Curador. A lei que criou a 
empresa previa a atuação 
de um conselho curador, 
formado por 22 membros, 
incluindo representantes da 
sociedade civil, cujo papel 
seria “zelar pelos princípios 
e autonomia da EBC”. 

MP e decretos mudam 
toda estrutura da EBC

COnSELhO CuRADOR é ExTInTO

Da Agência Brasil

A 10ª Câmara de Direito Crimi-
nal do Tribunal de Justiça de São 
Paulo decidiu manter a denúncia 
do caso tríplex 164-A do Guaru-
já atribuído ao ex-presidente Luiz 
Inácio Lula da Silva, ajuizada pelo 
Ministério Público de São Paulo, 
com a Justiça Federal do Paraná. A 
juíza Maria Priscilla Ernandes Veiga 
Oliveira, da 4ª Vara Criminal Cen-
tral remeteu, em abril deste ano 
acusação para a Justiça Federal do 
Paraná. A defesa do petista nega 
que ele seja o dono do tríplex.

 Nesta denúncia, Lula é acusa-
do por falsidade ideológica e lava-
gem de dinheiro por supostamen-
te ocultar a propriedade de imóvel 
no Guarujá, reformado pela OAS. 
Também foram denunciados no 
caso tríplex a ex-primeira-dama 
Maria Letícia Lula da Silva, o filho 
do casal Fábio Luiz Lula da Silva e 
mais 13 investigados

Na lista estão o ex-tesoureiro do 
PT João Vaccari Neto, o empresário 
Léo Pinheiro, da empreiteira OAS, e 
ex-dirigentes da Cooperativa Habi-
tacional dos Bancários (Bancoop).

 A investigação da Promoto-
ria de São Paulo no caso tríplex 
provocou uma convulsão em São 
Paulo. Em fevereiro deste ano, o 
promotor Cássio Conserino ten-
tou ouvir o ex-presidente e sua 
mulher no inquérito. No dia mar-
cado, uma multidão de militantes 
petistas em protesto à intimação 
do casal e centenas de manifes-
tantes contrários a Lula cercaram 
a entrada do Fórum Criminal da 
Barra Funda.

Segundo informação divulga-
da pelo Tribunal de Justiça de São 
Paulo, nesta quinta-feira, 1º de 
setembro, a decisão de manter o 
processo no âmbito federal teve 
votação unânime dos desembar-
gadores e manifestação favorável 
da Procuradoria de Justiça. Em seu 
voto, o relator do recurso, desem-
bargador Nuevo Campos, ressalta 
que “o caso aponta para a exis-
tência de robusta conexão com os 
fatos apurados na operação de-
nominada ‘Lava Jato’, em trâmite 
perante o juízo da 13ª Vara Fede-
ral de Curitiba (PR)”.

O texto destaca ainda que o 
entendimento jurisprudencial e 

doutrinário em casos como esse é 
o de prevalecer a competência da 
Justiça Federal. Acompanharam o 
voto do relator os desembargado-
res Carlos Bueno e Galvão Bruno.

O caso tríplex levou à indi-
ciação do ex-presidente Lula pela 
Polícia Federal, na Lava Jato do 
Paraná. O petista foi indiciado 
por corrupção passiva, lavagem 
de dinheiro e falsidade ideológi-
ca. Dona Marisa por corrupção e 
lavagem.

A conclusão do delegado fe-
deral Márcio Adriano Anselmo é 
que o casal “foi beneficiário de 
vantagens ilícitas, por parte da 
OAS, em valores que alcançaram 
R$ 2,4 milhões referentes as obras 
de reforma no apartamento 164-
A do Edifício Solaris, bem como 
no custeio de armazenamento de 
bens do casal”.

A apuração do inquérito teve 
como ponto central reforma rea-
lizada no tríplex, construído pela 
Bancoop (cooperativa habitacio-
nal do sindicato dos bancários), 
que teve como presidente o ex-te-
soureiro do PT João Vaccari Neto 
- preso desde abril de 2015. 

Tribunal de SP mantém com Moro 
denúncia contra Lula no caso tríplex
Da Agência Estado



NACIONAL

Definição de crime de responsabilidade 
muda dois dias depois do impeachment
Abertura de crédito 
suplementar não precisará 
de autorização do Congresso

UNIÃO  A João Pessoa, Paraíba - SÁBADO, 3 de setembro de 2016

Geral

Em reforço aos meus estudos fiscais, defendi 
tese de doutorado em Sociologia Política pela 
UFPB, especificamente nas áreas de teoria política e 
democracia na contemporaneidade.  O trabalho de tese 
versou sobre a análise das potencialidades e dos limites 
da nova agenda de governança municipal de João Pessoa 
(PB) na primeira gestão compartilhada (2005-2008) e 
na metade da segunda gestão (2009-2010).

A teoria democrática na atualidade tem a 
sua centralidade pautada pelo enfoque teórico da 
deliberação pública. O Orçamento Democrático é um 
fórum deliberativo; portanto, uma esfera pública para 
o encontro e a troca de razões públicas entre o Estado 
e a sociedade e que pode promover um novo sentido 
ao aprofundamento democrático nas sociedades 
contemporâneas – embora apresente contradições 
quando é transformado em fórum articulador de 
outros processos deliberativos ampliados.

O orçamento democrático ou participativo é uma 
inovação democrática brasileira que se estendeu até 
para fora do país como uma experiência para o exercício 
da deliberação pública. Pesa-lhe a responsabilidade 
de experimentar um processo participativo em um 
contexto de desigualdades acentuadas.

Teorizar sobre a experiência participativa 
de João Pessoa principiou por reconhecê-la como 
uma experiência ou um fato histórico, portanto, 
contextualizado. O ambiente em que se inseriu a nova 
agenda de governança municipal respeita aos tempos 
atuais, a sua construção data de 2005. Não pode 
ser considerada como algo inusitado. Pois desde a 
experiência de Porto Alegre (RS), iniciada em 1990, já 
se tinha passado um intervalo de 15 anos.

Entretanto o formato do OD/JP é o mesmo do 
Orçamento Participativo de Porto Alegre (RS), com 
pequenas variações de natureza metodológica. A agenda 
foi construída à base de um planejamento estratégico 
com três eixos temáticos: (1) participação democrática 
e governança, (4) desenvolvimento e planejamento 
urbano e (3) desenvolvimento humano e social. 

Procurei responder de que forma a nova agenda 
de governança municipal de João Pessoa (PB) contribui 
para a transformação do poder local em um poder 
articulado com o corpo social, numa gestão que 
universalize os direitos da cidadania.

A resposta à indagação principal proporcionou-
me a análise das potencialidades e dos limites 
da gestão compartilhada, seguindo dois critérios 
normativos da teoria democrática contemporânea: 
a qualidade da participação e da efetividade 
deliberativa.

Quanto à qualidade da participação, em muito 
serviu traçar o perfil mediano dos participantes do 
OD/JP, delegados/as e conselheiros/as. No recorte 
temporal de 2005 a 2010, em números absolutos, 
60% são do sexo masculino e 40% do sexo feminino, a 
maior quantidade (43,62%) está na faixa etária de 41 
a 60 anos, com escolaridade média e renda familiar de 
até três salários mínimos.

Esse público participante compõe-se de pequenos 
servidores públicos, trabalhadores urbanos autônomos 
informais e precarizados ou desempregados, com 
baixo nível de qualificação técnico-profissional e pouca 
relação e militância no movimento sindical. Uma 
metade tem participação em entidades da sociedade 
civil – concentrada em associações comunitárias 
e dispersas em variadas entidades sem vínculo 
representativo – e a outra metade não tem ou não 
manifestou histórico de outra qualquer participação 
social e/política.

O OD/JP potencializou a visibilidade política dos 
menos favorecidos social, política e economicamente, 
boas práticas redistributiva dos recursos públicos 
pelas inversões de prioridades. No entanto, limitou 
a participação de outras camadas sociais, a exemplo 
dos trabalhadores de classe média e setores do 
empresariado local. O OD/JP ainda não conseguiu 
gerar um sentido de identidade coletiva, não gerou 
comunidade suficiente para a alteração da cultura 
política da comunidade, para a aproximação dos 
sentidos de democracia e cidadania. Isto posto, pela 
baixa efetividade deliberativa. O OD/JP transformou-
se em um fórum muito mais consultivo do que 
deliberativo

Limites do OD/JP

alberto.madeira@hotmail.com

Neto
Acilino Madeira
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Rio - Dois dias após o im-
peachment da ex-presidente 
Dilma Rousseff, o governo 
federal se beneficiou de uma 
lei que muda a definição de 
crime de responsabilidade. A 
alteração foi publicada, nesta 
sexta-feira, no Diário Oficial 
da União, pelo presidente em 
exercício, Rodrigo Maia, já 
que o presidente Michel Te-
mer está em viagem oficial na 
China. Na prática, a Lei 13.332 
estipula que as novas regras 
de orçamento sejam alteradas 
sem a aprovação do Congres-
so Nacional.

Dilma foi afastada defi-
nitivamente do cargo, na úl-
tima quarta-feira, acusada de 
cometer crime de responsa-
bilidade fiscal. A abertura de 
créditos suplementares, que 
a derrubou, foi autorizada à 
época pelo Congresso. Este 
recurso já tinha sido utilizado 
pelos ex-presidentes Fernan-
do Henrique Cardoso e Luiz 
Inácio Lula da Silva. A propos-
ta de mudança já havia sido 
feita durante o governo Dilma, 
no início do ano.

Atualmente, o remane-
jamento entre subtítulos é 
restrito a 10% do valor da 

Gabriela Mattos e
Thiago Antunes
Jornal O Dia

FOtO: Moreira Mariz/Agência Senado

despesa cancelada, de acordo 
com a lei orçamentária (Lei 
13.266/2016). O governo 
alega que a mudança torna a 
gestão orçamentária mais fle-
xível, podendo priorizar com 
recursos ações mais adianta-
das. Poderá haver, inclusive, o 
remanejamento de despesas 
com o Programa de Acelera-
ção do Crescimento (PAC) – 
trecho que havia sido excluído 
na apreciação do projeto na 
Comissão Mista de Orçamen-
to (CMO).

Outra mudança na lei 
orçamentária aprovada é a 
possibilidade de o governo 

cancelar recursos incluídos 
por emendas coletivas do Con-
gresso Nacional, exceto as de 
execução obrigatória previstas 
na Lei de Diretrizes Orçamen-
tárias (LDO), e direcionar os 
recursos para outras áreas de 
seu interesse.

Cargos
Na CMO, o projeto foi 

aprovado na forma de subs-
titutivo do deputado Covatti 
Filho (PP-RS), em junho. O re-
latório acolhido na comissão 
também modifica a lei orça-
mentária para ampliar o nú-
mero de cargos e funções co-

missionadas que poderão ser 
providos este ano pela Justiça 
Eleitoral. A Lei 13.150/2015 
criou 6.412 cargos e funções 
nos tribunais regionais eleito-
rais do País. O PLN 3 viabiliza a 
contratação de metade (3.206) 
este ano. O orçamento em vi-
gor só traz autorização para 
provimento de 161 cargos.

O aumento do número de 
admissões representa um im-
pacto de R$ 70,8 milhões nos 
gastos com pessoal da Justiça 
Eleitoral em 2016. O valor é 
bem superior aos R$ 2,1 mi-
lhões reservados na lei para os 
161 cargos

Governo alega que mudança torna gestão orçamentária mais flexível, podendo priorizar ações mais adiantadas

Uma portaria assinada 
ontem (1º) pelo presidente 
do Tribunal Superior Elei-
toral (TSE), Gilmar Mendes, 
viabiliza doações eleitorais 
por meio de cartão de crédi-
to de pessoas físicas.

As novas regras eleito-
rais aprovadas no ano pas-
sado prevêem que apenas 
pessoas físicas podem fazer 
doações para campanha de 
candidatos e partidos. Uma 
resolução do TSE já permitia 
que tal doação fosse realiza-
da por transferência eletrô-
nica ou por cartão de crédito.

Pelas regras do TSE, 
somente o titular do cartão 
pode fazer a doação e fica a 
cargo dos candidatos e par-
tidos atestar se o doador re-
gistrado e o dono do cartão 
são a mesma pessoa.

As operadoras de car-

tões, no entanto, estavam di-
ficultando essa confirmação 
de titularidade, que deve ser 
feita no momento da transa-
ção, alegando questões legais 
e técnicas no compartilha-
mento dessas informações.

Após negociações que 
envolveram também o Banco 
Central, a nova portaria do 
TSE resolve a questão. Agora, 
as instituições de pagamento 
credenciadoras ou emissoras 
de cartão passarão aos candi-
datos e partidos nome e CPF 
do titular do cartão, data, ho-
rário e valor da doação.

O eleitor que quiser usar 
o cartão de crédito para fazer 
a doação deve ir a um ter-
minal do candidato ou par-
tido e receber um recibo de 
doação eleitoral. As doações 
por esse meio de pagamento 
estão submetidas ao mesmo 
limite de 10% da renda de-
clarada pelo doador no ano 
anterior ao pleito.

A Força Nacional de 
Segurança Pública foi au-
torizada ontem pelo Mi-
nistério da Justiça a atuar 
por mais 60 dias em ações 
de policiamento ostensivo 
contra a criminalidade na 
capital gaúcha, em apoio 
à Brigada Militar do Rio 
Grande do Sul.

Trabalho conjunto
Os agentes vão traba-

lhar em conjunto na Opera-
ção Avante, que visa a pre-
venção de roubo de veículos 
e transportes coletivos. A 
medida foi acatada durante 
reunião, em Brasília, entre 
o presidente Michel Te-
mer e o governador do Rio 
Grande do Sul, José Ivo San-
tori, na última terça-feira 
(30). Até então, o policia-
mento ostensivo será res-
trito a Porto Alegre.

Acesso aos sistemas 
Durante toda a operação, 
os agentes da Força Nacio-
nal terão acesso a todos os 
sistemas de segurança pú-
blica. Cerca de 120 agentes 
das Forças Armadas foram 
enviados ao Rio Grande 
do Sul, em 30 viaturas. Na 
tarde do dia 29, os agentes 
fizeram reconhecimento da 
área onde vão atuar.

O Tribunal de Justiça 
do Rio determinou, nessa 
quinta-feira ( 1º), que o pre-
sidente da Câmara de Vere-
adores do Rio, Jorge Felippe 
(PMDB), reinstale – em 24 
horas - a Comissão Parla-
mentar de Inquérito - CPI - 
das Olimpíadas. Como a deci-
são judicial foi tomada no fim 
da tarde de ontem, a Câmara 

Municipal ainda não foi no-
tificada oficialmente, o que 
deverá ocorrer até a próxima 
segunda-feira (5).

Na decisão, o juiz Edu-
ardo Antonio Klausner, da 7ª 
Vara de Fazenda Pública, con-
siderou gravíssimo o fato de 
Felippe impedir os trabalhos 
da CPI, pedida pelo vereador 
Jefferson Moura (Rede). O 
descumprimento da decisão 
pode ocasionar “responsabi-
lização pessoal, civil, admi-

nistrativa e criminal”, disse o 
magistrado. A presidência da 
Câmara foi responsável pelos 
recursos contra os trabalhos 
da Comissão Parlamentar de 
Inquérito.

A CPI das Olimpíadas 
tem por finalidade investigar 
os contratos da Prefeitura 
do Rio com empreiteiras en-
volvidas na Operação Lava 
Jato. A queda da Ciclovia Tim 
Maia, as alterações dos pro-
jetos básico e executivo dos 

equipamentos olímpicos e 
contratação de empresas sem 
licitação estão na mira da 
CPI. “É fundamental garantir 
a transparência dos gastos”, 
argumentou Jefferson Moura.

Como a CPI foi interrom-
pida pelo menos três vezes, 
Moura disse que agora o tra-
balho terá que ser mais ob-
jetivo. Pedirá a convocação 
dos principais responsáveis 
pelas obras para a realização 
da Olimpíada.

TSE abre um caminho 
para doações eleitorais

Força Nacional fica por 
mais 60 dias no RS

Investigação será dos vereadores do Rio

COm CArtãO De CréDItO

JustIçA AutOrIzA CPI DAs OLImPÍADAs

mINIstérIO AutOrIzA 

Douglas Corrêa
Repórter da Agência Brasil 

Felipe Pontes
Repórter da Agência Brasil 

Da Agência Brasil

Policiamento 
ostensivo con-
tra a criminali-
dade é feito na 
capital gaúcha, 
em apoio à 
Brigada Militar
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Mundo

Estado Islâmico divulga mensagem
em vídeo ameaçando atacar Roma

Os jihadistas do Es-
tado Islâmico (EI) difun-
diram um novo vídeo de 
propaganda em que um 
militante diz que um dia 
o grupo irá “rezar em 
Roma”. As informações 
são da Agência Ansa.

“Existe crise, mas, 
depois da crise, realiza-
remos nossas rezas em 
Roma, como prometeu o 
profeta”, diz o militante 
Abdel Rahman al Libi, aos 
colegas no Iraque e na Sí-
ria antes de realizar um 
atentado suicida na Líbia.

“Não se preocupem 
pela união dos cruzados 
com os tiranos árabes 
contra vocês, Deus nos 
dará a vitória, somos uma 
nação unida e iremos im-
por a sharia - a lei islâ-
mica - em todo o mundo”, 
acrescentou.

Segundo o portal de 
notícias Alwasat, o agres-

sor morreu em uma ope-
ração suicida contra um 
centro das forças líbias 
em Bengasi em 30 de ju-
lho, mas o vídeo teria sido 
publicado na internet 
apenas recentemente.

Em suas gravações, 
o grupo costuma utilizar 
Roma como uma metáfo-
ra para a Igreja Católica, 
já que a capital italiana 
abriga o Vaticano. No fim 
do ano passado, o Estado 
Islâmico já havia divulga-
do na Internet um vídeo 
que mostrava tanques de 
guerra avançando contra 
o Coliseu.

Atualmente, a capital 
da Itália recebe o Jubileu 
Extraordinário da Mise-
ricórdia, um dos maiores 
eventos do catolicismo 
nos últimos anos e que 
tem atraído milhões de 
peregrinos do mundo in-
teiro. No entanto, esse 
intenso fluxo de turistas 
elevou a preocupação 
sobre possíveis ataques 
jihadistas na cidade, já 
que a Igreja Católica é um 
dos principais alvos do 
Estado Islâmico.
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A ameaça serve de alerta 
às autoridades italianas 
para evitar ações do grupo

Da Agência Ansa

Do Portal G1

O Parlamento da Espanha 
rejeitou ontem, em segunda vo-
tação, a reeleição do presidente 
interino do Governo, Mariano 
Rajoy, prolongando mais uma vez 
o impasse político espanhol que 
dura mais de oito meses.

 Na votação dessa sexta, Ra-
joy recebeu 170 votos a favor e 
180 contra, em um total de 350, 
a mesma proporção que ocorreu 
na primeira votação feita na úl-
tima quarta. Os deputados que o 
apoiaram são do seu Partido Po-
pular (PP, direita), Ciudadanos e 

Coalizão Canária. Os socialistas, 
a aliança contrária à austeridade 
Unidos Podemos e partidos regio-
nais do País Basco e da Catalunha 
votaram contra.

 Agora os partidos têm dois 
meses para negociar a formação 
de um governo ou serão convo-
cadas novas eleições, que seriam 
as terceiras deste ano. Segundo o 
jornal “El País”, se um novo pre-
sidente de governo não for elei-
to até o dia 31 de outubro, as 
eleições serão convocadas para 
o dia 25 de dezembro, ou 18 de 
dezembro, caso os partidos con-
sigam modificar a lei eleitoral, 

para encurtar a campanha. O PP 
e o Ciudadanos assinaram no úl-
timo domingo, após mais de uma 
semana de intensas negociações, 
um acordo que dá a Rajoy os 32 
votos do pequeno partido liberal 
na votação de candidatura que 
ocorrerá na quarta-feira no Con-
gresso espanhol.

De toda forma, o líder conser-
vador continua sem contar com o 
apoio necessário para ter sucesso, 
o que anuncia a continuação do 
bloqueio político de mais de oito 
meses na Espanha após duas elei-
ções legislativas, em dezembro de 
2015 e em junho passado.

Parlamento da Espanha volta 
a rejeitar reeleição de Rajoy 

crise Política

Da agência estado

Genebra (AE) - A Orga-
nização Mundial de Saúde 
(OMS) afirmou que a epide-
mia de zika permanece como 
uma emergência de saúde 
internacional. Além disso, a 
entidade apontou que o vírus 
continua a se disseminar e a 
afetar novos países.

Nesta semana, a agên-
cia de saúde da Organização 
das Nações Unidas reuniu 
um comitê de especialistas 
para avaliar o quadro mais 
recente da epidemia. O pre-
sidente do comitê, o médico 
David Heymann, disse nes-
sa sexta-feira que ainda há 

dúvidas consideráveis no 
entendimento da zika e das 
complicações causadas pela 
doença, entre elas danos no 
cérebro de bebês. A OMS 
concluiu que a epidemia 
continua a ser uma emer-
gência global

 A OMS também notou 
que o Brasil ainda não regis-
trou nenhum caso confirma-
do de zika após a Olimpíada 
do Rio, embora estudos es-
tejam em andamento no País 
para avaliar por que certas 
regiões tiveram um aumen-
to no número de bebês com 
microcefalia. Até agora, a 
zika provocou infecções em 
72 países e territórios

Da agência ansa 
   
A reunião do presidente 

do México, Enrique Penã Nie-
to, com o candidato republi-
cano à Casa Branca, Donald 
Trump, provocou irritação até 
no atual governo dos Estados 
Unidos, que se queixou de ter 
sido ignorado sobre o caso, o 
que poderia afetar as relações 
bilaterais.    

Segundo uma agência de 
notícias mexicana, a embaixa-
dora dos EUA no país latino, 
Roberta Jacobson, foi infor-
mada sobre a reunião apenas 
“de última hora” e ficou bas-
tante incomodada. Com isso, 
o Departamento de Estado 
norte-americano pediu para a 

diplomata fazer um “enfren-
tamento na interlocução” com 
Peña Nieto por considerar que 
a chanceler Claudia Ruiz come-
teu uma “descortesia” ao não 
mencionar o convite a Trump.    

Fontes citadas pelo jor-
nal “Reforma” citam o secre-
tário da Fazenda do México, 
Luis Videgaray, como respon-
sável pelo encontro entre o 
presidente e Trump e dizem 
que ele próprio se encarre-
gou de receber o magnata 
no hangar presidencial. Seu 
objetivo seria enviar um sinal 
ao mercado financeiro de que 
o país latino poderia sobrevi-
ver a um eventual triunfo do 
republicano nas eleições de 
novembro.    

ONU afirma que a zika 
ainda é ameaça global

Visita de Donald Trump 
ao México irrita os EUA

saÚDe PÚBlica relaÇÕes estreMeciDas

Mariano Rajoy teve o seu nome rejeitado por 170 votos a favor contra 180, na segunda votação realizada pelo Parlamento 

Foto: Reprodução internet

Da agência estado 

Caracas (AE) - A opo-
sição venezuelana se com-
promete a manter a pres-
são sobre o presidente 
Nicolás Maduro após uma 
grande manifestação nas 
ruas de Caracas na quinta-
-feira, a maior demonstra-
ção de força oposicionista 
em anos no país.

Na quinta-feira (1º), 
centenas de milhares de 
pessoas se posicionaram 
contra o governo e pres-
sionaram por um referen-
do revogatório. Antes do 
protesto, o regime prendeu 
vários ativistas importan-
tes e reforçou a segurança, 
além de alertar para o ris-
co de um banho de sangue. 
Um pequeno grupo de ma-
nifestantes lançou pedras 
contra os policiais e a força 
de segurança usou gás la-
crimogêneo para dispersar 
esse grupo e prender al-
guns jovens.

Ao menos 20 pessoas 
foram detidas em Caracas, 
na Venezuela, durante um 
protesto que reuniu mi-
lhares de opositores nas 
ruas da capital. O episódio 
ocorreu no final da mar-
cha, apelidada “Tomada de 
Caracas”, considerada uma 
das maiores demonstra-
ções contra o governo de 
Nicolás Maduro nos últi-
mos anos.

Maduro participou de 
uma manifestação menor 
favorável ao governo Se-
gundo ele, há uma tentativa 
de golpe no país, que teria 
sido derrotado na quinta-
-feira (1º).

O analista político Di-
mitris Pantoulas diz que a 
linguagem belicosa do pre-
sidente pode na verdade 
ter animado os opositores, 
que poderiam em vez de 

se manifestar ficar de folga 
ou, em momento de crise, 
seguir nas filas em busca 
de alimentos. “O governo 
cometeu um grande erro ao 
colocar lenha na fogueira”, 
avaliou.

Protestos
A oposicionista Aliança 

Democrática afirmou que 
planeja mais dois protestos 
nas ruas, um deles em 14 
de setembro, que coincide 
com a chegada de chefes de 
Estado para um encontro 
do Movimento dos Não Ali-
nhados que ocorre em Isla 
Margarita, no Caribe.

Os contrários ao go-
verno pressionam pela re-
alização de um referendo 
revogatório. Caso Maduro 
perca, haveria novas elei-
ções. Se o voto ocorrer 
somente depois de 10 de 
janeiro, porém, o vice-pre-
sidente cumpriria o restan-
te do mandato, até 2019. 
Autoridades eleitorais ain-
da não estabeleceram a 
data para o próximo está-
gio do complexo processo 
eleitoral.

Oposição venezuelana 
insistirá em referendo 

contra MaDuro

Em Caracas, na 
Venezuela, 20 
pessoas foram 
detidas durante 
um protesto 
que reuniu 
milhares de 
opositores do 
governo nas 
ruas da capital
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Justiça Federal suspende 
multas por farol baixo
em todo o Brasil

Combate ao zika nos EUA
17
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Pesquisador é o único brasileiro com projeto contemplado

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

“Não sou conduzi-
do, conduzo”. Este é o lema 
presente no brasão oficial de 
São Paulo, a Sampa tão bem 
louvada por Caetano Veloso, 
fundada há 462 anos  e sete 
meses por doze padres je-
suítas, entre eles Manuel da 
Nóbrega e José de Anchieta. 
Registra a História que na 
manhã de 25 de janeiro de 
1554, o padre Manuel da 
Nóbrega escreveu: “Cele-
bramos, em paupérrima e 
estreitíssima casinha, a primeira missa, no  
dia da conversão do apóstolo São Paulo e, 
por isso, a ele dedicamos nossa casa”.

Tenho amigos paulistas morando em 
João Pessoa e outros, paraibanos, em São 
Paulo, onde decidiram radicar-se depois 
que o cotidiano mostrou a cada um o 
significado prático de “não sou conduzido, 
conduzo”.

A eles, em especial, dedico o registro 
de hoje, neste espaço, citando justamente 
um trecho de “Sampa”: “Ainda não havia 
para mim Rita Lee / A tua mais completa 

Como canta Tom Zé: São, São Paulo, meu amor
   Era um garoto 
quando a revolução 
cubana aconteceu. Os 
acontecimentos em torno 
da queda de Fulgencio 
Batista soam para mim 
como coisa muito distan-
te. Entre os 16 e 17 anos 
(período do que chamava 
de “minha politização”) é 
que Cuba passou a fazer 
parte da minha vida, 
como se Havana fosse 
ali, entre João Pessoa e 
Recife. Entrei no time dos 
torcedores do regime 
revolucionário comanda-
do por Fidel e seu irmão, 
Raul Castro. 
           Quando morei 
no Rio de Janeiro - em 
companhia de Marcus 
Vinícius, Moacy Cirne, 
Sinval Itacarambi e ou-
tros - naturalmente tive 
acesso a mais informa-
ções sobre Cuba, através 
de livros e revistas que 
aqui não chegavam. 
Também nesse sentido 
foi positivo o período em 
que fiquei hospedado no 
apartamento de Glauber 
Rocha. 
         Cuba para mim não 

era somente um país, 
mas o começo da nova 
humanidade. 
          O mundo veio 
rodando “nas patas de 
meu cavalo”, como com-
pôs Vandré, e hoje fico 
perplexo ao ler como 
está Cuba, ao ver o blog 
e as postagens de Yoani 
Sánches no Twitter, ao 
acompanhar os ditos e 
feitos dos irmãos Castro.
            O pior aconteceu 
quando li uma longa en-
trevista do compositor 
Pablo Milanés, publicada 
em “El Nuevo Herald”. O 
autor de “Yolanda” criti-
cou o sistema de “castas” 
mantidas pelo governo, a 
discriminação contra ne-
gros e homossexuais e a 
autocensura da impren-
sa cubana, entre outras 
coisas. Não foi um 
mercenário exilado em 
Miami que disse isso. Foi 
“simplesmente” o com-
positor que mais apoiou 
a revolução em Cuba, 
que sempre foi socialista 
e assim permanece.
             O sonho agora é 
pesadelo.

Cuba, hoje

tradução / Alguma coisa acontece no meu 
coração / Que só quando cruzo a Ipiranga 
/ E a Avenida São João”.

Confesso que já conhecia São Paulo 
antes de Caetano compor coisa tão bela, 
mas foi depois de sua música que chorei 
de emoção e orgulho pela cidade onde 
não nasci, ao cruzar a Ipiranga e a Ave-
nida São João.
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Em outras viagens, nunca deixei de 

passar uma manhã ou 
uma tarde inteira pas-
seando pela Avenida 
Paulista, a mais bela e 
cosmopolita da Amé-
rica do Sul, onde todas 
as vezes entro no 
Museu de Arte de São 
Paulo, o MASP (foto), 
como se fizesse aquilo 
pela primeira vez.

O fato é que São 
Paulo é praticamen-
te um museu em céu 
aberto, com bair-
ros e edifícios de 

incalculável valor histórico. Para mim, 
isto vale mais do que a cidade ser o 
principal centro financeiro, corporativo 
e mercantil da América Latina, apesar 
“do povo oprimido nas filas, nas vilas, 
favelas”. Apesar “da força da grana que 
ergue e destrói coisas belas”.

Vale é que os novos e velhos nor-
destinos “passeiam na tua garoa”. Que 
os novos e velhos paraibanos te podem 
curtir numa boa.

Como canta o baiano Tom Zé: “São, 
São Paulo, meu amor”...

E m latim: “Non ducor, 
duco”. Em português: 

Uma armadilha inteli-
gente que identifica insetos 
pelo bater de suas asas é um 
dos 21 projetos selecionadas 
em um desafio de combate 
ao vírus zika lançado pela 
USAID, a agência do governo 
dos Estados Unidos para o 
desenvolvimento internacio-
nal. O projeto é coordenado 
pelo professor Gustavo Ba-
tista, do Instituto de Ciências 
Matemáticas e de Computa-
ção (ICMC) da USP, em São 
Carlos. Ele é o único pesqui-
sador brasileiro selecionado 
nessa primeira etapa do de-
safio e receberá um financia-
mento de US$ 500 mil pelos 
próximos dois anos.

“Em momentos de crise 
como o que estamos vivendo, 
em que os recursos para a 
pesquisa estão cada vez mais 
escassos, é muito importante 
buscarmos oportunidades 
de financiamento além das 
agências de fomento nacio-
nais”, ressalta o professor. 
A armadilha desenvolvida 
é capaz de identificar a es-
pécie e o sexo do mosquito 
pelo movimento das asas. 
“Quando o mosquito se mo-
vimenta, ele bate as asas em 
certa frequência e isso per-
mite distinguir uma espécie 
de outra”, afirma Batista. O 
sistema captura apenas a es-
pécie desejada (nesse caso, o 
Aedes aegypti), contabiliza 
os mosquitos e repassa essa 
informação para um aplicati-
vo de smartphone, via tecno-
logia Bluetooth.

O objetivo é chamar a 
atenção para que os morado-
res, ao saberem da presença 
do mosquito, tomem medidas 
para fazer o controle. O sis-
tema permite que se faça um 
comparativo da quantidade 
de mosquitos capturada de 
cada espécie no ambiente ao 
longo do tempo. A expectati-
va é de que, entre um e dois 
anos, já exista um protótipo 
de um produto que possa ser 
inserido no mercado. 

Administração 
para Todos abre 
inscrições para 
300 vagas

Para quem deseja iniciar 
ou aprimorar os seus conhe-
cimentos na área de gestão, o 
Centro Universitário de João 
Pessoa - Unipê ofertará 300 
vagas no projeto de extensão 
“Administração para Todos” 
para este segundo semestre 
(2016.2). Gratuito e voltado 
para a comunidade em geral, 
o projeto tem por intuito ca-
pacitar e formar pessoas para 
oportunidades de trabalho 
com cinco cursos diferentes. 
As inscrições abriram ontem 
e seguirão até o próximo dia 
9 de setembro, e devem ser 
feitas por meio de preenchi-
mento de formulário no portal 
unipe.br.

Após a inscrição online, os 
candidatos devem confirmar a 
inscrição presencialmente na 
Coordenação da UBTech, no 
Bloco C do campus da institui-
ção. A confirmação poderá ser 
realizada nos dias 2, 5, 6, 8 e 9 
de setembro, das 14h às 17h. 

Para isso, os candidatos 
deverão entregar cópias do 
Registro Geral - RG, Cadastro 
de Pessoa Física – CPF e com-
provante de residência, além 
de 1Kg de alimento não pere-
cível, que será doado para um 
dos projetos sociais desenvol-
vidos por instituições parcei-
ras do Unipê. Caso os docu-
mentos para a confirmação da 
inscrição não sejam entregues, 
a vaga será destinada para ou-
tro candidato.

São cinco cursos diferen-
tes: Assistente Administrativo 
(100 vagas), Noções em Ges-
tão de Pessoas (50), Excelên-
cia em Venda e Atendimento 
(50), Gestão Empreendedora 
de Micro Negócios (50) e As-
sistente Contábil(50).

O Ministério da Educação 
(MEC) vai dar início, em outu-
bro, ao Programa de Desenvol-
vimento Acadêmico Abdias Nas-
cimento. A iniciativa é voltada 
para indígenas, pessoas autode-
claradas pretas e pardas, pesso-
as com deficiência, altas habili-
dades e transtornos globais do 
desenvolvimento.

No período de 2016 a 2019, o 
Governo Federal investirá R$ 25 
milhões no programa, que con-
templará 32 projetos de mobili-
dade acadêmica internacional e 
23 de formação pré-acadêmica 
de acesso à pós-graduação, sob 
responsabilidade de instituições 
de educação superior públicas e 
particulares.

“É um programa muito im-
portante, de ação afirmativa, 
que possibilita incluir grupos 
geralmente negligenciados, 
trazendo para dentro das insti-
tuições a temática da linha de 
pesquisa e de conhecimento in-
clusiva”, destaca a titular da Se-
cretaria de Educação Continua-
da, Alfabetização e Diversidade 
(Secadi), Ivana Siqueira.

Eixos de atuação
No eixo de mobilidade aca-

dêmica internacional, foram 
selecionados projetos de uni-
versidades brasileiras que con-
templam graduação sanduíche e 
doutorado sanduíche, modalida-
des em que o universitário estu-

da um período do curso em ins-
tituição de Ensino Superior fora 
de seu país de origem. No eixo de 
formação pré-acadêmica de aces-
so à pós-graduação, os projetos 
consistem em cursos de forma-
ção preparatória para Mestrado 
e Doutorado em diferentes insti-
tuições de Educação Superior.

“O intercâmbio com insti-
tuições de outros países, base 
do programa, é importante 
tanto para proporcionar aos 
estudantes selecionados um 
aprimoramento quanto para 
destacar, nas universidades in-
ternacionais, o reconhecimento 
da produção científica brasilei-
ra”, afirmou o ministro Men-
donça Filho.

Programa tem foco na diversidade
DESENVoLVIMENto ACADÊMICo

Armadilha desenvolvida pelo professor Gustavo Batista é capaz de identificar a espécie e o sexo do mosquito pelo movimento de asas
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Multas são suspensas em todo o País
uso dE FARoL BAIXo

Decisão partiu de um juiz 
federal de Brasília e é 
válida para todo o País

18

 A Justiça Federal de Bra-
sília suspendeu nessa sexta-
feira, 2, a cobrança de multas 
para o motorista que não 
usar o farol baixo durante o 
dia. A lei está em vigor des-
de 8 de julho. A decisão do 
juiz federal Renato Borelli, 
da 20ª Vara Federal, é válida 
em todo o País e foi dada em 
caráter liminar.

“Defiro o pedido de limi-
nar para determinar à parte 
ré (União) que deixe de apli-
car as multas decorrentes da 
inobservância do inciso I do 
art. 40 da Lei nº 9.503/1997, 
com redação dada pela Lei nº 
13.290/2016, até que haja a 
devida sinalização das rodo-
vias. 

Por fim, estabeleço, em 
caso de eventual descumpri-
mento desta decisão, multa 
diária no valor de R$ 5 mil”, 
determinou o magistrado.

O objetivo da lei é au-
mentar a segurança nas es-
tradas e reduzir o número 

PF resgata seis 
homens escravos

A Polícia Federal resgatou na 
última quarta-feira, seis trabalha-
dores que eram mantidos em condi-
ções análogas à escravidão em uma 
fazenda no município de Tapurah, no 
Mato Grosso. Denúncias anônimas 
apontaram à Polícia Federal que os 
homens não possuíam carteira de 
trabalho assinada e eram obrigados 
a trabalhar diariamente entre 4 ho-
ras às 18 horas, durante todos os 
dias da semana, sem direito a folgas.
Além da jornada exaustiva, os traba-
lhadores eram sujeitos a condições 
degradantes de trabalho, dormindo 
em alojamentos de madeira e terra 
batida, local onde também era esto-
cado combustível.

Mulher é morta após 
fazer denúncias

Débora Bittencourt Chaves, de 
32 anos, foi morta na última quinta-
feira a facadas na Ilha do Governador, 
Rio de Janeiro, horas depois de ter 
denunciado à polícia o ex-companhei-
ro por ameaças. Nilton da Silva, de 27 
anos, é o principal suspeito do crime. 
Ele chegou a prestar depoimento ho-
ras antes do crime, mas foi liberado. 
Silva é ex-presidiário, usa tornozeleira 
eletrônica, mas não foi encontrado 
porque o equipamento estaria com 
defeito. Débora já tinha uma medida 
protetiva expedida contra Silva. 

Belém recebeu a 
tocha paralímpica

Belém recebe a chama pa-
ralímpica nesta sexta-feira (2). A 
capital do Pará é o segundo destino 
a receber o revezamento da tocha, 
representando a região Norte do 
trajeto. O evento dará mais uma 
vez visibilidade à região Amazô-
nica, um destino simbolizado pela 
floresta, por uma cultura de forte 
tradição indígena e religiosa, além 
de uma gastronomia que atrai cada 
vez mais a atenção dos experts em 
gastronomia. De Belém a chama 
segue para Natal, no Rio Grade do 
Norte. Cada cidade que receberá a 
tocha representa um dos valores 
paralímpicos e à capital paraense 
coube a determinação.

Ludmilla aparece 
de visual novo

Prestes a lançar o CD “A Da-
nada Sou Eu”, a cantora Ludmilla 
mostrou o resultado da plástica 
que fez no nariz em seu Instagram. 
Nas fotos, ele aparece menor e mais 
fino. “Chegamos a um momento 
em que a mulher negra está assu-
mindo quem ela é e se permitindo 
fazer o que quer. Ludmilla não vai 
ser menos negra por alisar o cabelo 
ou afinar o nariz. Ela tem o direito 
de escolha” afirmou Luiza Brasil, 
jornalista e responsável pelo blog 
de cultura negra Mequetrefismos. 
“Nós já vivemos várias ditaduras: 
a do cabelo liso, a do cacheado. ”, 
acrescentou Luiza Brasil.

Lindsay perde ação 
contra jogo ‘GTA V’

Na quarta-feira, 1º de setem-
bro, um tribunal de Nova York decidiu 
que o jogo Grande Theft Auto V (GTA), 
não usou uma representação não 
autorizada de Lindsay Lohan. A atriz 
abriu um processo contra a empresa 
Take-Two, responsável pelo game, a 
acusando de usar sua imagem numa 
das personagens. Para os juízes da Di-
visão de Apelações de Manhattan, não 
houve utilização de “nome, imagem 
ou fotografia” da artista, então não 
houve nenhum problema. 

FoTo: Reprodução/Internet

Fausto Macedo 
e Julia Affonso
Especial para A União

de acidentes, especialmente 
as colisões frontais. Segundo 
a Polícia Rodoviária Federal, 
o uso de faróis durante o dia 
permite que o veículo seja vi-

sualizado a uma distância de 
três quilômetros por quem 
trafega no sentido contrário 
da rodovia. Antes, a regra va-
lia apenas para caminhões, 

ônibus e motocicletas. A ação 
civil pública foi proposta 
pela Associação Nacional de 
Proteção Mútua aos Proprie-
tários de Veículos Automoto-

res (Adpvat) contra a União. 
A entidade alega “desvio de 
finalidade da norma” que te-
ria sido instituída para “arre-
cadação”.

Veículo com farol acesso é visualizado a uma distância de três quilômetros por quem trafega no sentido contrário, segundo a PRF

A Rede da Campanha 
Nacional pelo Direito à Edu-
cação, formada por entida-
des da área de Educação, di-
vulgou nota em que repudia 
a revogação da portaria nº 
369 de 5 de maio de 2016, 
que regulamenta o Sistema 
Nacional de Avaliação da 
Educação Básica (Sinaeb). 
O novo sistema previa con-
tabilizar a valorização dos 
professores e demais profis-
sionais de educação e a su-
peração das desigualdades 
educacionais na avaliação 
das escolas.

Publicado no dia 25 de 
agosto no Diário Oficial da 
União, a portaria revogatória 
981 justifica o ato dizendo 
que o Sinaeb deve se pau-
tar pelas recomendações da 
Base Nacional Comum Curri-
cular, que ainda está em pro-
cesso de elaboração.

Lançado no começo de 

maio pelo então ministro 
da Educação, Aloízio Mer-
cadante, o Sinaeb vinha 
substituir o Sistema de Ava-
liação da Educação Básica 
(Saeb), que tem foco prin-
cipalmente no aprendizado, 
com a aplicação de avalia-
ções como a Prova Brasil. 
No Sinaeb, as provas do 
sistema antigo seriam man-
tidas, mas seriam criados 
novos indicadores.

Segundo nota da rede, 
o novo sistema foi uma pro-
posta comprometida com a 
promoção da justiça educa-
cional, fruto de ampla dis-
cussão entre o governo e as 
entidades do setor. 

Procurado pela Agên-
cia Brasil, o Instituto Nacio-
nal de Estudos e Pesquisas 
Educacionais Anísio Teixeira 
(Inep), disse que revogou o 
Sinaeb “por entender que já 
existe um sistema nacional 

para esse fim e que qualquer 
alteração que se faça neces-
sária em suas referências 
não é conveniente ou opor-
tuna enquanto não for con-
cretizada a revisão da Base 
Nacional Comum Curricular, 
ainda em curso”.

Dessa forma, segundo a 
nota, o diagnóstico do sistema 
educacional brasileiro e de fa-
tores associados ao desempe-
nho do estudante permanece 
sendo feito pelo Sistema de 
Avaliação da Educação Bási-
ca (Saeb), composto por um 
conjunto de avaliações em 
larga escala que estão man-
tidas e sob responsabilidade 
do instituto. São elas: a Ava-
liação Nacional do Rendimen-
to Escolar (Anresc), também 
conhecida como Prova Brasil; 
a Avaliação Nacional da Edu-
cação Básica (Aneb) e a Ava-
liação Nacional de Alfabetiza-
ção (Ana).

Entidades repudiam revogação 
de novo sistema de avaliação

dIREITo à EducAção

Gastronomia, música, 
artesanato e artes serão as 
atrações da praça de alimen-
tação da 49ª Feira Paraíba 
Agronegócios, que acontece-
rá de 18 a 25 de setembro, no 
Parque de Exposições Henri-
que Vieira de Melo, em João 
Pessoa. A programação do 
espaço é gratuita e terá início 
às 16h e seguirá até as 22h. 

De acordo com a gesto-
ra de Turismo do Sebrae Pa-
raíba e coordenadora do es-
paço, Regina Amorim, estão 
programadas a participação 
de 12 foodstrucks, exposição 
de artesanato e de produ-
tos de fabricação artesanal, 
apresentações culturais e 
oficina com o artista plástico 
Tito Lobo. “Ao longo de oito 
dias, teremos uma variada 
programação para toda a fa-
mília. Um dos destaques é a 
pintura coletiva da tela ‘Boi 
Bumbá’ de Tito Lobo, que 
tem 4 m x 1,5”, explicou Regi-
na Medeiros. 

No espaço, estão progra-
madas as apresentações do 
grupo Luar da Minha Terra 
(24 de setembro, às 16h), da 
cidade de Remígio, e do pro-
jeto Quadrilhando Itineran-
te (24 de setembro, a partir 
das 20h), de Campina Gran-
de. Regina Amorim explicou 
que o Quadrilhando é uma 
atividade criativa com foco 
na produção associada ao tu-
rismo fruto da ideia coletiva 
de 12 quadrilhas juninas es-
petáculo, filiadas à Associa-
ção de Quadrilhas Juninas de 
Campina Grande (Asquaju), 
que unidas apresentam ao 
longo de todo o ano o espí-
rito dos festejos juninos da 
Paraíba. 

A gestora de Turismo do 
Sebrae Paraíba disse ainda 
que o evento será uma opor-
tunidade para os visitantes 
conhecerem diversas ativi-
dades de produção associa-
da ao turismo. “Os melhores 
serviços de foodtruck vão 
estar lá, para atender a todos 
os gostos e hábitos alimenta-
res, inclusive vegetarianos. 
Teremos produtos artesanais 

(doces, pimentas, biscoitos), 
show de tango, Trio de For-
ró Pé de Serra, Jazz, Desfile 
de Moda, Banda de Circo e 
muitas outras atrações”, des-
tacou. 

A Feira 
A 49ª Feira Paraíba 

Agronegócios deve reunir 
um público de 15 mil pessoas 
e gerar negócios em torno de 
R$ 4 milhões, entre os dias 18 
e 25 de setembro. Durante a 
feira, cerca de 800 produto-
res rurais deverão participar 
das oficinas e palestras nas 
áreas de aquicultura, apicul-
tura, ovinocaprinocultura, 
avicultura, empreendedoris-
mo e cachaça, que serão ofe-
recidas pelo Sebrae. O Senar 
e a Organização das Coope-
rativas Brasileiras (OCB-PB) 
também oferecerão capaci-
tações.

O evento vai apresentar 
cerca de 1,7 mil animais de 
várias raças e estados bra-
sileiros, entre caprinos, ovi-
nos, bovinos e cães. Haverá 
comercialização de produ-
tos, serviços e animais. Du-
rante a feira, também serão 
realizadas a IV Exposição 
Nacional de Cabras Leiteiras, 
o Campeonato Nordestino 
de Cavalo Mangalarga Mar-
chador, a III Copa Paraíba – 
Competição de Cães Agility, 
além dos leilões de animais. 
O primeiro será de caprinos 
e ovinos, depois será a vez do 
Leilão de Gado Sindi – Pom-
peu Borba e, por fim, a Eme-
pa realiza o leilão de gados 
Gir, Guzerá e Sindi.

Feira de agronegócios 
terá arte e gastronomia

Feira ocorrerá 
entre os dias 18 
e 25 deste mês 
no Parque de 
Exposições 
Henrique Vieira de 
Melo, na capital

Molho de tomate Pomarola e 
extrato Elefante fazem recall

Campanha de chama-
mento dos extratos de tomate 
da marca Elefante e dos mo-
lhos de tomate Pomarola foi 
protocolada pela Cargill Agrí-
cola S.A. junto à Secretaria Na-
cional do Consumidor, do Mi-
nistério da Justiça e Cidadania 
(Senacon/MJC).

O Código de Defesa do 
Consumidor determina que o 
fornecedor repare ou troque o 
produto defeituoso a qualquer 
momento e de forma gratuita. 
Se houver dificuldade, a reco-
mendação é procurar um dos 
órgãos de proteção e defesa 
do consumidor. Mais informa-
ções podem ser obtidas junto 
à Cargill, por meio do telefo-
ne 0800 648 0808. Detalhes 
sobre a campanha de chama-

mento também estão dispo-
níveis no site do Ministério da 
Justiça e Cidadania. A Cargill 
Agrícola S.A. protocolou cam-
panha de chamamento dos 
extratos de tomate da marca 
Elefante, embalagem em lata 
com conteúdo líquido 340g, 
lote 011810, devido à existên-
cia de fragmentos de pelo de 
roedor acima do limite máxi-
mo de tolerância. 

A campanha de chama-
mento, apresentada em 25 
de agosto de 2016, abrange 
334.704 produtos, produzidos 
em 18 de outubro de 2014, 
com vencimento em 7 de ou-
tubro de 2016, e colocados 
no mercado de consumo, com 
numeração de lote 011810. 
Quanto aos riscos à saúde e à 

segurança dos consumidores, 
a Cargill informou ter detec-
tado a possibilidade de “exis-
tência de fragmentos de pelo 
de roedor acima do limite má-
ximo de tolerância”. A Agência 
Nacional de Vigilância Sani-
tária (Anvisa) informou que 
o fato é “indicativo de risco à 
saúde humana”. 

A Cargill Agrícola S.A. pro-
tocolou campanha de chama-
mento após a Visa/SC consta-
tar a “presença de elementos 
histológicos de Origanum vul-
gare (orégano) não típico do 
produto e de fragmentos de 
pelo de roedor em quantida-
de superior ao limite permi-
tido”, situação considerada 
pela Anvisa como “indicativo 
de risco à saúde humana”.
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Ideme aponta redução no preço da cesta básica na capital

Inflação
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O preço da cesta básica 
na cidade de João Pessoa ficou 
mais barato 0,11% no mês de 
agosto, ficando o acumulado 
no ano em 18,07% e nos últi-
mos doze meses em 21,54%. 
Essa foi a primeira queda re-
gistrada nos últimos doze me-
ses pelo Instituto de Desenvol-
vimento Municipal e Estadual 
(Ideme). A última ocorreu em 
setembro de 2015 (-2,61%). 
O custo total da cesta foi de 
R$ 373,11, representando 
aproximadamente 42,40% do 
salário mínimo.

De acordo com o Ideme, 
a queda no valor da cesta 
básica se deu, principal-
mente, pela diminuição de 
preços de alguns produtos 
do grupo raízes como: ba-
tata-doce (18,48%), maca-
xeira (16,27%) e inhame 
(14,31%). Além desses pro-
dutos, ficou mais barato o 
preço da abóbora (13,75%) 
e cenoura (10,61%), que fa-
zem parte do grupo dos le-
gumes; bem como o preço 
do item carne, que caiu em 
média 0,76% e representa o 

Custo Básico da 
Construção sobe

O Custo Unitário Básico (CUB) 
da construção civil do Estado de 
São Paulo ficou em R$ 1.292,27 
por metro quadrado em agosto, 
uma oscilação positiva de 0,01% 
em comparação com julho, de acor-
do com pesquisa divulgada nessa 
sexta-feira, 2, pelo Sindicato da 
Indústria da Construção Civil do 
Estado de São Paulo (SindusCon-SP) 
em parceria com a Fundação Getú-
lio Vargas (FGV). No acumulado do 
ano, o CUB teve alta de 5,30% e 
no acumulado de 12 meses houve 
crescimento de 5,68%.

Consumo de energia 
aumentou 0,9% 

O consumo de energia elétrica 
cresceu 0,9% em julho deste ano, 
comparado ao mesmo mês de 2015, 
informou nessa sexta-feira, 2, a Em-
presa de Pesquisa Energética (EPE). A 
demanda de 37.006 gigawatts-hora 
(GWh) foi impulsionada pelo segmen-
to residencial, que, na mesma base 
de comparação, avançou 2,8%. Já o 
consumo industrial se aproximou da 
estabilidade pela primeira vez desde 
março, com variação negativa de ape-
nas 0,2%. Segundo a EPE, “os motivos 
para a melhora da indústria foram a 
base fraca de comparação com julho 
do ano passado e progressos em al-
guns segmentos”.

Quase 12 mil aderem 
a PIDV da Petrobras

Desde o início do período de 
adesões, em 11 de abril último, 
11.704 empregados aderiram ao 
Programa de Incentivo ao Desli-
gamento Voluntário da Petrobras 
– PIDV 2016. Em nota, a empresa 
esclareceu, porém, que embora as 
inscrições tenham sido encerradas 
no último dia 31 de agosto, ain-
da serão aceitas e contabilizadas 
inscrições realizadas em papel e 
postadas até a data limite para a 
adesão.“O número ainda pode ser 
alterado em função de inscrições 
realizadas em papel e postadas até 
31 de agosto”, disse a empresa.

Importação aponta 
retomada econômica

Uma redução na queda das 
importações brasileiras, verificada 
nos últimos três meses, pode ser 
sinal do início da recuperação da 
atividade econômica no País, segun-
do disse o Ministério da Indústria, 
Comércio Exterior e Serviços, Herlon 
Brandão. As importações estão tra-
dicionalmente atreladas à atividade 
econômica, já que abarcam a compra 
de bens intermediários e bens de ca-
pital utilizados na produção indus-
trial. De janeiro a agosto deste ano, 
as importações brasileiras caíram 
25,5% ante igual período de 2015.

IFBA abre 17 vagas 
de estágio até dia 9

O Instituto Federal de Educação, 
Ciência e Tecnologia da Bahia (IFBA) re-
cebe inscrições até o próximo dia 9 para 
de estágio remunerado. Estão sendo 
oferecidas 17 posições. Para candi-
datos de nível superior, haverá vagas 
em administração, biblioteconomia, 
biologia, enfermagem, engenharias, 
física, informática, radiologia e peda-
gogia. Para os de nível técnico, serão 
oferecidas oportunidades nas áreas 
de edificações, química, refrigeração e 
mecânica, e na modalidade de educa-
ção de jovens e adultos. 

FOTO: Reprodução/Internet

Redução do preço da batata-doce, em 18,48%, contribuiu para a queda no valor da cesta do Ideme

produto com maior peso no 
valor total da cesta.

Variações
No mês de agosto/16, 

os preços praticados em 

João Pessoa revelaram au-
mentos dos preços médios 
nos seguintes produtos: 
arroz (8,28%), café moído 
(6,75%), feijão (5,00%), fa-
rinha de mandioca (2,55%), 

pão francês (2,41%), frutas: 
banana e laranja (1,91%), 
margarina (1,73%) e leite 
pasteurizado (0,90%). Os 
produtos que apresenta-
ram quedas nos preços mé-

Pesquisa da Secretaria Mu-
nicipal de Proteção e Defesa do 
Consumidor (Procon-JP) para pre-
ços de feijão e arroz encontrou a 
maior variação no quilo do fei-
jão tipo macassar (marca Camil) 
chegando a 66,11%, com preços 
entre R$ 5,99 (supermercado La-
torre – Torre) e R$ 9,95 (Super Box 
Brasil – Geisel), uma diferença de 
R$ 3,96.

Com relação ao arroz, a va-
riação mais alta chega a 62,46% 
no tipo branco, marca Camil, 
com preços entre R$ 3,25 (Pão 

de Açúcar – Epitácio Pessoa) e 
R$ 5,28 (Hiper Bompreço – Bes-
sa), diferença de R$ 2,03. O le-
vantamento listou 69 produtos 
em nove estabelecimentos co-
merciais de João Pessoa.

Na avaliação do secretário 
do Procon-JP, Marcos Santos, o 
consumidor deve verificar a pes-
quisa antes de ir à feira, já que 
ela trata de dois produtos dia-
riamente presentes à mesa do 
pessoense. “Como a pesquisa 
mostra a diferença nos preços 
de uma mesma marca e tipo de 

produto, a pessoa pode adquirir 
o feijão ou o arroz de sua pre-
ferência sem precisar sair pro-
curando onde encontrar mais 
barato. Nosso levantamento de 
preços já faz isso”.

Mais caros 
 O feijão mais caro é o carioca 

da marca Turquesa, com preços 
entre R$ 14,99 (Carrefour – Bessa) 
e R$ 12,90 (Pão e Açúcar – Epitá-
cio Pessoa), diferença de R$ 2,09. 
Já o maior preço do arroz foi re-
gistrado no tipo branco, marca 

Camil, entre R$ 5,28 (Hiper Bom-
preço – Bessa) e R$ 3,25 (Pão de 
Açúcar – Epitácio Pessoa), uma 
diferença de R$ 2,03.

O Procon-JP levantou preços 
nos seguintes supermercados: 
Santiago (Torre), Latorre (Torre), 
Carrefour (Bessa), Manaíra (Ma-
naíra), Pão de Açúcar (Epitácio 
Pessoa), Extra (Epitácio Pessoa), 
Hiper Bompreço (Bessa), Super 
Box Brasil (Geisel) e Bemais (Ban-
cários). A pesquisa completa pode 
ser acessada através do link http://
bit.ly/2bW3wX1

Feijão: variação foi de 66,11% e arroz 62,46%

dios foram: raízes: inhame, 
batata-doce e macaxeira 
(15,25%), legumes: abóbo-
ra, beterraba, batata-inglesa, 
cenoura e tomate (3,86%), 
açúcar (2,75%), óleo de soja 
(1,49%) e carnes (0,76%).

Com isso, o custo total 
da cesta básica em agosto/16 
foi de R$ 373,11. Para um tra-
balhador que nesse período 
ganhou um salário mínimo de 
R$ 880,00 foi preciso traba-
lhar o equivalente a 93 horas 
e 17 minutos para adquirir 
sua alimentação individual, 
segundo o Ideme. Já para uma 
família composta por quatro 
pessoas foi necessário dispor 
de R$ 1.492,44 para adquirir 
a alimentação básica.

A ração essencial míni-
ma (cesta básica), definida 
pelo Decreto-Lei nº. 399, de 
30.04.1938, que estabelece 
treze produtos alimentares 
básicos (arroz, feijão, carnes, 
farinha de mandioca, café, 
pão, leite, açúcar, margarina, 
óleo de soja, legumes, frutas 
e raízes) e suas respectivas 
quantidades.

O Instituto Brasileiro 
de Geografia e Estatísti-
ca (IBGE) divulgou ontem 
acréscimo de 0,1% na ativi-
dade industrial do Brasil em 
julho ante junho. Segundo o 
instituto, 11 dos 24 ramos 
pesquisados apontaram ta-
xas positivas, com destaque 
para o avanço de 2,0% regis-
trado nos produtos alimentí-
cios, após dois meses conse-
cutivos de queda, com uma 
perda acumulada de 6,4% 
nesse período. 

Outras contribuições 
positivas de destaque foram 
o crescimento da produ-
ção de indústrias extrativas 
(1,6%), de equipamentos de 
informática, produtos ele-
trônicos e ópticos (5,8%), 
da metalurgia (1,6%), coque, 
produtos derivados do petró-
leo e biocombustíveis (0,4%) 
e de produtos de borracha e 
de material plástico (1,3%). 
Entre os 13 ramos que redu-
ziram a produção no mês, os 
desempenhos de maior rele-
vância vieram de perfumaria, 

sabões, produtos de limpeza 
e de higiene pessoal (-2,8%), 
produtos farmoquímicos e 
farmacêuticos (-7,3%), veí-
culos automotores, reboques 
e carrocerias (-1,7%), arte-
fatos de couro, artigos para 
viagem e calçados (-6,0%), 
produtos do fumo (-15,1%), 
confecção de artigos do ves-
tuário e acessórios (-2,4%) 
e outros produtos químicos 
(-3,2%). Todas essas ativida-
des haviam apontado taxas 
positivas em junho.  

A produção da indústria 
de bens de capital caiu 2,7% 
em julho ante junho. Na com-
paração com julho de 2015, 
o indicador mostra queda de 
11,9%. 

No acumulado de 2016, 
houve queda de 18,5% na 
produção de bens de capital. 
Em 12 meses, o resultado é 
de retração de 24,7%.

Em relação aos bens de 
consumo, a pesquisa regis-
trou queda de 1,0% na pas-
sagem de junho para julho. 
Na comparação com julho de 
2015, houve recuo de 8,3%. 
No acumulado do ano, a que-
da é de 6,9%.

A Receita Federal alertou 
os cidadãos para tentativas de 
fraude eletrônica envolvendo 
o nome da instituição e ten-
tativas de aplicação de golpes 
via e-mail. 

As mensagens utilizam 
indevidamente nomes e tim-
bres oficiais e iludem o cida-
dão com a apresentação de 
telas que misturam instruções 
verdadeiras e falsas, na tenta-
tiva de obter ilegalmente in-
formações fiscais, cadastrais e 
principalmente financeiras.

Os links contidos em de-
terminados pontos indicados 
na correspondência costu-
mam ser a porta de entrada 
para vírus e malwares no com-
putador. A Receita esclareceu 
que não envia mensagens via 
e-mail sem a autorização do 
contribuinte nem autoriza ter-
ceiros a fazê-lo em seu nome. 
A única forma de comunica-
ção eletrônica com o contri-
buinte é por meio do Centro 
Virtual de Atendimento ao 
Contribuinte (e-CAC).

Para evitar problemas, o 
órgão recomenda que os cida-
dãos: 1. não abram arquivos 
anexados, pois normalmente 

são programas executáveis 
que podem causar danos ao 
computador ou capturar in-
formações confidenciais do 
usuário;

2. não acionem os links 
para endereços da Internet, 
mesmo que lá esteja escrito o 
nome da RFB ou mensagens 
como “clique aqui”, pois não se 
referem à Receita Federal; 

3. excluam imediata-
mente a mensagem. Para es-
clarecimento de dúvidas ou 
informações adicionais, os 
contribuintes podem procu-
rar as unidades da Receita, 
acessar a página na internet 
ou entrar em contato com o 
Receitafone (146).

11 ramos aumentaram 
a produção em julho

Receita Federal alerta 
sobre golpe via e-mails

SETOR INDUSTRIAL FRAUDES ELETRÔNICAS

Nathália Larghi
Agência Estado

Produção de 
petróleo e gás 
bate novo 
recorde no País

A produção total de pe-
tróleo e gás natural no Bra-
sil no mês de julho totalizou 
3,255 milhões de barris de 
óleo equivalente por dia 
(boe/d), ultrapassando o re-
corde anterior, obtido em ju-
nho de 2016, quando foram 
produzidos 3,21 MMboe/d.

Os campos marítimos 
produziram 94,2% do petró-
leo e 76,6% do gás natural.

Só a produção de petró-
leo foi de aproximadamente 
2,581 milhões de barris por 
dia (bbl/d), um aumento de 
0,9% na comparação com o 
mês anterior e de 4,7% em 
relação ao mesmo mês em 
2015.

A marca supera o recor-
de alcançado em junho de 
2016, quando foram produ-
zidos 2,558 MMbbl/d. Já a 
produção de gás natural to-
talizou 107,2 milhões de me-
tros cúbicos por dia (m³/d), 
superando o recorde ante-
rior de 103,5 MMm3/d obti-
do em junho de 2016, o que 
representa um aumento de 
3,5% frente a junho de 2016 
e de 12,4% na comparação 
com julho de 2015.

Mensagens usam 
nomes e timbres 
oficiais e misturam 
instruções 
falsas e 
verdadeiras



Dada Novais, 
Diana Porto, 
Olimpia 
Cunha, 
Carmen 
Teixeira, 
Sandra 
Esteves e 
Elisalva 
Madruga. 
O ano era 
2003 na 
Adega do 
Alfredo 
comemorando o 
aniversário 
de Olimpia

Velhos tempos, belos dias
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Social

Ele disse Ela disse

@letazenaidegzenaide@gmail.com colunagorettizenaide

oretti G Zenaide

Empresários Ednaldo 
Tavares de Albuquerque, 
João Gregório, Sindulfo 
de Assunção Santiago, 
Ana Cristina Pedrosa e 
Ana Maria Gomes, político 
Walter Brito Neto, médi-
co José Targino da Silva, 
psicóloga Laura Montene-
gro Kumamoto, executiva 
Noemi de Souza Leão, 
procurador Vanildo Vas-
concelos,

Parabéns Dois Pontos

Zum Zum Zum
   O desembargador Antônio Elias Queiroga finaliza seu novo livro “Direito das 
Coisas - Posse e Propriedade”, com previsão de lançamento no primeiro semestre de 2017.
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Patrícia e Divany Brasil, Normanda Mendes, a festejada Antonieta Macedo e Leninha Wanderley

 A edição brasileira da revista 
Forbes vai trazer na sua próxima edição 
a lista atualizada dos bilionários do 
País.
 O mais velho da lista, de 95 
anos é  o banqueiro Aloysio de 
Andrade Faria e o mais novo, aos 
34 anos é Eduardo Saverin, um dos 
cinco fundadores do Facebook, 
onde é dono de 53 milhões de 
ações com uma fortuna avaliada 
em 7 bilhões.

   No Mofado Estúdio Bar, localizado no Centro da capital, haverá hoje uma 
noite de rock, blues, folk e soul music com o show “Escambodelia 2”. A promoção é 
do músico Robson Bass que se apresenta com sua banda Tercina Plug, tendo como 
convidado Diógenes Ferraz.

Antonieta Macedo com a gloriosa turma da Universidade da Terceira Idade nos salões do Sonho Doce

“O escuro vai passar. 
Pra ver o sol brilhar. 
Quem tem fé na luz não se 
aperreia...”

“Não estamos perdidos. 
Pelo contrário, venceremos 
se não tivermos desaprendi-
do a aprender”

FLAVIO EDUARDO FUBA ROSA LUXEMBURGO

ANIMAÇÃO e 
muita descontração 
é o que promete a 
Feijoada do Jurista 
que acontece hoje 
no Restaurante 
Panorâmico, do 
Esporte Clube Cabo 
Branco a partir do 
meio-dia.

O encontro, 
que acontece todos 
os anos, é orga-
nizado pelo 
advogado José 
Mário Porto Júnior 
para comemorar o 
Dia do Jurista/Ad-
vogado, transcorrido 
no mês de agosto.

Interatos

O PROJETO Inte-
ratos na sua edição de 
setembro está trazen-
do hoje dois espetácu-
los a ser apresentado 
no Teatro Paulo Pon-
tes, no Espaço Cultural 
José Lins do Rego.

O primeiro deles, 
às 17h será “O Peque-
no Príncipe”, baseado 
na obra do escritor 
francês Antoine de 
Saint-Exupéry, com a 
Cia. de Teatro Argo-
nautas e o segundo, às 
20h será “Rede Poéti-
ca” com a Cenário Cia 
de Dança.
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Terezinha de Jesus, Amélia Meireles, Alzani Albuquerque, Antonieta Macedo, Gisleide Cavalcanti, 
Célia Lira e Lúcia Gouveia

Roberta Aquino e Odaísa Montenegro: reencontro de amigas dos 
tempos do Colégio

FeijoadaMomentos felizes
FORAM momentos de muita emoção os vividos pela 

estimada Antonieta Macedo na comemoração dos seus 
gloriosos 80 anos. A festa foi no Sonho Doce que estava 
lindo com a decoração de rosas vermelhas assinada por 
André Luiz, buffet como sempre da melhor qualidade de 
Yonne Pimenta que também foi responsável pelo bolo.

A animação musical foi do tecladista Damião Bar-
ros que começou com músicas românticas depois para 
os anos 60 levando muitas “jovens” amigas da aniver-
sariante para o dancing. Pense numa turma de alegria 
contagiante!

Para bebês

A FUNEsC apre-
senta hoje e amanhã, a 
partir das 16h na sala 2 
do Mezanino 2 o espe-
táculo ‘A Terra do An-
tes - teatro para bebês” 
feito especialmente para 
bebês na faixa etária de 
0 a 3 anos e seus pais. 
A peça, pela primeira vez 
na Paraíba, objetiva es-
timular a sensibilidade e 
criatividade das crianças.

Copa Paraíba
sERÁ encerrada hoje, às 15h na Vila Olímpica Parahyba 

a etapa Litoral da Copa Paraíba de Futebol “Raimundo 
Braga 2016”.

A competição é organizada pelo Governo do Estado 
através da Secretaria da Juventude, Esporte e Lazer e que 
terá como finalistas a Escolinha do Messias, da cidade de 
Mari e o Esporte Clube, de Alhandra.

Ouvidores

COUBE AO de-
sembargador Fred 
Coutinho o discurso 
de encerramento do II 
Encontro do Colégio 
Nacional de Ouvidores 
Judiciais, realizado em 
João Pessoa. Ao final 
do evento, o desem-
bargador Altair de 
Lemos foi reconduzido 
à presidência Cojud e 
eleita a nova diretoria.

   A escritora Auxiliadora Borba lança hoje, às 10h na Livraria do Luiz, na Galeria 
Augusto dos Anjos, no Centro, a coletânea “Campina Grande nos meados do Século XX”.

   O famoso restaurante Piatella em Brasília fechou suas portas última quinta-fei-
ra. A casa, que pertencia atualmente ao advogado Antônio Carlos de Almeida Castro,  
funcionou durante 38 anos, e nela o saudoso Ulysses Guimarães tinha mesa cativa.
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Belo esconde jogo em treino
Técnico Itamar Shulle 
faz coletivo apronto 
hoje na Maravilha

Página 24

Copa Paraíba Sub-15 
tem final hoje da
 etapa do Litoral

Um treino secreto, com 
portões fechados, no Centro 
de Treinamento da Mara-
vilha do Contorno, encerra, 
hoje pela manhã, as ativida-
des do Botafogo para o jogo 
de amanhã contra o Confian-
ça, às 16 horas, no Estádio 
Almeidão. A partida será 
válida pela 16ª rodada do 
Campeonato Brasileiro da 
Série C, e é muito importan-
te para o clube, que busca a 
reabilitação da derrota para 
o América, na última rodada, 
e o retorno ao topo da tabela 
do Grupo A.

Após o desgaste com as 
viagens e o jogo contra o Pal-
meiras, pela Copa do Brasil, 
o técnico Itamar Schulle op-
tou por apenas dois treinos 
leves para o grupo. O primei-
ro foi realizado na manhã de 
ontem. Após o treinamen-
to, o elenco foi almoçar em 
uma fábrica de cimento, em 
Alhandra, de propriedade 
do grupo Elizabeth, uma das 
empresas que patrocinam o 
Botafogo.

Do time considerado ti-
tular, o único desfalque do 

Belo para este jogo contra o 
clube sergipano é o zaguei-
ro Marcelo Xavier, que levou 
o terceiro cartão amarelo, e 
vai cumprir suspensão. Para 
o lugar dele, a única opção é 
André Paulino, já que Nildo 
está se recuperando de uma 
cirurgia, e André Lima foi 
vetado pelo Departamento 
Médico.

Por outro lado, o Bota-
fogo terá o retorno de dois 
jogadores considerados im-
portantes para o esquema 
tático da equipe, o zagueiro 
e capitão da equipe, Plínio, 
e o volante Djavan. Ambos 
já cumpriram suspensão por 
causa do terceiro amarelo, 
no jogo contra o América, e 
estão liberados. 

Sem nenhum outro pro-
blema, e com a obrigação de 
vencer para não sair do G4, o 
técnico Itamar Schulle deve-
rá escalar o time que sempre 
joga quando o Botafogo atua 
dentro de casa, com exceção 
do zagueiro Marcelo Xavier, 
e o lateral Ângelo, que não 
foi bem contra o América. O 
Belo deverá entrar em cam-
po com a seguinte formação: 
Michel Alves, João Paulo, 
André Paulino, Plínio e Da-
vid Luiz (Jefferson Recife), 
Djavan, Val, Pedro Castro e 
Marcinho, Rodrigo Silva e 
Carlinhos.

Jogadores botafoguenses treinaram muito forte e hoje voltam às atividades em atividade secreta Atletas foram muito cobrados por parte da comissão técnica visando confronto contra o Confiança

FotoS: Divulgação

Ivo Marques
ivo_esportes@yahoo.com.br

O gerente de futebol do Cam-
pinense, Luciano Mancha desmen-
tiu ontem que o ex-técnico do 
Campinense, Paulo Moroni, faça 
parte dos planos da diretoria para 
a temporada 2017. Segundo o di-
rigente, o clube realmente está em 
contato com alguns treinadores, 
mas assegura que o nome de Paulo 
não está entre eles.

“Tão logo terminou a partida 
contra o Itabaiana, em que o Cam-
pinense foi eliminado, nós procura-
mos o treinador e anunciamos que 
não pretendíamos mais continuar 
com o seu trabalho. É um grande 
profissional e fez um bom trabalho, 
mas não está dentro dos planos do 
clube para o futuro”, disse.

O nome de Paulo Moroni pas-
sou a ser alvo de comentários nas 
hostes da Raposa, depois dele ter 
dado entrevista a um jornal de João 
Pessoa, dizendo que gostaria de re-
tornar ao clube e que sentiu muito 
não ter conseguido classificar o Ru-
bro-Negro para a fase seguinte do 
Campeonato Brasileiro da Série D. 
Ele disse também, na reportagem, 
que não tem mágoa do Campinen-
se e acha que o clube está no cami-
nho certo e ganhando visibilidade 
no cenário nacional. 

Campinense não quer Moroni em 2017
FORA DOS PLANOS

Logo após estas declarações 
de Paulo Moroni, surgiram muitos 
boatos sobre a possibilidade de es-
tar havendo uma negociação entre 
a diretoria do clube e o ex-treina-
dor, o que foi desmentido pelo ge-
rente de futebol. Mancha adiantou 
ainda que o clube no momento 
trabalha com uma lista grande de 
treinadores, alguns em atividade 
no momento.

“Nossa lista tem 10 nomes, 
mas ainda não podemos revelar. 
Há treinadores das séries B, C e D e 
que no momento estão trabalhan-
do. Por este motivo não vamos 
revelar nomes, por enquanto. O 

presidente Williams Simões dese-
ja fechar a contratação do novo 
treinador até no máximo o dia 20 
deste mês”, disse o gerente de fu-
tebol.

Sobre reforços, Mancha disse 
que o clube só vai pensar no assun-
to, após a chegada do novo trei-
nador. “Já temos 18 atletas acerta-
dos, até o final de 2017, portanto 
só faremos contratações pontuais, 
de acordo com as necessidades do 
futuro treinador. Acredito que até 
o final de outubro o elenco estará 
todo formado. A pré-temporada já 
deverá começar na segunda quin-
zena de novembro”, concluiu. (IM)

Treinador Paulo Moroni foi descartado do comando do elenco na próxima temporada

Sport Campina sonha em vencer primeira partida oficial da história
Vencer uma partida ofi-

cial. Este é, no momento, o 
maior sonho do Sport Cam-
pina, e que pode se realizar 
amanhã, diante do Luce-
na, na estreia da equipe no 
Campeonato Paraibano da 
Segunda Divisão. Desde que 
passou a ser profissional, 
e participar da segundona, 
o clube de Campina Gran-
de não conseguiu vencer 
ninguém. Para este ano, os 
objetivos são ambiciosos, e 
além de vencer o primeiro 
jogo, o clube quer fazer uma 
boa campanha na competi-
ção.

Muito otimista, o técnico 
Arthur Ferreira fez um treino 
apronto para este jogo con-
tra o Lucena, exatamente no 
local do jogo, o Estádio Pre-
sidente Vargas, o que acabou 

sendo elogiado pelos jogado-
res da equipe. “Olha, a direto-
ria do clube está dando todas 
as condições para que faça-
mos uma boa competição, e 
o nosso treino no PV mostra 
que há uma preocupação em 
oferecer sempre o melhor. 
Nossa expectativa é muito 
boa, não só para este jogo de 
domingo, que pretendemos 
vencer, mas para o restante 
do campeonato. Sei que não 
é uma tarefa fácil, mas o gru-
po é muito bom, e tem condi-
ções de ir longe na competi-
ção”, disse o meia Diogo, que 
já disputou a Segunda Divi-
são por outros clubes, como  
Picuiense e  Queimadense, 
mas que começou a sua car-
reira profissional no Treze.

Assim  como Diogo, o 
técnico Arthur Ferreira está 

otimista em relação a par-
ticipação do Sport Campina 
na Segundona. “O grupo tem 
qualidade, e a escolha da di-
retoria de mandar nossos jo-
gos no Presidente Vargas foi 
excelente. É um bom campo, 
que conhecemos bastante, 
e estamos treinando nele. 
Acho que este ano, o Sport 
terá uma participação bem 
superior a que teve nos anos 
anteriores. Não seremos 
mais um saco de pancadas”, 
disse o treinador.

Arthur Ferreira não con-
firmou, mas pelo treino cole-
tivo realizado no PV, o Bode 
deverá entrar em campo com 
a seguinte formação: Ma-
theus, Jefferson Bala, Jeffer-
son, Erilson e Ranieri; Caio, 
Diego, Diogo e Júlio;  Jhone e 
André. (IM)

SEGUNDA DIVISÃO

Time ainda não ganhou sequer um jogo e hoje faz partida contra o Lucena pela Série B do Estadual



Maratoninha da Caixa reúne 
crianças amanhã na capital
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Evento chega pela 12a vez 
a João Pessoa e ocorre na 
Estação Cabo Branco

 João Pessoa sediará a 16ª 
etapa do ano, do Circuito Caixa 
de Maratoninha que acontece 
amanhã, a partir das 8h, na Es-
tação Cabo Branco, no bairro 
Altiplano. Essa é a 12ª edição na 
capital e chegou com ares olím-
picos, já que o medalhista olím-
pico André Domingos da Silva 
será o padrinho do evento.

Considerada o maior circui-
to de corridas infantis do País, a 
Maratoninha tem apoio da Caixa 
e a edição 2016 já passou por 
Uberlândia, Campo Grande, Belo 
Horizonte, Vitória, Ribeirão Pre-
to, Sorocaba, Campinas, São José 
de Rio Preto, Londrina, Curitiba, 
Joinville, Florianópolis, Criciú-
ma, São Luís, Teresina, Fortaleza 
e Natal. A prova ainda é disputa-
da em Maceió, Aracaju, Brasília, 
Goiânia e Palmas.

O atleta André Domingos da 
Silva é especializado em provas 
de curta distância e foi medalha 
de prata no revezamento 4x100 
metros rasos nas Olimpíadas de 
Sidney, em 2000, e bronze em 
Atlanta 1996. André ainda parti-
cipou de Atenas, em 2004, e Bar-
celona, em 1992. Ele é o segundo 
melhor brasileiro da História, 
atrás apenas de Róbson Caetano 
na prova dos 100 metros.

O número de inscritos nessa 
edição bateu recorde, com cerca 
de 1500 crianças entre seis e 12 
anos. Elas disputam quatro cate-
gorias diferentes, de acordo com 
cada faixa etária, com percursos 
de 100 a 300 metros.  Os campe-
ões de cada etapa vão receber 
uma bicicleta. Pela participação, 
todos os mini atletas ganham 
uniforme (camisa e boné) e uma 
versão especial dos bonecos 
poupançudos da Caixa.

O superintendente regional 
da Caixa na Paraíba, Anacleto 
Grosbelli, destacou a importân-
cia da Maratoninha. “É um even-
to que consegue fazer com que 
a criançada descubra o prazer 
da prática esportiva com diver-
são. A Maratoninha abre espaço 
para o espírito de equipe, a com-
petitividade saudável e todos os 
outros benefícios trazidos pelo 
esporte”, afirmou. No domin-
go seguinte (11), será a vez dos 
adultos.

Adrizia Silva
Especial para A União

FotoS: Divulgação

O Campeonato Brasileiro 
Sub-15 reúne, neste fim de se-
mana, mais de 200 judocas no 
Centro Pan-Americano de Judô 
em Lauro de Freitas, na Bahia. O 
evento é o primeiro evento do 
calendário nacional da Confede-
ração Brasileira de Judô (CBJ). 
O Campeonato Brasileiro conta 
com recursos captados por meio 
da Lei de Incentivo ao Esporte.  

 O Brasileiro Sub-15 recebeu as 
pré-inscrições de 152 atletas no mas-
culino e de 135 no feminino. Vinte e 
seis estados serão representados por 
judocas nas disputas que acontecem 
hoje e amanhã.  A programação ofi-
cial começou ontem com o creden-
ciamento dos atletas e técnicos das 
13h às 17h, no CT da CBJ. Às 18h30, 
os árbitros que atuarão no evento 
se reuniram no Hotel Catussaba Re-

sort para a clínica de arbitragem e às 
19h, a Gestão Nacional de Eventos 
comandaram o sorteio das chaves 
no Auditório do CT da CBJ. 

 As disputas hoje começam às 
9h30, logo após a solenidade de 
abertura. As primeiras categorias no 
tatame serão a Super Ligeiro, Ligei-
ro e Meio Leve. O início das catego-
rias Leve, Meio Médio e Médio está 
previsto para as 14h30. 

 Amanhã, último dia de comba-
tes, as lutas começam às 9h, com as 
disputas das categorias Meio Pesado 
e Pesado. 

Seguindo a tendência das últi-
mas competições nacionais e inter-
nacionais, a Gestão das Categorias 
de Base planejou três dias de treina-
mento de campo no CT da CBJ para 
aqueles que participaram do Brasi-
leiro Sub-15. 

Brasileiro de Judô reúne atletas em Lauro de Freitas-BA
SUB-15

Agitos paralímpicos são inaugurados em Copacabana
Após os aros olímpicos, foram 

inaugurados ontem na Praia de Copa-
cabana os agitos paralímpicos, escul-
tura que será o símbolo da Paralimpí-
ada do Rio de Janeiro. A obra de 4m 
de altura e 3m de comprimento, feita 
com material reciclado, tem diversas 
texturas e aromas. A artista plástica 
Elisa Brasil trabalhou em parceria 
com o cenógrafo Tejota Bastos para 
transformar o lixo em arte e aguçar 
os cinco sentidos, mesclando os con-
ceitos de inclusão, interatividade e 
sustentabilidade. Os agitos remetem 
à ideia de movimento. Crianças e 
jovens municipais ajudaram a reco-
lher o plástico usado na instalação e 
participaram do processo de criação. 
Alguns dos materiais foram tirados 
inclusive da praia onde está exposto 
o trabalho artístico. 

A inauguração contou com a 
presença de membros do Comitê Pa-
ralímpico Internacional (IPC), como 
o presidente Sir Philip Craven e o di-
retor de comunicação Craig Spencer, 
além de Andrew Parsons, presiden-

RIO 2016

Judocas de vários estados do País iniciam hoje o Campeonato Sub-15

te do Comitê Paralímpico Brasileiro 
(CPB) e do mascote Tom. Crianças do 
Instituto Benjamin Constant, insti-
tuição de ensino destinada a pessoas 
com deficiência visual, no bairro ca-
rioca da Urca, também estavam pre-
sentes e aprovaram a obra. 

“A habilidade dos artistas brasi-
leiros de serem passionais em suas 
expressões, manifestações é impres-
sionante, e este é mais um exemplo. 
Uma expressão do brilho brasileiro. 
O que eu gosto muito desses agitos é 
a natureza inclusiva. Diferentes chei-

ros e texturas, o fato de que mui-
tos desses materiais foram tirados 
da Praia de Copacabana, ou seja, a 
praia fica ainda mais limpa, fazendo 
com que isto seja fonte de inclusão e 
interatividade. Queria agradecer aos 
artistas, Elisa Brasil e o cenógrafo 
Tejota Bastos, assim como os jovens 
que ajudaram a coletar os plásticos. 
Posso garantir que teremos grandes 
Jogos Paralímpicos, hoje é apenas o 
começo de duas semanas inesquecí-
veis. Estou muito confiante de que a 
paixão do carioca pelo esporte vai 
inspirar e contagiar a todos “, disse 
Sir Philip Craven.

“A energia está refletida no 
crescente número de ingressos ven-
didos, que passaram de 1,4 milhão, 
subindo como um foguete. Há duas 
semanas, eu disse que os Jogos do 
Rio 216 serão os Jogos das pessoas, 
e eu estou sentindo isto realmen-
te acontecendo. Estes Jogos irão 
transformar a sociedade e tornar o 
Rio mais acessível e inclusivo para 
todos”,  completou.

A obra feita 
com material 
reciclável está 
exposta na 
praia

A exemplo do ano 
passado, garotos de 

várias idades estarão 
participando de 

mais uma edição da 
Maratoninha



Técnicos estreiam com vitórias
TITE E Edgardo bauza
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Brasil ganha do Equador 
e Argentina vence o 
Uruguai nas Eliminatórias

 

Estreando técnicos, 
Brasil e Argentina se deram 
bem na sétima rodada das 
Eliminatórias Sul-America-
nas para a Copa do Mundo 
de 2018. Todas as cinco par-
tidas da rodada foram dispu-
tadas na última quinta-feira 
com vitórias também de Co-
lômbia, Bolívia e Paraguai.

Na estreia do técnico 
Tite, o Brasil mostrou um 
bom futebol, principalmente 
no segundo tempo, e con-
seguiu bater o Equador, em 
Quito, por 3 a 0. Neymar, de 
pênalti, e Gabriel Jesus, duas 
vezes, marcaram os gols da 
seleção que subiu para 12 
pontos, na quinta colocação, 
um ponto a menos do que o 
próprio Equador que está em 
quarto.

Na Argentina, o técnico 
Edgardo Bauza teve uma es-
treia menos tranquila, mas 
também saiu vitorioso. O time 
de Messi, Di María e compa-
nhia recebeu o Uruguai em 
Mendoza e, mesmo com a 
expulsão de Dybala ainda no 
primeiro tempo, venceu por 1 
a 0 com gol de Lionel Messi. 
De quebra, os argentinos ain-
da assumiram a liderança das 
Eliminatórias com 14 pontos, 
deixando a Celeste Olímpica 
na segunda colocação com 
um ponto a menos.

Entre os favoritos, o úni-
co que perdeu foi o Chile. Jo-
gando contra o Paraguai no 
Defensores del Chaco, em 
Assunção, o atual bicampeão 
da Copa América perdeu por 
2 a 1. Óscar Romero, irmão 
gêmeo do atacante do Co-
rinthians, e o zagueiro Paulo 
da Silva marcaram os gols do 
time da casa e Vidal diminuiu 
para os visitantes. Com a vi-
tória, os paraguaios sobem 
para a sexta posição com 12 

pontos, dois a mais do que o 
Chile, sétimo colocado.

Se a altitude de Quito 
não atrapalhou a Seleção 
Brasileira, a de La Paz voltou 
a ser arma importante para 
a seleção boliviana conquis-
tar mais uma vitória. Dessa 
vez, a vítima foi o Peru, que 
perdeu por 2 a 0 com gols do 
experiente Pablo Escobar e 
de Raides. Com seis pontos, 
a Bolívia está em oitavo, com 
dois pontos a mais do que o 
nono Peru.

Também em casa, a Co-
lômbia bateu a Venezuela pe-
los mesmos 2 a 0 com gols de 
James Rodríguez e Macnelly 
Torres. Os cafeteros estão na 
terceira colocação com 13 
pontos e a Venezuela segura 
a lanterna com apenas um 
ponto até aqui.

Estrear com a camisa da Sele-
ção Brasileira e fazer dois gols em 
um jogo oficial é algo raríssimo na 
história. Gabriel Jesus conseguiu. 
Mais do que isso. Além de balançar 
as redes do Equador por duas ve-
zes, o atacante do Palmeiras sofreu 
o pênalti convertido e foi a estrela 
da vitória por 3 a 0.

Com o feito, Jesus se iguala a 
Leônidas da Silva, que marcou duas 
vezes em seu debute na seleção, 
em 1932, na vitória por 2 a 1 sobre 
o Uruguai, então campeão mundial, 
pela Copa Rio Branco. O grupo sele-
to conta ainda com os menos badala-
dos Nininho, Simão, Pirillo, Perácio e 
Lagarto - atletas das décadas de 20, 

30 e 40 que também balançaram as 
redes duas vezes em estreias em jo-
gos oficiais.

Em 2004, Roger Flores, atual-
mente comentarista do Sportv, mar-
cou dois gols em sua primeira vez na 
seleção. Tratava-se, no entanto, de 
um amistoso contra o Haiti - 6 x 0.

Como destacou o blog do PVC, a 
lista dos goleadores que não conse-
guiram tal feito na seleção é enorme: 
Ronaldo, Romário, Bebeto, Jairzinho, 
Tostão, Garrincha, Zico, Roberto Di-
namite, Vavá, Ademir de Menezes, 
Zizinho, Jair Rosa Pinto e Sócrates.

O palmeirense, aliás, não escon-
de que se espelha em Ronaldo para 
crescer na carreira. Além de ouvir os 

conselhos para atuar dentro de cam-
po, Gabriel também tem relaciona-
mento profissional com o ex-atacan-
te e hoje comentarista da TV Globo. 
O Fenômeno dá ajuda em parte de 
gerenciamento de carreira do talen-
to Alviverde.

“Não tinha estreia melhor. Eu 
que venho trabalhando forte, sem-
pre firme, o Tite me passou confian-
ça, assim como o grupo inteiro. Para 
mim tudo é novo. Em três anos tudo 
está acontecendo e hoje posso es-
trear na seleção principal e fazer gol. 
Fico muito feliz, não só pelo gol, mas 
pelo meu jogo e da equipe”, comen-
tou Jesus, que surpreendeu torcida e, 
principalmente, o novo chefe.

Nome do jogo, Gabriel Jesus se iguala a Leônidas

Gabriel Jesus marcou duas vezes e ajudou o Brasil a vencer o Equador, em Quito, e subir para quinto lugar na classificação geral das Eliminatórias Sul-Americanas

 O Palmeiras não poderá 
vender ingressos para o setor 
Gol Norte do Allianz Parque, 
onde se localizam os torcedo-
res organizados, nos próximos 
cinco jogos. Além disso, o clube 
não terá direito a torcida visi-
tante em outras cinco partidas 
e terá de pagar uma multa de 
R$ 30 mil. Por fim, terá de cum-
prir dez jogos sem qualquer 
manifestação de torcedores or-
ganizados em seu estádio.

Essas são as punições de-
finidas pelo Pleno do Superior 
Tribunal de Justiça Desportiva 
(STJD) na última quinta-feira 
em função da briga de torcidas 
no jogo contra o Flamengo, no 
dia 5 de junho, em Brasília.

O clube carioca, por sua 
vez, terá punição semelhan-
te e não terá torcida visitante 
em três partidas. São três jo-
gos sem torcidas organizadas 
como mandante, além de R$ 

60 mil de multa. As penas são 
inéditas na história do STJD.

A punição é válida a partir 
de dez dias depois da decisão 
desta quinta-feira. Isso signi-
fica que não será adotada no 
clássico entre Palmeiras e São 
Paulo pela 23ª rodada do Cam-
peonato Brasileiro. De acordo 
com o clube, 24 mil ingressos 
já foram vendidos - e o setor 
Gol Norte já tem entradas es-
gotadas.

Palmeiras e Flamengo sofrem 
punições gravíssimas do STJD

CONFRONTO EM BRASÍLIA

Eliminado da Copa Sul-A-
mericana, diante do Flamengo, 
na noite da última quarta-fei-
ra, o Figueirense volta todas as 
atenções para o Campeonato 
Brasileiro da Série A. Hoje, às 
16h, o Alvinegro de Santa Cata-
rina vai enfrentar o Fluminen-
se, em duelo atrasado e válido 
pela 18ª rodada da competição 
nacional. Para o jogo, Tuca Gui-
marães, comandante interino 
do Figueira, terá dois retornos 
importantes: Elicarlos e Lins.

De acordo com o técnico, o 
volante e o atacante, respectiva-
mente, foram poupados pelo De-
partamento Médico do jogo em 
Cariacica, mas ficam à disposição 
contra o Flu, no Édson Passos.

“Nosso Departamento 
de Fisiologia sinalizou que ele 
(Lins) não teria condições, ape-
nas para o fim de semana, mas 
precisaria de uma recuperação 
maior. Tinha risco de lesão. Os 
exames acusaram que era pe-
rigoso. Sabemos a importância 

do jogo de sábado. Optamos por 
colocar o Rafael Silva. O Elicar-
los volta, sim. Foi uma situação 
parecida com a do Lins. Vai estar 
à disposição para sábado”, expli-
cou o comandante.

Para o confronto, Tuca 
tem os desfalques de Werley 
e Ferrugem, suspensos pelo 
terceiro cartão amarelo. O vo-
lante retornou a Florianópo-
lis, enquanto o zagueiro pediu 
para seguir com a delegação 
para o Rio de Janeiro. 

Eliminado da Copa Sul-Americana, 
Figueirense enfrenta o Fluminense

CAMPEONATO BRASILEIRO

Torcedores entram em rota de colisão em clássico ocorrido no dia 5 de junho no Mané Garrincha

O Figueirense deu adeus à Sul-Americana na quarta-feira ao perder para o Flamengo-RJ por 3 a 1

FotoS: Divulgação
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Maior artilheiro do 
Botafogo jogou
contra Pelé em 1969

Homemagem a Chico Matemático
FINAL DA COPA PARAÍBA SUB-15

As regras das peladas de rua
Causos&lendas do nosso futebol Francisco Di Lorenzo Serpa membro da API, UBE e APP - falserpa@oi.com.br

Sábado passado eu recebi um convi‐
te par ir tomar uma caninha no tradicio‐
nal “Bar do Pau Mole”, local bastante agra‐
dável e de preferência do  meu  amigo  
e  editor  Geraldo  Varela, figura bastan‐
te agradável e que conhece o nosso fute‐
bol de cabo a rabo, não só o jogado nas qua‐
tro linhas como aquele que aconteceu nos t‐
erríveis bastidores.

Falamos dos nossos represen‐
tantes nas séries C e D, o Botafo‐
go que cresceu muito e vem se manten‐
do no G4 e o Campinense que vinha subin‐
do de produção, porém foi desclassifica‐
do nos pênaltis, ao realizar o jogo da vol‐
ta contra o Itabaiana de Sergipe.

Em nossa  conversa, tam‐
bém lamentamos a situação do Tre‐
ze, do Auto Esporte e do Nacional de Pa‐
tos. Se bem que este último já se organi‐
zou e acreditamos que voltará a ser  aquele  
timão,  onde  Messias,  João  Grilo,  W.  Luis,  

Menon  e  tantos  outros encantavam a torci‐
da sertaneja.

Entre uma dose e outra, e saborean‐
do uma suculenta rabada chegou o nos‐
so amigo Gilson  Fernandes,  torcedor  
apaixonado  do  Belo  e  que  passou  a  nos  
recordar  as belíssimas peladas da nos‐
sa época de criança. Ele citou várias re‐
gras, que utilizávamos com frequência  
e que fiz questão de  anotar  e trazer  aos  
amigos que  gostam dessas linhas  que sema‐
nalmente  aqui  escrevo.  Vejam  as  pérolas  
das regras  das  peladas  de outrora:

1) Os dois melhores pela‐
deiros não podiam jogar no mes‐
mo time. Logo, eram eles que tiravam o fa‐
moso par ou ímpar;

2) Ser o último escolhido era sem‐
pre uma grande humilhação;

3) Um time jogava com camisa, o ou‐
tro sem;

4) O pior peladeiro virava goleiro, a 

não ser que tivesse alguém que gostas‐
se de agarrar;

5) Se ninguém aceitava ser goleiro, fa‐
zía‐se um rodízio;

6) O dono da bola sempre jogava e no 
melhor time;

7) Não tinha juiz;
8) Quem chutava a bola pra longe ti‐

nha que ir buscá‐la;
9) Lances polêmicos eram resolvi‐

dos no grito, ou em último caso, no tapa;
10) A partida só termina‐

va quando todos estavam can‐
sados, quando escurecia, 
ou quando a mãe do dono da bola chega‐
va e mandava ele pra casa; 

11) Havia jogo entre o time da rua 
de baixo contra o time da rua de cima;

12) Quando escurecia, alguém 
gritava: está na hora da foice. Bem, a partir 
daquele momento o pau cantava, era um sal‐
ve‐se quem puder;

O maior artilheiro da 
história do Botafogo, Chico 
Matemático, será homenage‐
ado na final da etapa Litoral 
da Copa Paraíba de Futebol 
Raimundo Braga, que acon‐
tece hoje, às 15h, na Vila 
Olímpica Parahyba. O home‐
nageado estava em campo 
na memorável partida entre 
Botafogo e Santos, em 1969, 
quando Pelé marcou o gol 
de número 999 na carreira, 
onde na época a Vila tinha 
o nome de Estádio Olímpico 
José Américo.

A  final  será  entre  Es‐
porte Clube Alhandra e Es‐
colinha do Mescias, de Mari, 
e o Governo do Estado, por 
meio da Secretaria de Esta‐
do da Juventude, Esporte e 
Lazer (Sejel), que é organi‐
zador do evento, vai premiar 
o campeão e o vice com tro‐
féus e medalhas para todos 
os atletas. “O Governo do 
Estado como vem fazendo 
nas demais regiões, vai pre‐
miar os dois finalistas, como 
reconhecimento por terem 
chegado à partida mais im‐
portante”, frisou o professor 
Mineiro, coordenador da 
Copa.

O secretário Bruno Ro‐
berto, destacou as homena‐
gens feitas aos que marcaram 
o futebol da Paraíba, durante 
as  finais  da  competição.  “Na 
região de Campina Grande, o 
homenageado foi José Santos, 
considerado o dirigente que 
mais vezes foi campeão pa‐
raibano e agora, na do Litoral, 
será a vez de Chico Matemá‐
tico, que esteve presente no 
jogo em que Pelé quase mar‐
cou o milésimo gol justamen‐
te no campo onde hoje é a Vila 
Olímpica”, disse.

Bruno ainda lembrou 
a importância das partidas 
de base serem realizadas no 
complexo. “A Vila Olímpica 
tem uma história no futebol 
paraibano e brasileiro e ago‐
ra, a Copa para garotos até 
15  anos,  terá  sua  final,  jus‐
tamente em um dos palcos 
mais marcantes pelo que re‐
presentou e, depois da gran‐
de reforma, volta a repre‐
sentar. É o futebol de base, 
ou seja, os futuros craques, 
resgatando o futebol no an‐
tigo Estádio José Américo”, 
concluiu.

Organizadores da competição alegam questão de justiça a homenagem ao maior artilheiro da história do Botafogo, que se fará presente na decisão da competição

Faltam apenas quatro 
dias para o início dos Jo-
gos Paralímpicos Rio 2016 
e os 11 paraibanos que 
representarão o Estado 
e o País, no maior evento 
multiesportivo para atletas 
com deficiência do mundo, 
estão em ritmo acelerado 
de treinamentos. Eles se 
preparam há mais de uma 
semana no Centro Paralím-
pico Nacional, construído 
recentemente pelo Gover-
no Federal em São Paulo. 

Os Jogos Paralímpicos 
acontecerão entre os dias 
sete e 18, no Rio de Janei-

ro. Cerca de 4.350 atletas 
de 160 países são espera-
dos para disputar as 528 
medalhas em jogo. Os atle-
tas do Brasil começaram a 
viajar para a Cidade Mara-
vilhosa desde o último dia 
31 e, na próxima segunda-
feira, é a vez dos paraiba-
nos chegarem à Vila Para-
límpica para brigarem por 
uma medalha.

O Brasil é uma potên-
cia paralímpica e busca o 
quinto lugar no quadro 
geral de medalhas dos Jo-
gos Rio 2016. A equipe 
terá que superar a sétima 
posição dos Jogos de Lon-
dres, quando conquistou 
21 ouros, 14 pratas e oito 

bronzes. A delegação bra-
sileira é a maior da histó-
ria, com 287 atletas em 22 
modalidades.

Dois dos representan-
tes paraibanos vêm do 
Atletismo, Petrúcio Fer-
reira e Cícero Valdiran. 
Outros três atletas, Luan 
Lacerda, Damião Robson e 
Severino Gabriel, estão na 
Seleção do Futebol de Cin-
co, que é comandada pelos 
também paraibanos Fábio 
Luiz e Josinaldo Costa. Na 
modalidade de Goalball 
masculino, José Roberto e 
Romário Marques, e no fe-
minino, o técnico Dailton 
Freitas e o assistente Jôna-
tas Castro.

Paraibanos chegam à Vila Paralímpica na segunda-feira
JOGOS DO RIO 2016

Adrizzia Silva
Especial para A União

Petrúcio Ferreira é favorito a uma medalha paralímpica

Foto: ortilo Antônio
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ANS suspende comercialização de 23 planos de saúde

Desrespeito aos usuários
A partir de 9 de setembro, 

23 planos de saúde de oito ope-
radoras terão comercialização 
suspensa em função de recla-
mações relativas à cobertura 
assistencial, como negativas 
e demora no atendimento. A 
medida faz parte do monito-
ramento periódico realizado 
pela Agência Nacional de Saúde 
Suplementar (ANS) pelo Pro-
grama de Monitoramento da 
Garantia de Atendimento. Se 
melhorarem o serviço prestado 
e tiverem redução do número 
de reclamações, as operadoras 
poderão ter a comercialização 
liberada no próximo ciclo, da-
qui a três meses.

Das oito operadoras com 
planos suspensos neste ciclo, 
duas já tinham planos em sus-
pensão no período anterior e 
seis não constavam na última 
lista de suspensões. A medida 
é preventiva e perdura até a 
divulgação do próximo ciclo. 
Além de terem a comercializa-
ção suspensa, as operadoras 
que negarem indevidamente 
cobertura podem receber mul-
ta que varia de R$ 80 mil a R$ 
250 mil.

“Trata-se de um meca-
nismo que gera efetividade 
no mercado, uma vez que tem 
como foco a melhoria dos ser-
viços prestados aos consumi-
dores”, disse a diretora de Nor-
mas e Habilitação dos Produtos, 
Karla Santa Cruz Coelho. Segun-

do ela, o procedimento de sus-
pensão deve dar “transparência 
e ampliar a capacidade de esco-
lha no ato da aquisição do plano 
de saúde”.

Os planos de saúde sus-
pensos possuem, juntos, cerca 
de 167 mil beneficiários. Esses 
clientes continuam a ter a assis-
tência regular a que têm direito, 
ficando protegidos com a medi-
da, uma vez que as operadoras 

terão de resolver os problemas 
assistenciais para que possam 
receber novos beneficiários.

Desde a divulgação do últi-
mo ciclo (1º tri/16), os benefici-
ários também podem consultar 
informações do programa de 
monitoramento por operadora, 
conferindo o histórico das em-
presas e verificando, em cada ci-
clo, se ela teve planos suspensos 
ou reativados. Confira as Infor-

mações detalhadas por opera-
dora e por faixa de classificação.

Reativação
Paralelamente à suspen-

são, oito operadoras poderão 
voltar a comercializar 34 produ-
tos que estavam impedidos de 
serem vendidos. Isso acontece 
quando há comprovada melho-
ria no atendimento aos benefici-
ários. Das oito operadoras, seis 

Planos de saúde suspensos pela Agência Nacional de Saúde Suplementar possuem cerca de 167 mil beneficiários que continuram a ter assistência reguar a que têm direito

Foto: Agência Brasil

n 8 operadoras com planos suspensos
n 23 planos com comercialização suspensa
n 167 mil consumidores protegidos
n 34 planos reativados
n 6 operadoras com reativação total de planos (29 produtos)
n 2 operadoras com reativação parcial de planos (5 produtos)

Resultado de fiscalização

Fausto Macedo e Julia 
Affonso
Agência Estado

foram liberadas para voltar a 
comercializar todos os produtos 

que estavam suspensos e duas 
tiveram reativação parcial.

 Pesquisadores incluíram 125 tarta-
rugas fluviais, comuns nos lagos e rios 
da Amazônia, no programa de moni-
toramento de quelônios realizado há 
20 anos pelo Instituto Mamirauá. Os 
animais foram capturados durante ex-
pedição de campo realizada entre julho 
e agosto. Após a coleta de informações, 
as tartarugas foram devolvidas à natu-
reza. Desde o início do monitoramento, 
6,5 mil animais já foram registrados.

Durante a expedição, os pesquisa-
dores recapturaram uma fêmea de iaçá, 
registrada pela primeira vez há dois 
anos. A iaçá é uma espécie de tartaruga 
fluvial da região Amazônica que está 
ameaçada de extinção. O casco do ani-
mal pode medir até 32 centímetros (cm) 
de comprimento.

Segundo os pesquisadores do Ma-
mirauá, em 2014, esse animal media 17 
cm e pesava 650 gramas. Em dois anos, 
a fêmea cresceu mais de 5 cm e ganhou 
430g. Com os dados de recaptura, os 
pesquisadores conseguem avaliar as 
taxas de crescimento e o deslocamento 
dos animais. “O fato de recapturarmos 
um animal no mesmo local indica que é 
uma área importante para o seu desen-
volvimento”, afirmou a pesquisadora 
Ana Júlia Lenz.

Ela explicou que o monitoramento 
realizado permite o acompanhamento 
e a comparação das variações na popu-
lação de tartarugas ao longo do tempo. 
“Com a análise de uma série histórica de 
dados, podemos avaliar, por exemplo, 
qual a tendência populacional, qual a in-
fluência do nível da água na abundância 
dos animais, quais os locais mais propí-
cios, se a população está composta por 
mais jovens ou mais adultos”, disse.

Temporada mobiliza ribeirinhos 
e pesquisadores na Amazônia

REPRoDUÇÃo DAS tARtARUGAS

Pedro Peduzzi  
Repórter da Agência Brasil

Publicado no Diário Ofi-
cial da União do dia 30 o edital 
da Secretaria de Educação Su-
perior com o cronograma para 
o processo seletivo visando a 
ocupação de vagas dos cursos 
de Língua Inglesa do programa 
Inglês sem Fronteiras. As ins-
crições ocorrerão das 12h do 
dia 19 de setembro até as 12h 

do dia 30. As aulas vão começar 
em 17 de outubro.

O Inglês sem Fronteira 
surgiu com o propósito de 
atender demandas do Progra-
ma Ciência sem Fronteiras e 
outros programas de intercâm-
bio governamentais, com o ob-
jetivo de criar condições para 
que os estudantes brasileiros 
tenham acesso a universidades 
estrangeiras, onde o inglês é o 
idioma usado parcial ou total-

mente em seus cursos.
Além de representar uma 

oportunidade de acesso a essas 
universidades, o programa visa 
a atender a comunidades uni-
versitárias brasileiras, aumen-
tando o número de professores 
e alunos estrangeiros em seus 
campi. Mais detalhes sobre o 
edital com o cronograma do In-
glês sem Fronteiras estão dis-
poníveis no site do programa 
do Ministério da Educação.

Fábio de Castro 
Agência Estado

Vários países da África 
e da Ásia estão entre os mais 
vulneráveis a novas epidemias 
de zika fora das Américas, de 
acordo com um novo estudo 
publicado nessa quinta-feira, 
dia 1º, na revista científica 
“The Lancet Infectious Disea-
ses”. O ranking dos países com 
maior risco de surtos de zika 
é liderado pela Índia, China, 
Indonésia, Nigéria, Paquistão, 
Bangladesh, Vietnã e Filipi-
nas. Todos eles reúnem uma 
combinação de fatores de ris-
co que incluem a presença do 
mosquito Aedes aegypti, con-
dições climáticas adequadas 
para o alastramento de uma 
epidemia, um alto volume de 
fluxo de viajantes provenien-
tes de áreas afetadas pelo 
vírus nas Américas, além de 
acesso a recursos limitados 
para saúde pública.

De acordo com os autores 
do estudo, identificar quando 
e onde as populações podem 
ser mais suscetíveis à trans-
missão local do vírus da zika 
poderá ajudar as autoridades 
de saúde pública a tomar de-
cisões sobre o uso de seus es-
cassos recursos.

“Estima-se que 2,6 bi-
lhões de pessoas vivem em 
áreas da África e da Ásia onde 
as espécies locais de mosqui-
tos e as condições climáticas 
adequadas para que a trans-
missão local do vírus da zika 
seja teoricamente possível”, 
disse o autor principal do es-
tudo, Kamran Khan, pesqui-
sador do Hospital St. Michael, 

em Toronto (Canadá). Khan 
afirma, no entanto, que ain-
da há muitas dúvidas sobre a 
biologia do vírus e sobre como 
ele se espalha. Pouco se sabe 
também sobre quais espécies 
de mosquitos locais têm maior 
capacidade para transmitir 
o zika. De acordo com ele, o 
impacto nas populações tam-
bém dependerá fortemente da 
capacidade de cada país para 
diagnosticar e reagir a uma 
possível epidemia.

“Temperaturas mais altas 
no Hemisfério Norte aumen-
tam o risco de aparecimento 
de novos surtos fora das Amé-
ricas. O potencial para a ocor-
rência de epidemias em partes 
da África, da Ásia e de regiões 
do Pacífico é particularmente 
preocupante, considerando 
que números enormes de pes-
soas que podem estar expos-
tas ao vírus vivem em ambien-
tes onde a saúde e os recursos 
humanos para prever, detectar 
e reagir a epidemias são limi-
tados”, disse Khan

A equipe que participou 
do estudo inclui cientistas da 
“London School of Hygiene & 
Tropical Medicine” e da Uni-
versidade de Oxford - ambas 
do Reino Unido - e da Univer-
sidade de Toronto, no Canadá.

Para estabelecer o nicho 
ecológico do vírus, os pesqui-
sadores analisaram as condi-
ções encontradas nos países 
das Américas onde o zika en-
controu melhores condições 
para se alastrar. No momento 
da análise, a transmissão local 
de zika havia sido confirmada 
em 40 países da América do 
Sul, América Central e Caribe. 

Os casos de transmissão local 
nos Estados Unidos ainda não 
haviam sido registrados na 
época. A seguir, os cientistas 
reuniram dados sobre as ven-
das online de passagens aére-
as, ao longo de 2015, em todas 
as 689 cidades das Américas 
com um ou mais aeroportos, 
com voos para países da Áfri-
ca, da Ásia e do Pacífico. Com 
essas informações, os pesqui-
sadores modelaram três dife-
rentes cenários de adequação 
sazonal para a transmissão 
do vírus da zika por mosqui-
tos. O primeiro cenário, que 
se baseou nas características 
adequadas para a transmissão 
da dengue, resultou na previ-
são de abrangência geográfica 
mais conservadora.

O segundo cenário tam-
bém incluiu todas as áreas 
com a ocorrência do mosquito 
da espécie Aedes aegypti. O 
terceiro cenário incluiu tam-
bém os locais com a presença 
do mosquito da espécie Ae-
des albopictus. Nesses dois 
últimos cenários, a abrangên-
cia geográfica aumentou. Os 
investimentos per capita em 
saúde também foram usados 
como um parâmetro para ava-
liar a capacidade dos países 
para detectar e reagir a uma 
epidemia.

O resultado da análise 
mostrou que países têm o maior 
volume de viajantes chegando 
de áreas infectadas pelo zika 
nas Américas e que têm gran-
des populações vulneráveis.  A 
Índia recebe 67,4 mil viajantes 
por ano e tem 1,2 bilhões de 
pessoas residentes em poten-
ciais áreas de transmissão.

Inscrições para o programa 
abrem no dia 19 de setembro

Países da África e Ásia são os 
mais vulneráveis a epidemias

INGLêS SEM FRoNtEIRAS

RISCoS DE SURtoS DE ZIKA
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ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA 

EXTRATO DE CONTRATO
OBJETO: Contratação de Empresa Especializada em Locação de Serviços de sistema de So-

norização, Iluminação, Palco, Gerador, Banheiros Químicos, para apresentação de shows musicais 
na tradicional festa de setembro, no município de Manaíra/PB.

FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Presencial nº 00035/2016.
DOTAÇÃO: Recursos: 06.000 - Secretaria de Educação e Cultura - Promoção de Festas 

Tradicionais, Regionais e Folclóricas. - 3390.39 - Outros serviços de terceiros - Pessoa Jurídica.
VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro de 2016
PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Manaíra e: I PEREIRA DA SILVA PRODU-

COES - ME - IPS PRODUCOES E SERVICOS - R$ 22.060,00.
Manaíra - PB, 01 de Setembro de 2016.

JOSÉ SIMÃO DE SOUSA
Prefeito

I PEREIRA DA SILVA PRODUCOES - ME - IPS PRODUCOES E SERVICOS
CICERO ROBERTO CAMPOS DA FONSECA

CPF: 639.122.604-00
 

ESTADO DA PARAIBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ

 EXTRATO DE CONTRATOS
OBJETO: Aquisição parcelada de mobiliários, quadros brancos para salas de aula, fogões 

industriais, computadores, notebooks e bebedouros diversos.
FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Presencial nº 00029/2016.
DOTAÇÃO: Programas do Governo Federal e Recursos Próprios do Município de Sapé: 06.00 

- Secretaria de Educação, Cultura, Esportes e Lazer 12.122.1002.2017 - Manter atividades dos 
Conselhos da Educação 12.126.2013.1011 - Construir/equipar centro digital 12.126.2013.2018 - 
Manter atividades de implantação núcleos técnicos educac. e telecentros 12.361.2011.2024 - Manter 
atividades da educação básica - Salário Educação 12.361.2011.2025 - Manter atividades do Pro-
grama Dinheiro Direto na Escola 12.361.2011.2026 - Manter atividades da educação básica - MDE 
12.365.2011.1023 - Construir/ampliar/reformar unidades de ensino infantil e creche 12.365.2011.2033 
- Manter atividades de apoio a creches - FNDE 12.366.2011.2035 - Manter atividades do Programa 
Brasil Alfabetizado - FNDE 12.366.2011.2036 - Manter atividades de educação de jovens e adultos 
- FNDE 13.391.2015.1024 - Construir/equipar complexo cultural “Memorial Eu” 13.392.2015.2038 
- Manter atividades das bandas marciais municipais 13.392.2015.2039 - Manter atividades de rea-
lização proj. arte, grupos folclóricos e culturais 13.392.2016.2042 - Manter atividades da Biblioteca 
Municipal e Projeto Incentivo a Leitura 4490.52.01 - Equipamentos e material permanente

VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro de 2016
PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Sapé e:
CT Nº 00074/2016 - 22.08.16 - ALDO FABRÍZIO DUTRA DANTAS - R$ 36.025,00
CT Nº 00075/2016 - 22.08.16 - BETA SOLUTION COMERCIO ELETRO ELETRONICOS LTDA 

- ME - R$ 107.950,00
CT Nº 00076/2016 - 22.08.16 - WAGNER CARTAXO MARQUES EIRELI - EPP - R$ 33.530,00
  

ESTADO DA PARAIBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ

 HOMOLOGAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 00029/2016
Nos termos do relatório final apresentado pelo Pregoeiro Oficial e observado parecer da Asses-

soria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00029/2016, que objetiva: Aquisição parcelada 
de mobiliários, quadros brancos para salas de aula, fogões industriais, computadores, notebooks e 
bebedouros diversos; HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório em favor de: ALDO 
FABRÍZIO DUTRA DANTAS - R$ 36.025,00; BETA SOLUTION COMERCIO ELETRO ELETRONI-
COS LTDA - ME - R$ 107.950,00; WAGNER CARTAXO MARQUES EIRELI - EPP - R$ 33.530,00.

Sapé - PB, 22 de Agosto de 2016
FLÁVIO ROBERTO MALHEIROS FELICIANO - Prefeito

 
PREFEITURA MUNICIPAL DE REMÍGIO

 AVISO DE CANCELAMENTO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00043/2016

O Pregoeiro Oficial comunica o cancelamento da sessão pública das 14:00 hs do dia 23 de Agosto 
de 2016, destinada ao recebimento das propostas relativas ao Pregão Presencial nº 00043/2016, 
que objetiva: CONTRATAÇÃO DE CONFECÇÃO DE FORRO E DE PAREDES DE GESSO PARA 
USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. Justificativa: Razões de interesse público. Informa-
ções: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no seguinte endereço - Avenida Joaquim 
Cavalcante de Morais, 96 - Centro - Remigio - PB.

Telefone: (083) 33641631.
Email: LICITACOESREMIGIO@GMAIL.COM

Remigio - PB, 23 de Agosto de 2016
ALEXANDRE GONÇALVES DIAS - Pregoeiro Oficial

  
ESTADO DA PARAÍBA

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO DE LAGOA DE ROÇA
HOMOLOGAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 00013/2016

Nos termos do relatório final apresentado pela Pregoeira Oficial e observado parecer da As-
sessoria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00013/2016, que objetiva:  Contratação de 
pessoa jurídica para prestação de serviços de locação de equipamento médicos hospitalares para 
atender as necessidades da secretaria de saúde do município de São Sebastiao de Lagoa de Roça; 
HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório em favor de: - MEDONTEC - MANUT. E 
REP. EM EQUIP. MÉD. HOSP. E ODONT. LTDA. Valor: R$ 24.600,00.

São Sebastião de Lagoa de Roça - PB, 02 de Setembro de 2016
MARIA DO SOCORRO CARDOSO - Prefeita

 
ESTADO DA PARAÍBA

PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INÊS
AVISO DE LICITAÇÃO

TOMADA DE PREÇOS Nº 00007/2016
Torna público que fará realizar através da Comissão Permanente de Licitação, sediada na Ave-

nida Major Augusto Bezerra, 02 - Centro - Dona Ines - PB, às 09:00 horas do dia 21 de Setembro 
de 2016, licitação modalidade Tomada de Preços, do tipo menor preço global, para: Contratação 
de empresa do ramo pertinente para executar a eletrificação do Loteamento Tapuio na cidade de 
Dona Inês. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 8.666/93 
e suas alterações posteriores. Informações: no horário das 07:00 as 13:00 horas dos dias úteis, 
no endereço supracitado.

Telefone: (083) 33771058.
Email: licitacao@pmdonaines.pb.gov.br

Dona Ines - PB, 02 de Setembro de 2016
MARIA GORETE DA SILVA - Presidente da Comissão

  
ESTADO DA PARAÍBA

PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INÊS
 AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00034/2016
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Ave-

nida Major Augusto Bezerra, 02 - Centro - Dona Ines - PB, às 09:00 horas do dia 16 de Setembro 
de 2016, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço por item, para: Aquisição 
de peças para os tratores e equipamentos agrícolas pertencentes a esta Prefeitura. Recursos: 
previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e Decreto Municipal nº 
1002. Informações: no horário das 07:00 as 13:00  horas dos dias úteis, no endereço supracitado.

Telefone: (083) 33771058.
Email: licitacao@pmdonaines.pb.gov.br

Dona Ines - PB, 02 de Setembro de 2016
MARIA GORETE DA SILVA - Pregoeiro Oficial

  
 PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D´AGUA

AVISO DE RESULTADO DE JULGAMENTO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00013/2016

O Pregoeiro Oficial e sua equipe de apoio, constituídos pela Portaria nº 02/2016 de 02 de Janeiro 
de 2016, da Prefeitura Municipal de Olho D´agua-PB, vem através deste aviso, tornar público para 
os interessados que, o resultado de julgamento do PREGÃO PRESENCIAL Nº 00013/2016, cujo 
objeto é a Contratação de empresa ou pessoa física para prestação de contas e convênios firmados 
com o Governo Federal e Estadual. Tendo como vencedor:

FABIANO DE CALDAS BATISTA – ME 
VALOR GLOBAL R$ 4.800,00 (quatro mil e oitocentos reais).

Olho D´agua – PB, 01 de Setembro de 2016
José de Arimateia R. de Lacerda

Pregoeiro

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.

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO

EXTRATO DO 2.º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 00099/2014 – PREGÃO PRESENCIAL 
N° 00040/2014. PARTES: PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO/PB e ROSINILSON FERREIRA 
DA SILVA, CPF Nº 035.224.014-84. OBJETO: Contratação de Pessoa Física para prestação de 
serviços de suporte técnico na área de informática (software e hardware), junto aos órgãos da 
administração municipal - Riachão/PB. O Aditivo corresponde a prorrogação contratual por mais 
03 (três) meses, ou seja, 04/10/2016 até 31/12/2016, para que possamos continuar realizando 
a prestação de serviços em suporte técnico na área de informática na administração municipal. 
Assinatura do Aditivo Contratual: 02/09/2016. 

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00026/2016
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 

Antonio de Luna Freire, 146 - Centro - Mari - PB, às 09:00 horas do dia 14 de Setembro de 2016, 
licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Aquisição de material de la-
boratório. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 
e Decreto Municipal nº 002. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no 
endereço supracitado. Telefone: (083) 32872504. Email: prefeiturademari@hotmail.com - Edital: 
www.mari.pb.gov.br

Mari - PB, 02 de Setembro de 2016.
MARCONES DE SOUZA MONTEIRO - Pregoeiro Oficial

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00027/2016

Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 
Antonio de Luna Freire, 146 - Centro - Mari - PB, às 10:30 horas do dia 14 de Setembro de 2016, 
licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Aquisição de medicamentos. 
Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e Decreto 
Municipal nº 002. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supra-
citado. Telefone: (083) 32872504. Email: prefeiturademari@hotmail.com - Edital: www.mari.pb.gov.br

Mari - PB, 02 de Setembro de 2016.
MARCONES DE SOUZA MONTEIRO - Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI
 HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO - TOMADA DE PREÇOS Nº 00003/2016

Nos termos do relatório final apresentado pela Comissão Permanente de Licitação e observado 
o parecer da Assessoria Jurídica, referente a Tomada de Preços nº 00003/2016, que objetiva: 
OBRAS REMANESCENTES DE CONSTRUÇÃO E REFORMA DE QUADRA ESCOLAR COBERTA; 
HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório e ADJUDICO o seu objeto a: EBS CONS-
TRUÇÕES E REFORMAS - R$ 380.348,41.

Mari - PB, 29 de Agosto de 2016.
MARCOS AURÉLIO MARTINS DE PAIVA - Prefeito

 EZIELIO BARBOSA GUEDES – CNPJ/CPF Nº 048.567.564-19. Torna público que a SUDEMA – 
Superintendência de Administração do Meio Ambiente, emitiu a Autorização Ambiental nº 2141/2016 
em João Pessoa, 22 de agosto de 2016 – Prazo: 70 dias. Para a atividade de: AUTORIZAÇÃO 
AMBIENTAL ELEITORAL – PLACA: BML-6120/PB Na(o) -  TODO ESTADO DA PARAIBA  Município: 
-  UF: PB. Processo: 2016-005568/TEC/AA-3909.

A S INDÚSTRIA TEXTIL COMERCIO EXTERIOR – CNPJ/CPF Nº 08.749.758/0001-39. Torna 
público que a SUDEMA – Superintendência de Administração do Meio Ambiente, emitiu a Licença 
de Operação nº 981/2016 em João Pessoa, 27 de abril de 2016 – Prazo: 730 dias. Para a atividade 
de: Preparação de Fios de Algodão Na(o) -  BR 230. KM 505 – GIRADOR PERÍMETRO URBANO 
Município: CAJAZEIRAS – UF: PB. Processo: 2015-007850/TEC/LO-1247.

FLÁVIO JOSÉ DOS SANTOS – CPF Nº 387.592.683-87, torna público que requereu a SEMABY - 
Secretaria de Meio Ambiente de Bayeux, a Licença de Publicidade Volante, para o período Eleitoral, 
situado município de Bayeux – PB.

FELIPE TORRES MANGABEIRA DE ARAÚJO – CPF Nº 646.400.274-00, torna público que rece-
beu da SEMAM - Secretaria de Meio Ambiente a Licença de Operação (LO) de Nº 479/2016 para 
Residencial Multifamiliar (4 unidades), situado à Rua Gentil Rodrigues da Silva, Setor 38, QD. 102, 
Lote 317, Bairro João Paulo II - João Pessoa – PB.

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI
 AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00028/2016
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 

Antonio de Luna Freire, 146 - Centro - Mari - PB, às 08:30 horas do dia 14 de Setembro de 2016, 
licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: SERVIÇOS DE ASSESSORIA E 
CONSULTORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA NA ALIMENTAÇÃO DO SINCOV. Recursos: previstos 
no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e Decreto Municipal nº 002. 
Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: 
(083) 32872504. Email: prefeiturademari@hotmail.com - Edital: www.mari.pb.gov.br

Mari - PB, 02 de Setembro de 2016.
MARCONES DE SOUZA MONTEIRO - Pregoeiro Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
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 09.016/2015– PREGÃO ELETRÔNICO Nº 10.060/2016
DATA DE ABERTURA: 19/09/2016 – ÀS: 08:30h.
OBJETO: SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE 

HIGIENE E LIMPEZA 
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 por 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 644555, e no site http://transparencia.joaopessoa.pb.gov.br/licitacoes. Consultas 
com a Pregoeira e sua equipe de apoio, no HORÁRIO ÚNICO de 08h00min as 14h00h, no Fone: 83. 
3214-7937 ou pelo e-mail cel.smsjp@gmail.com. Fonte de Recursos: SUS/ORDINÁRIOS/TRANSF. 
REC. ESTADO PROG. SAÚDE. RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS. Fundamentação 
legal: Lei Federal nº 10.520/2002, Decreto Federal nº 5.450/2005, Decreto Municipal nº 4.985/2003 
e 5.716/2006, e, subsidiariamente, Lei Federal nº 8.666/1993.

João Pessoa, 02 de setembro de 2016. 
Juliana Pereira de Lima 
Pregoeira Oficial da CSL

Câmara Municipal de Areia
AVISO DE LICITAÇÃO

TOMADA DE PREÇOS N.º 002/2016
A Câmara Municipal de Areia, através de sua CPL, torna público que realizará licitação na mo-

dalidade TOMADA DE PREÇOS N.º 002/2016, DO TIPO MENOR PREÇO POR ITEM, objetivando 
a aquisição de 01 (um) veículo tipo passeio, para atender as necessidades da Câmara Municipal 
de Areia, no dia 26/09/2016 às 14:00 horas, na Sala de Licitações deste Órgão, situada a Rua Dr. 
Cunha Lima, s/n – Centro – Areia - PB.

O Edital e demais informações encontram-se à disposição dos interessados no endereço acima 
citado, no horário das 08:00 às 12:00 horas. Informações pelo telefone: (83) 3362-2469, até o dia 
21/09/2016.

 Areia(PB), 2 de setembro de 2016.

REGINALDO LOPES DOS SANTOS
PRESIDENTE DA CPL

EXTRATO DE CONTRATO
CONTRATO N.º 03/2016
TOMADA DE PREÇOS N.º 001/2016
CONTRATANTE: CÂMARA MUNICIPAL DE AREIA
CONTRATADA: RICARDO GUERRA INFORMÁTICA – ME, CNPJ nº 03.500.830/0001-76.
OBJETO: Locação e manutenção de um sistema de digitalização, para digitalização de docu-

mentos da Câmara Municipal de Areia.
VALOR MENSAL: R$ 2.300,00 (Dois mil e trezentos reais).
VALOR TOTAL: R$ 9.200,00 (Nove mil e duzentos reais).
FONTE DE RECUROS: Duodécimo da Câmara.
VIGÊNCIA: 02/09/2016 a 31/12/2016.

Areia(PB), 2 de setembro de 2016.

LUIZ FRANCISCO DOS SANTOS NETO 
VEREADOR-PRESIDENTE

PROCESSO N.º 002/2016
TOMADA DE PREÇOS N.º 001/2016
OBJETO: Locação e manutenção de um sistema de digitalização, para digitalização de docu-

mentos da Câmara Municipal de Areia.
 HOMOLOGAÇÃO
 Expirado o prazo recursal, torna-se pública a homologação do procedimento licitatório 

em epígrafe a empresa RICARDO GUERRA INFORMÁTICA - ME, no valor total de R$ 9.200,00 
(Nove mil e duzentos reais). 

 Areia(PB), 2 de setembro de 2016.
LUIZ FRANCISCO DOS SANTOS NETO 

VEREADOR-PRESIDENTE

ACADEMIA PARAIBANA DE LETRAS
EDITAL DE ELEIÇÃO

Biênio 2016 - 2018 
O Presidente da ACADEMIA PARAIBANA DE LETRAS (APL), de acordo com o artigo 19 do 

Regimento Interno e ouvido o Conselho Diretor, designa o dia 9 de setembro de dois mil e dezesseis 
(09.09.2016), das 8 às 12, na Sede da APL, Rua Duque de Caxias, 25/37 – Centro – João Pessoa, 
PB, para a Eleição do Conselho Diretor e Fiscal- Biênio 2016- 2018, desta APL. Participarão do 
processo eleitoral os candidatos regularmente inscritos e os acadêmicos eleitores em dia com a APL. 

João Pessoa,  01 de setembro de 2016
Damião Ramos Cavalcanti

Presidente 

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE

SECRETARIA DE OBRAS
EXTRATO DE TERMO ADITIVO

INSTRUMENTO: TERMO ADITIVO Nº 4 DO CONTRATO DE Nº 2.08.002/2015/CSL/SECOB/
PMCG. PARTES: SECOB/EMPREITEIRA TAVARENSE LTDA-ME, CNPJ/MF: 03.255.805/0001-
74. OBJETO CONTRATUAL: IMPLANTAÇÃO 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: 
PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA CONTRATUAL POR MAIS DE 120 (CENTO E VINTE) DIAS. 
FUNDAMENTAÇÃO: MANTENDO AS DEMAIS CLÁUSULAS INALTERADAS, COM FULCRO NO 
ART 57, INCISO I, § 1º E § 2º, DA LEI 8666/93. CONCORRÊNCIA Nº 2.08.002/2015/CSL/SECOB/
PMCG. CONCORRÊNCIA Nº 2.08.002/2015/SECOB/PMCG.  SIGNATÁRIOS: ANDRÉ AGRA 
GOMES DE LIRA E CRISTIANO RODRIGUES DA SILVA. DATA DE ASSINATURA: 30/06/2016. 

ANDRÉ AGRA GOMES DE LIRA
SECRETÁRIO DE OBRAS 

 
 ESTADO DA PARAÍBA

PREFEITURA MUNICIPAL DE DUAS ESTRADAS
 HOMOLOGAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 00027/2016

Nos termos do relatório final apresentado pelo Pregoeiro Oficial e observado parecer da Assesso-
ria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00027/2016, que objetiva: Aquisição de Equipamentos 
para Academia de Saúde ao ar livre conforme discriminação técnica correspondente; HOMOLOGO 
o correspondente procedimento licitatório em favor de: P.O. ZIOBER - EIRELI - EPP - R$ 11.016,00.

Duas Estradas - PB, 02 de Setembro de 2016
EDSON GOMES DE LUNA - Prefeito Constitucional

Responsavel.: JOSEANE CANDIDO GONCALVES
CPF/CNPJ: 840774254-68
Titulo: CED CRE BAN IND  R$27.817,70
Apresentante: NATTALE ARAUJO LUCAS
Protocolo: 2016 - 048685
Responsavel.: JULIO CESAR DOS SANTOS SILVA
CPF/CNPJ: 010967904-08
Titulo: DUP VEN MER IND  R$  262,00
Apresentante: BANCO ITAU S/A-60701190/4132-80
JOAO PESSOA PB
Protocolo: 2016 - 049804
Responsavel.: JULIO CESAR DOS SANTOS SILVA
CPF/CNPJ: 010967904-08
Titulo: DUP VEN MER IND  R$  289,90
Apresentante: BANCO ITAU S/A-60701190/4132-80
JOAO PESSOA PB
Protocolo: 2016 - 049826
Responsavel.: LEANDRO DOIA DE ANDRADE
CPF/CNPJ: 013033199/0001-04
Titulo: CERT DIVI ATIVA  R$  141,16
Apresentante: PROCURADORIA GERAL FEDERAL
BRASILIADF
Protocolo: 2016 - 046930
Responsavel.: LUCAS SANTOS DE MEDEIROS
CPF/CNPJ: 022159151/0001-20
Titulo: DUP VEN MER IND  R$  534,43
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
JOAO PESSOA PB
Protocolo: 2016 - 048258
Responsavel.: LUIZ ANTONIO COLLACO BEZERRA
CPF/CNPJ: 024966764-92
Titulo: DUP VEN MER IND  R$1.141,15
Apresentante: BANCO DO BRADESCO-60746948/342340
JOAO PESSOA PB
Protocolo: 2016 - 048121
Responsavel.: MARCELO MARQUES GUIMARAES 
FILHO
CPF/CNPJ: 083703944-42
Titulo: DUP VEN MER IND  R$  657,54
Apresentante: BANCO DO BRADESCO-60746948/342340
JOAO PESSOA PB
Protocolo: 2016 - 048137
Responsavel.: MARIA DE FATIMA SILVA LINS  EP
CPF/CNPJ: 002146416/0001-48
Titulo: DUP VEN MER IND  R$  172,83
Apresentante: BANCO ITAU S/A-60701190/4132-80
JOAO PESSOA PB
Protocolo: 2016 - 049006
Responsavel.: MATEX IMPORTACAO E EXPORTA-
CAO LTDA
CPF/CNPJ: 009137076/0001-38
Titulo: DUP VEN MER IND  R$1.658,00
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
JOAO PESSOA PB
Protocolo: 2016 - 048919
Responsavel.: MAYARA MEDEIROS DE FRANCA  ME
CPF/CNPJ: 013483257/0001-93
Titulo: DUP VEN MER IND  R$  144,94
Apresentante: BANCO ITAU S/A-60701190/4132-80
JOAO PESSOA PB
Protocolo: 2016 - 048992
Responsavel.: MAXDEAN DE MIRANDA CUNHA
CPF/CNPJ: 567788134-15
Titulo: INDIC DUPLICATA  R$  282,04
Apresentante: MARIA ROSEMY SANTOS VASCON-
CELOS-ME
Protocolo: 2016 - 049069
Responsavel.: PLANC EPITACIO PESSOA EMP. 
IMOB. SP
CPF/CNPJ: 021160733/0001-63
Titulo: DUP VEN MER IND  R$2.515,80
Apresentante: BANCO DO BRADESCO-60746948/342340
JOAO PESSOA PB
Protocolo: 2016 - 048114
Responsavel.: PLANC SEBASTIANO RICCI EMPR 
IMOB LT
CPF/CNPJ: 014048746/0001-80
Titulo: DUP PRES SER IN  R$  535,05
Apresentante: BANCO DO BRADESCO-60746948/342340
JOAO PESSOA PB
Protocolo: 2016 - 048806
Responsavel.: ROTH E SCHERER TREINAMENTOS LT
CPF/CNPJ: 024617754/0001-53
Titulo: DUP VEN MER IND  R$1.556,88
Apresentante: BANCO ITAU S/A-60701190/4132-80
JOAO PESSOA PB
Protocolo: 2016 - 048581
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,  03/09/2016
----------------------------------------

Bel. GERMANO CARVALHO TOSCANO DE BRITO
- Titular -

Responsavel.: ANDERSON CAMBRAIA SOARES
CPF/CNPJ: 565684362-91
Titulo: CED CRE BAN IND  R$39.994,80
Apresentante: ADVOCACIA BELLINATI PEREZ
Protocolo: 2016 - 048874
Responsavel.: CARAVELAS RESTAURANTE E PET. 
LTDA -
CPF/CNPJ: 024440312/0001-84
Titulo: DUP VEN MER IND  R$  152,70
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
JOAO PESSOA PB
Protocolo: 2016 - 049117
Responsavel.: CHARLENE ROSENO PEREIRA
CPF/CNPJ: 090856774-08
Titulo: DUP VEN MER IND  R$  305,00
Apresentante: BANCO ITAU S/A-60701190/4132-80
JOAO PESSOA PB
Protocolo: 2016 - 048366
Responsavel.: CLAUDIA SIMONE SALAZAR
CPF/CNPJ: 006017659/0001-37
Titulo: DUP VEN MER IND  R$1.401,00
Apresentante: BANCO DO BRADESCO-60746948/342340
JOAO PESSOA PB
Protocolo: 2016 - 049168
Responsavel.: CONCENGE CONST.CIVIS ELET.
ENG.LTDA
CPF/CNPJ: 041151473/0001-77
Titulo: DUP VEN MER IND  R$1.496,17
Apresentante: BANCO DO BRADESCO-60746948/342340
JOAO PESSOA PB
Protocolo: 2016 - 048518
Responsavel.: COND. EDIFICIO COLOSSUS RESI-
DENCIAL
CPF/CNPJ: 006292355/0001-88
Titulo: DUP VEN MER IND  R$  250,00
Apresentante: BANCO SANTANDER BANESPA S/A
JOAO PESSOA PB
Protocolo: 2016 - 048951
Responsavel.: EUGENE CRISTIANNE ALVES DE 
ALMEIDA
CPF/CNPJ: 885851664-87
Titulo: INDIC DUPLICATA  R$  527,00
Apresentante: MANTRA VACATION CLUB ADMINIS-
TRADORA
Protocolo: 2016 - 048872
Responsavel.: FRANCISCO DAS CHAGAS SARMENTO
CPF/CNPJ: 739618174-72
Titulo: DUP VEN MER IND  R$  105,00
Apresentante: BANCO SANTANDER BANESPA S/A
JOAO PESSOA PB
Protocolo: 2016 - 048770
Responsavel.: FRANCISCO DE OLIVEIRA FREITAS JUNIO
CPF/CNPJ: 298994604-78
Titulo: CED CRE BAN IND  R$71.492,64
Apresentante: NATTALE ARAUJO LUCAS
Protocolo: 2016 - 048683
Responsavel.: GLAUBER BEZERRA MORAIS ME
CPF/CNPJ: 018793878/0001-97
Titulo: DUP VEN MER IND  R$  144,94
Apresentante: BANCO ITAU S/A-60701190/4132-80
JOAO PESSOA PB
Protocolo: 2016 - 048988
Responsavel.: JOSE ANTONIO VIERIRA ME
CPF/CNPJ: 018957096/0001-46
Titulo: DUP VEN MER IND  R$1.053,64
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
JOAO PESSOA PB
Protocolo: 2016 - 049715
Responsavel.: JOSE CAVALCANTE DA SILVA ME
CPF/CNPJ: 024496937/0001-68
Titulo: DUP VEN MER IND  R$  634,48
Apresentante: BANCO DO BRADESCO-60746948/342340
JOAO PESSOA PB
Protocolo: 2016 - 048972
Responsavel.: JOSE CAVALCANTE DA SILVA ME
CPF/CNPJ: 024496937/0001-68
Titulo: DUP VEN MER IND  R$2.326,25
Apresentante: BANCO DO BRADESCO-60746948/342340
JOAO PESSOA PB
Protocolo: 2016 - 048973
Responsavel.: JOSE FRANCISCO PEREIRA  ME
CPF/CNPJ: 023090077/0001-03
Titulo: DUP VEN MER IND  R$  164,67
Apresentante: BANCO ITAU S/A-60701190/4132-80
JOAO PESSOA PB
Protocolo: 2016 - 048593
Responsavel.: JOSE JORGE MENEZES CUNHA
CPF/CNPJ: 003330742/0001-73
Titulo: DUP VEN MER IND  R$  982,47
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
JOAO PESSOA PB
Protocolo: 2016 - 048911

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

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)  QDLOTE(S)
Wellysondo Nascimento Araujo 997X25
 Severino Souza dos Santos337J07
 José Alexandre de Araujo 1100D2 34
 Ivete Alves Ferreira239/240K06/07
Carlos Alberto Santos de Vasconcelos699F235
Genildo Alfredo dos Santos943  P 09

Sapé/PB  31 de Agosto de 2016

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

RESULTADO DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS: 003/2016.

A presidente da Comissão permanente de licitação no uso de suas atribuições Torna Público 
para o conhecimento da população de SÃO JOSE DOS RAMOS e a quem interessar possa, que 
após abertura e análise da proposta de preços, da Tomada de Preços 003/2016, que teve como 
objeto a Obra civil pública de Ampliação da Escola Municipal Anísio Pereira Borges, foi apurado 
que a empresa HUMBERTO RAMALHO TRIGUEIRO MENDES ME/CNPJ: 35.590.090/0001-00 
foi vencedora, no valor total de R$ 49.999,98 (Quarenta e nove mil, novecentos e noventa e nove 
reais e noventa e oito centavos).

São José dos Ramos, 02 de Setembro de 2016.
Angelina Lourenço de Melo

Presidente da CPL

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE
AVISO DE LICITAÇÃO

TOMADA DE PREÇOS N.º 004/2016
A Prefeitura Municipal de Alagoa Grande, através de sua CPL, torna público que realizará licitação 

na modalidade TOMADA DE PREÇOS N.º 004/2016, DO TIPO MENOR PREÇO GLOBAL, objeti-
vando conclusão das obras de construção da Quadra Coberta com Vestiários da Escola Municipal 
Cândido Régis de Brito, localizada no Distrito de Zumbi, no Município de Alagoa Grande - PB, no 
dia 22/09/2016 às 9:00 horas, na Sala de Licitações deste Órgão, situada a Rua Cônego Firmino 
Cavalcante, s/n – Centro – Alagoa Grande - PB.

O Edital e demais informações encontram-se à disposição dos interessados no endereço acima 
citado, no horário das 08:00 às 12:00 horas. Informações pelo telefone: (0xx83) 3273-2687, até 
o dia 19/09/2016.

Alagoa Grande(PB), 2 de setembro de 2016.
ANTONIO SOARES DE LIMA 

PRESIDENTE DA CPL

ESTADO DA PARAÍBA
CÂMARA MUNICIPAL DE PITIMBU

 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: CON-
TRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE OBRA DE REFORMA DA CAMARA MUNICIPAL 
DE PITIMBU.; HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório e ADJUDICO o seu objeto a: 
MOURA E ANDRADE CONSTRUÇOES E SERVIÇOS LTDA -ME - R$ 38.997,78

*Republicado por incorreção*
Pitimbu - PB, 10 de Junho de 2016

JOSE FERNANDO DA SOUZA - Vereador Presidente
 

RESULTADO FASE PROPOSTA - TOMADA DE PREÇOS Nº 00001/2016
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE OBRA DE REFORMA DA 

CAMARA MUNICIPAL DE PITIMBU
LICITANTE DECLARADO VENCEDOR e respectivo valor total da contratação:
MOURA E ANDRADE CONSTRUÇOES E SERVIÇOS LTDA -ME - Valor: R$ 38.997,78.
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 Vereador Jose Pedro da Silva Filho, 23 - Centro - Pitimbu - PB, no 
horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis.

Telefone: (83) 32991448.Email: jeanpp11@hotmail.com.
*Republicado por incorreção*

Pitimbu - PB, 03 de junhode 2016

EXTRATO DE CONTRATO
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE OBRA DE REFORMA DA 

CAMARA MUNICIPAL DE PITIMBU
FUNDAMENTO LEGAL: Tomada de Preços nº 00001/2016.
DOTAÇÃO: Recursos Próprios do Município de Pitimbu 0101- Câmara de Pitimbu 01.031.2017 

1.236 -Ampliação ,reforma e conservação do prédio da Câmara . 3.3.90.39.00 - Outros Serv. de 
Terceiros Pessoa Juridica.

VIGÊNCIA: 2 (dois) meses
PARTES CONTRATANTES: Câmara Municipal de Pitimbu e:
CT Nº 00003/2016 - 14.06.16 - MOURA E ANDRADE CONSTRUÇOES E SERVIÇOS LTDA 

-ME - R$ 38.997,78 *republicado por incorreção
JEAN CARLO COIRDEIRO ALBINO - Presidente da Comissão

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

A Eco Latina Participações e Empreendimentos Eirelli, torna público que requereu a SEMAM- Secre-
taria do Meio Ambiente a Licença de operação, para a construção resindêncial multi-familiar situado 
na Rua Comerciante José Formiga de Assis , setor 37 , Quadra 210 ,Lote 176 , Bairro: Cidade dos 
Funcionários ,João Pessoa -PB .
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PADRE ZÉ, vós que levaste uma vida de verdadeira 
doação, que sofrestes os maiores sacrifícios, para implantar 
a caridade e aliviar os sofrimentos dos desamparados, que 
olhastes tanto para os vossos irmãos, esquecendo-vos mui-
tas vezes de vós, continuai a zelar e interceder por vossos 
filhos junto ao Pai Todo Poderoso e a Virgem Santíssima.

Cremos que a caridade vos salvou e vos conduziu a 
um lugar seguro no céu, pede portanto a Santíssima Trin-
dade e a Virgem Maria as graças de que necessitamos para 
aliviar problemas do dia a dia. Ajudai-nos espiritualmen-
te, já que não é possível trazer-nos uma ajuda 

material.
Particularmente, pedimos a 

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

Padre ZÉ Coutinho, rogai 
a Deus por nós.

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

Graça alcançada por Pes-
soa necessitada, invocando 

Padre  Zé.
AnA MAriA LiMA

ORAÇÃO PADRE ZÉ

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO 

EXTRATO DE CONTRATO
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CON-

FECÇÃO DE PRÓTESES DENTÁRIAS, DESTINADAS A PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO DE 
RIACHÃO/PB. FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Presencial nº 00037/2016.DOTAÇÃO: ORÇAMENTO 
DE 2016 - RECURSOS FEDERAIS (PORTARIA MINISTÉRIO DA SAÚDE Nº 2.759 DE 12 DE DE-
ZEMBRO DE 2014)- RECURSOS PRÓPRIOS DO MUNICÍPIO E OUTROS. 02.07 - SECRETARIA DE 
SAÚDE E SANEAMENTO: 10.302.2021.2.031 - ELEMENTO DE DESPESAS: 3.3.90.39.00 - OUTROS 
SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA. VIGÊNCIA: 1 (um) ano; PARTES CONTRATANTES: 
Prefeitura Municipal de Riachão e:CT Nº 00092/2016 - 02.09.16 - HEINRICH HERTZ BERNARDINO 
DE FARIAS - ME - R$ 89.400,00.

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BRANCA

EXTRATO DE CONTRATO
OBJETO: 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”.

FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Presencial nº 00053/2016.
DOTAÇÃO: Recursos: 10.000 - SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E LAZER - MANUTENÇÃO 

DE FESTAS E EVENTOS CULTURAIS - ELEMENTO DE DESPESA - 3390.39 OUTROS SERVIÇOS 
DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA.

VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro de 2016
PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Água Branca e: NAHUM MONTEIRO DA SILVA 

60754028704 - R$ 32.000,00.
Água Branca - PB, 02 de Setembro de 2016.

TARCISIO ALVES FIRMINO
Prefeito

NAHUM MONTEIRO DA SILVA 60754028704
NAHUM MONTEIRO DA SILVA

CPF: 607.540.287-04

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE

SECRETARIA DE OBRAS 
EXTRATO DE TERMO ADITIVO

INSTRUMENTO: TERMO ADITIVO Nº 03 AO CONTRATO Nº 2.08.005/2015/CSL/SECOB/PMCG. 
PARTES: SECOB/PMCG E A EMPRESA EMPREITEIRA TAVARENSE LTDA, CNPJ: 03.255.805/0001-74. 
OBJETO CONTRATUAL: IMPLANTAÇÃO DE INFRAESTRUTURA URBANA (DRENAGEM, TERRA-
PLENAGEM E PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS) DE RUAS DA RAMADINHA, BAIRRO DE 
BODOCONGÓ, NO MUNICÍPIO DE CAMPINA GRANDE/PB. OBJETO DO ADITIVO: ALTERAÇÃO DE 
VALOR R$ 6.932,54 (SEIS MIL NOVECENTOS E TRINTA E DOIS REAIS, CINQUENTA E QUATRO 
CENTAVOS). FUNCIONAL PROGRAMÁTICA: 15.451.1029.2085. ELEMENTO DE DESPESA: 4490.51. 
FONTE DE RECURSOS: 000 (RECURSOS PRÓPRIOS). RESERVA ORÇAMENTÁRIA: 2593. FUN-
DAMENTAÇÃO: ART. 65, I, “A” E “B” §§ 1º E 2º, DA LEI Nº 8.666/93, ALTERADA. CONCORRÊNCIA 
Nº 2.08.002/2015/SECOB/PMCG.  SIGNATÁRIOS: ANDRÉ AGRA GOMES DE LIRA E CRISTIANO 
RODRIGUES DA SILVA. DATA DE ASSINATURA: 12/05/2016. 

ANDRÉ AGRA GOMES DE LIRA
SECRETÁRIO DE OBRAS

 
ESTADO DA PARAÍBA

PREFEITURA MUNICIPAL DE DUAS ESTRADAS
 EXTRATO DE CONTRATO

OBJETO: Aquisição de Equipamentos para Academia de Saúde ao ar livre conforme discriminação 
técnica correspondente.

FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Presencial nº 00027/2016.
DOTAÇÃO: Recursos Próprios do Município de Duas Estradas: 33.90.30.00 - 000169.4490.52.99 - 

000170.4490.52.99 - 000178.4490.52.99 - 000179.4490.52.99 - 10.301.0104.1027, 10.301.0104.1031
VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro de 2016
PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Duas Estradas e:
CT Nº 00045/2016 - 02.09.16 - P.O. ZIOBER - EIRELI - EPP - R$ 11.016,00
 

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO 

HOMOLOGAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 00037/2016
Nos termos do relatório final apresentado pelo Pregoeiro Oficial e observado parecer da Assessoria 

Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00037/2016, que objetiva: Contratação de Pessoa Jurídica 
para Prestação de Serviços na Confecção de Próteses Dentárias, destinadas apessoas carentes do 
Município de Riachão/PB; HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório em favor de: HEINRICH 
HERTZ BERNARDINO DE FARIAS - ME - R$ 89.400,00.

Riachão - PB, 02 de Setembro de 2016.
FÁBIO MOURA DE MOURA - Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIÇARA
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIÇARA – CNPJ/CPF Nº 09.070.624/0001-50 torna publico que a 
SUDEMA – Superintendência da Administração do Meio Ambiente, emitiu a Licença de Instalação nº 
2389/2016 em João Pessoa, 30 de agosto de 2016. Prazo: 365 dias. Para a atividade de: Construção 
de tanque séptica com sumidouro para vestiário do campo de futebol Na(o) – PRAÇA DOIS ANTONIOS 
, CENTRO . Município: CAIÇARA – UF: PB. Processo: 2016-004557/TEC/LI-4968.

OBS: A NÃO PUBLICAÇÃO EM ATÉ 30(TRINTA) DIAS, IMPLICARÁ NA NULIDADE DESTA LICENÇA, 
NOS TERMOS DA LEGISLAÇÃO AMBIENTAL EM VIGOR. 

PREFEITURA MUNICIPAL DE PATOS
AVISO DE LICITAÇÃO DESERTA

PREGÃO PRESENCIAL Nº 077/2016
O MUNICÍPIO DE PATOS, por intermédio da Comissão de Pregão, designada pela Portaria nº 

668/2016, datada de 02 de agosto de 2016, torna público, para conhecimento de todos os interessados, 
que no dia 01 de setembro  2016, não houve apresentação da habilitação e propostas no processo 
licitatório em epígrafe, sendo assim declarada DESERTA.

Patos/PB, 01 de setembro 2016.
MERYELLE D´ MEDEIROS BATISTA

Pregoeira

PREFEITURA MUNICIPAL DE PATOS - PB
AVISO DE LICITAÇÃO
SEGUNDA REUNIÃO

PREGÃO PRESENCIAL N.º 077/2016
OBJETO: Contratação de empresa para fornecimento de material permanente tipo mesas em MDF, es-

tantes, cadeiras de escritório, etc. destinado a atender as necessidades da UPA Otávio Pires de Lacerda.
ABERTURA: 16/09/2016 ás 11h:00min (Horário Local)
INFORMAÇÕES: Os interessados poderão obter o Edital, no Centro Administrativo Aderbal Mar-

tins – Gerência de Licitação, situado à Rua Horácio Nóbrega, S/N, - Belo Horizonte – Patos – PB, em 
todos os dias úteis, no horário das 08h00min ás 12h00min, mediante apresentação de comprovante de 
pagamento no valor de R$ 30,00 (trinta Reais), que pode ser feito na sede da Prefeitura Municipal de 
Patos - PB ou pelo site www.patos.pb.gov.br, no link Avisos de licitações. CONTATOS: (83)-3423-3612 
– ramal 212 E-mail: licitação@patos.pb. gov.br

Patos – PB, em 01 de setembro de 2016.
MERYELLE D’MEDEIROS BATISTA

Pregoeira

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORÃ

AVISO DE LICITAÇÃO 
PREGÃO PRESENCIAL Nº 015/2016

A Prefeitura Municipal de Caaporã, sediada na Rua Salomão Veloso, 30, Centro, Caaporã-PB, torna 
público que fará realizar licitação na modalidade de Pregão Presencial, do tipo menor preço por item, às 
08:30 horas do dia 15 de setembro de 2016, para registro de preços, consignado em ata, para contratação 
de empresa especializada para eventual fornecimento pneumáticos e afins, dentre outros, destinados 
à Administração Municipal. Fundamento legal: 10.520/02, Lei Federal nº 8.666/93 e Lei Complementar 
123/06. Edital e anexos estarão disponíveis no endereço acima, das 08:00 às 12:00 horas.  

Caaporã-PB, 02 de Setembro de 2016
Robson Torres dos Santos

Pregoeiro

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORÃ

AVISO DE LICITAÇÃO
PROCESSO N°  016/2016

A Prefeitura Municipal de Caaporã, sediada na Rua Salomão Veloso, 30, Centro, Caaporã-PB, 
torna público que fará realizar licitação na modalidade de Pregão Presencial, do tipo menor preço por 
item, às 10:00 horas do dia 15 de setembro de 2016, para contratação de empresa especializada para 
registro de preços, consignado em ata, para eventual fornecimento de equipamentos, mobília em geral 
e eletroeletrônicos, destinados a suprir as necessidades da administração municipal. Fundamento legal: 
Lei Federal nº 8.666/93, 10.520/02 e Lei Complementar 123/06. Edital e anexos estarão disponíveis no 
endereço acima, das 08:00 às 12:00 horas.

Caaporã-PB, 02 de Setembro de 2016
Robson Torres dos Santos

Pregoeiro
 

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE DUAS ESTRADAS

 AVISO DE LICITAÇÃODESERTA
PREGÃO PRESENCIALNº 28/2016

Torna público através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua do Comercio, 23 
- Centro - Duas Estradas - PB, que às 09:00horas do dia 02/09/2016, alicitação modalidade PRE-
GÃO PRESENCIAL, do tipo menor preço, para: AQUISIÇÃO PARCELADA DE GAS DE  COZINHA 
GLP-P13 - BOTIJAO DE 13KG RECARGA - PARA AS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO E PARA 
DISTRIBUIÇÃO GRATUITA À POPULAÇÃO COMPROVADAMENTE CARENTE, foi  DESERTA, pois, 
NÃO ACUDIRAM INTERESSADOS. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei 
Federal nº 10.520/02 e Portaria nº 165. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias 
úteis, no endereço supracitado.

Telefone: (83) 3265-1030.
Email: prefeituraduasestradas.pb@gmail.com

DUAS ESTRADAS- PB, 02 de setembrode 2016.
ERIVELTO DA SILVA FERNANDES- PREGOEIRO

SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO
DIRETORIA EXECUTIVA DA CENTRAL DE COMPRAS

GERÊNCIA EXECUTIVA DE LICITAÇÃO

COMUNICADO PREGÃO 183/2016
PROCESSO Nº 19.000.007954.2016

Comunico, a quem interessar, que o Pregão Presencial  nº183/2016 (registro de preços para 
aquisição de medicamentos), destinado á Secretaria de Estado da Saúde - SES/NAF, marcado para 
o dia 08/09/2016 as 09h, fica adiado  para  o dia 21/09/2016 as 09h. Solicitamos aos licitantes que 
acesse o site. para adquirir um novo Edital. www.centraldecompras.pb.gov.br 

CGE: Nº16-00728-5
João Pessoa, 02 de setembro  de 2016

Vivianne Pereira Almeida Diniz
 Gerente Executiva de licitação

SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO
DIRETORIA EXECUTIVA DA CENTRAL DE COMPRAS

GERÊNCIA EXECUTIVA DE LICITAÇÃO

CONVOCAÇÕES PARA PREGÃO PRESENCIAL N210/2016
O GOVERNO DO ESTADO DA PARAÍBA, através da Secretaria de Estado da Administração, 

publica para conhecimento dos interessados que, nos termos da lei n° 10.520/02 e alterações, 
e pelo Decreto nº 24.649/03 que regulamentou a sua aplicação no âmbito do Poder Estadual, e 
subsidiariamente pela Lei nº 8.666/93 e suas alterações, realizará licitação na modalidade pregão 
presencial na sede deste orgão, situada a Rua João da Mata S/N, Palácio dos Despachos/Vice-
-Governadoria - Jaguaribe, telefone (083)3218-4588, no dia 19/09/2016 às 09h para:

Registro de preços para aquisição de medicamentos, destinado a Secretaria de Estado da 
Saúde - SES/NAF, conforme anexo I do Edital.

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

REG. CGE Nº - 16-00773-9
João Pessoa, 02 de setembro de 2016

Vivianne Pereira Almeida Diniz
Gerente Executiva de Licitação

SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO
DIRETORIA EXECUTIVA DA CENTRAL DE COMPRAS

GERÊNCIA EXECUTIVA DE LICITAÇÃO

CONVOCAÇÕES PARA PREGÃO PRESENCIAL N196/2016
O GOVERNO DO ESTADO DA PARAÍBA, através da Secretaria de Estado da Administração, 

publica para conhecimento dos interessados que, nos termos da lei n° 10.520/02 e alterações, 
e pelo Decreto nº 24.649/03 que regulamentou a sua aplicação no âmbito do Poder Estadual, e 
subsidiariamente pela Lei nº 8.666/93 e suas alterações, realizará licitação na modalidade pregão 
presencial na sede deste orgão, situada a Rua João da Mata S/N, Palácio dos Despachos/Vice-
-Governadoria - Jaguaribe, telefone (083)3218-4588, no dia 20/09/2016 às 09h para:

Registro de preços para aquisição de material medico e hospitalar - critico, destinado a Diversos 
Órgãos, conforme anexo I do Edital.

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

REG. CGE Nº - 16-00774-7
João Pessoa, 02 de setembro de 2016

Vivianne Pereira Almeida Diniz
Gerente Executiva de Licitação

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS Nº 2.14.008/2016

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2.14.008/2016
AVISO DE LICITAÇÃO

A PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE, através da COMISSÃO PERMANENTE 
DE LICITAÇÃO, com Sede à Rua Dr. João Moura, Nº 528, Bairro São José,                no Município 
de Campina Grande, Estado da Paraíba, torna público, para conhecimento                               dos 
interessados que realizará às 08:00 horas do dia 27 de setembro de 2016, Licitação na Modalidade 
TOMADA DE PREÇOS, do Tipo MENOR PREÇO, em Regime de Empreitada por Preço Unitário, cujo 
OBJETO É A CONSTRUÇÃO DE DOIS GALPÕES EM PÓRTICO PRÉ-MOLDADO, PARA CATA-
CAMPINA E ARENA BAIRRO DO VERDEJANTE, PARA ATENDER A SECRETARIA DE SERVIÇOS 
URBANOS E MEIO AMBIENTE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE, ESTADO 
DA PARAÍBA.  Informações e obtenção do EDITAL à Rua Dr. João Moura, Nº 528, Bairro São José, 
no Município de Campina Grande, Estado da Paraíba.

Campina Grande, 02 de setembro de 2016
HELDER GIUSEPPE CASULO DE ARAÚJO

Presidente da CPL

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 2.14.022/2016

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2.14.022/2016
AVISO DE LICITAÇÃO

A SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE DA PREFEITURA MUNICIPAL 
DE CAMPINA GRANDE, através do Pregoeiro Oficial, torna público, para conhecimento dos inte-
ressados, que realizará às 10:00 horas do dia 19 de setembro de 2016, licitação na Modalidade  
PREGÃO PRESENCIAL, tipo “MENOR PREÇO”, tendo               como OBJETO A CONTRATAÇÃO 
DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE CAIXAS ESTACIONÁRIAS E CARROS 
PARA COLETA SELETIVA DE LIXO, PARA ATENDER A SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS 
E MEIO AMBIENTE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE, ESTADO DA PARAÍBA, 
de acordo com os valores ofertados na “PROPOSTA DE PREÇOS” apresentada pela LICITANTE 
CONTRATADA, conforme especificações em planilha do Edital.  O Edital e demais informações 
estarão à disposição dos interessados à Rua Dr. João Moura, Nº 528, Bairro São José, no Município 
de Campina Grande, Estado da Paraíba, no horário comercial.

Campina Grande, 02 de setembro de 2016.
RIVALDO AIRES DE QUEIROZ NETO

Pregoeiro Oficial da CPL/PMCG

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 2.14.025/2016

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2.14.025/2016
AVISO DE LICITAÇÃO

A SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE DA PREFEITURA MUNICIPAL 
DE CAMPINA GRANDE, através do Pregoeiro Oficial, torna público, para conhecimento dos inte-
ressados, que realizará às 08:00 horas do dia 23 de setembro de 2016, licitação na Modalidade  
PREGÃO PRESENCIAL, tipo “MENOR PREÇO”, tendo               como OBJETO A CONTRATAÇÃO 
DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE FERRAMENTAS, PARA ATENDER A 
SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE 
CAMPINA GRANDE, ESTADO DA PARAÍBA, de acordo com os valores ofertados na “PROPOSTA 
DE PREÇOS” apresentada pela LICITANTE CONTRATADA, conforme especificações em planilha do 
Edital.  O Edital e demais informações estarão à disposição dos interessados à Rua Dr. João Moura, 
Nº 528, Bairro São José, no Município de Campina Grande, Estado da Paraíba, no horário comercial.

Campina Grande, 02 de setembro de 2016.
RIVALDO AIRES DE QUEIROZ NETO

Pregoeiro Oficial da CPL/PMCG

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 2.14.023/2016

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2.14.023/2016
AVISO DE LICITAÇÃO

A SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE 
CAMPINA GRANDE, através do Pregoeiro Oficial, torna público, para conhecimento dos interessados, 
que realizará às 08:00 horas do dia 20 de setembro de 2016, licitação na Modalidade  PREGÃO PRE-
SENCIAL, tipo “MENOR PREÇO”, tendo               como OBJETO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA 
ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS DE GINÁSTICA, PARA ATENDER A 
SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE 
CAMPINA GRANDE, ESTADO DA PARAÍBA, de acordo com os valores ofertados na “PROPOSTA 
DE PREÇOS” apresentada pela LICITANTE CONTRATADA, conforme especificações em planilha do 
Edital.  O Edital e demais informações estarão à disposição dos interessados à Rua Dr. João Moura, 
Nº 528, Bairro São José, no Município de Campina Grande, Estado da Paraíba, no horário comercial.

Campina Grande, 02 de setembro de 2016.
RIVALDO AIRES DE QUEIROZ NETO

Pregoeiro Oficial da CPL/PMCG

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 2.14.024/2016

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2.14.024/2016
AVISO DE LICITAÇÃO

A SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE 
CAMPINA GRANDE, através do Pregoeiro Oficial, torna público, para conhecimento dos interessados, 
que realizará às 08:00 horas do dia 21 de setembro de 2016, licitação na Modalidade  PREGÃO PRE-
SENCIAL, tipo “MENOR PREÇO”, tendo               como OBJETO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA 
ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE BANCOS DE JARDIM TIPO COLONIAL, PARA ATENDER 
A SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE 
CAMPINA GRANDE, ESTADO DA PARAÍBA, de acordo com os valores ofertados na “PROPOSTA 
DE PREÇOS” apresentada pela LICITANTE CONTRATADA, conforme especificações em planilha do 
Edital.  O Edital e demais informações estarão à disposição dos interessados à Rua Dr. João Moura, 
Nº 528, Bairro São José, no Município de Campina Grande, Estado da Paraíba, no horário comercial.

Campina Grande, 02 de setembro de 2016.
RIVALDO AIRES DE QUEIROZ NETO

Pregoeiro Oficial da CPL/PMCG

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 2.10.003/2016

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2.10.003/2016
AVISO DE LICITAÇÃO

A SECRETARIA DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE 
CAMPINA GRANDE, através do Pregoeiro Oficial, torna público, para conhecimento dos interessados, 
que realizará às 08:00 horas do dia 26 de setembro de 2016, licitação na Modalidade  PREGÃO 
PRESENCIAL, tipo “MENOR PREÇO”, exclusivo para Microempresa – ME ou Empresa de Pequeno 
Porte – EPP, tendo como por OBJETO É A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO 
FORNECIMENTO DE MATERIAL PERMANENTE PARA ATENDER A SECRETARIA DE CIÊNCIA, 
TECNOLOGIA E INOVAÇÃO E DEMAIS SECRETARIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAM-
PINA GRANDE, ESTADO DA PARAÍBA, de acordo com os valores ofertados na “PROPOSTA DE 
PREÇOS” apresentada pela LICITANTE CONTRATADA, conforme especificações em planilha do 
Edital.  O Edital e demais informações estarão à disposição dos interessados à Rua Dr. João Moura, 
Nº 528, Bairro São José, no Município de Campina Grande, Estado da Paraíba, no horário comercial.

Campina Grande, 02 de setembro de 2016.
RIVALDO AIRES DE QUEIROZ NETO

Pregoeiro Oficial da CPL/PMCG

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL(SRP) Nº 2.12.002/2016

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2.12.002/2016
AVISO DE LICITAÇÃO

A SECRETARIA DE CULTURA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE, através 
do Pregoeiro Oficial, torna público, para conhecimento dos interessados,  que realizará às 08:00 
horas do dia 22 de setembro de 2016, licitação na Modalidade  PREGÃO PRESENCIAL(SRP) 
sob N° 2.12.002/2016, tipo “MENOR PREÇO”,  tendo como OBJETO AQUISIÇÃO DE MATERIAL 
PERMANENTE (EQUIPAMENTO) PARA BIBLIOTECA MUNICIPAL FÉLIX ARAÚJO DO MUNICÍPIO 
DE CAMPINA GRANDE, ESTADO DA PARAÍBA, conforme especificações em planilha do Edital.                   
O Edital e demais informações estarão à disposição dos interessados à Rua Dr. João Moura, Nº 
528, Bairro São José, no Município de Campina Grande, Estado da Paraíba, no horário comercial.

Campina Grande, 02 de setembro de 2016
RIVALDO AIRES DE QUEIROZ NETO

Pregoeiro Oficial da CPL/PMCG

HOTEL TROPICANA S/A.
CNPJ 09.138.884/0001-10

NIRE 25.3.00.624-2
EDITAL DE CONVOCAÇÃO / AVISO

Ficam convocados os Senhores acionistas desta sociedade para se reunirem em Assembléias 
Gerais Ordináriae Extraordinária – AGO/AGE, que se realizarão cumulativamente às 10 horas do 
dia 15 de setembro de2016, na sede social, na Rua Alice Azevedo, 461 – centro – João Pessoa/
PB, CEP 58013-480, a fim de deliberaremsobre as seguintes ordens do dia: na AGO: I – Aprovação 
do Relatório da Administração, DemonstraçõesFinanceiras e Resultado do Exercício, referentes 
ao exercício social findo em 31/12/2015; II – Retenção de lucros existentes na Companhia; e na 
AGE: I – AlteraçõesEstatutárias de endereço, objeto e denominação social e outros assuntos de 
interesse da sociedade. AVISO – Encontram-se à disposição dos senhoresacionistas, na sede 
social, os documentos a que se refere o artigo 133 da Lei 6.404/76.

João Pessoa – PB, 26 de agosto de 2016.
Eulina Maria Maia Cabral

Presidente Conselho de Administração.

PREFEITURA MUNICIPAL DO CONGO
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO CONGO

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº. 1.005/2016
O Fundo Municipal de Saúde do Congo através do Pregoeiro abaixo transcrito TORNA PÚBLICO e 

comunica aos interessados que se encontra aberta Licitação na modalidade PREGÃO PRESENCIAL 
Nº. 1.005/2016, do tipo Menor Preço, objetivando a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZA-
DA PARA CONFECÇÃO DE PRÓTESES DENTÁRIAS. Data de Abertura: 15/09/2016 às 09:00h. O 
Edital pode ser obtido na sede do Fundo Municipal de Saúde, situada à Av. Ministro José Américo, 
s/n, centro - Congo – Paraíba. Maiores informações através do telefone (83) 3359-1100, no horário 
das 08:00 às 12:00.

Congo - PB, 02 de setembro de 2016.
Jario Thaygo dos Santos Farias – Pregoeiro

 
PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA 

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00033/2016
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro e Equipe de Apoio, sediada na rua Presidente 

João Pessoa, 391 - Centro – Pedra Branca- PB, às 09:00 horas do dia 16 de Setembro de 2016, licitação 
na modalidade Pregão Presencial nº 00033/2016, do tipo menor preço por item, para: Fornecimento 
de refeições. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02. 
Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: 
(083) 3456-1012. e-mail: pedrabrancacpl@gmail.com

Pedra Branca - PB, 02 de setembro de 2016
Braz de Souza Lins - Pregoeiro 

 
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 08.299/2016 – PREGÃO ELETRÔNICO Nº 10.090/2016
DATA DE ABERTURA: 16/09/2016 – ÀS: 09:00h.
OBJETO: SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS PARA A AQUISIÇÃO DE CARNE, FRANGO, 

PEIXE E DERIVADOS PARA O INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS
A Secretaria de Saúde do Município de João Pessoa, através de sua Pregoeira, Srª. Ticiana Hercilia 

C. Cavalcanti torna público, para conhecimento dos interessados, que fará licitação na modalidade 
Pregão do tipo Eletrônico, sob o critério do menor preço por lote. O Edital ficará à disposição dos 
interessados no prazo prescrito na legislação pertinente, no site www.licitacoes-e.com.br, sob o nú-
mero da licitação 644686. Consultas com a Pregoeira e sua equipe de apoio, no HORÁRIO ÚNICO 
de 08h00min as 14h00h, no Fone: 83. 3214-7937 ou pelo e-mail cel.smsjp@gmail.com. Fonte de 
Recursos: AIH. Fundamentação legal: Lei Federal nº 10.520/2002, Decreto Federal nº 5.450/2005 
e 7.892/2013, Decreto Municipal nº 4.985/2003, 5.716/2006 e 7.884/2013, e subsidiariamente pela 
Lei Federal nº 8.666/1993.

João Pessoa, 02 de Setembro de 2016. 
Ticiana Hercilia Chaves Cavalcanti 

Pregoeira da CSL

INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA - IMPSEC
AVISO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº. 001/2016

Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E 
ANÁLISE DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS DO IMPESEC. Tipo: Menor Preço. Início da Sessão: 
15:00 (hora local) do dia 19/09/2016. Local: Sede do IMPESEC, Rua 15 de Novembro, 90, centro, 
Cuité/PB. Informações e Retirada de Edital: Segunda a Sexta-feira, das 08h às 12h, Tel. 83-3372-
2246/2447, e-mail impsec.pmc@cuite.pb.gov.br.

Cuité/PB, 01 de setembro de 2016. 
BRUCE DA SILVA SANTOS

Pregoeiro Oficial
 

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00026/2016
Torna público que fará realizar através da Pregoeira Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 

Professor Nestor Antunes de Oliveira, S\N - Centro - Santa Cruz - PB, às 08:30 horas do dia 16 de 
Setembro de 2016, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Contratação 
de empresa destinado ao fornecimento parcelado de Materiais de Construção, Elétrico e Hidráulico, 
para atender as necessidades da Prefeitura de Santa Cruz/PB. Recursos: previstos no orçamento 
vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e Decreto Federal nº 3.555. Informações: no 
horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado.Telefone: (083) 3536-1002.
Email: licitacaosantacruz@gmail.com. http://www.santacruz.pb.gov.br/transparencia/licitacoes/.

Santa Cruz - PB, 02 de Setembro de 2016
VALMIRA TERESA OLIVEIRA DA SILVEIRA - Pregoeira Oficial

 
PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DÁGUA

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO
De acordo com o relatório final do Pregoeiro e equipe de apoio, HOMOLOGO e em conseqüência 

ADJUDICO o procedimento do PREGÃO PRESENCIAL n° 00013/2016, para prestação de serviços 
com prestação de contas e convênios firmados com o Governo Federal e Estadual, conforme espe-
cificação do edital e ADJUDICO o seu objeto a empresa FABIANO DE CALDAS BATISTA - ME, com 
o valor de mensal de R$ 1.200,00 (hum mil e duzentos reais).

Olho D`água - PB, 02 de Setembro de 2016.
Francisco de Assis Carvalho

Prefeito 

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA 
HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO - TOMADA DE PREÇOS Nº 004/2016

Nos termos do relatório final apresentado pela Comissão Permanente de Licitação e observado 
o parecer da Assessoria Jurídica, referente a Tomada de Preços nº 00004/2016, que objetiva: Con-
tratação de empresa no ramo pertinente para executar serviços na Reforma dos PSF’s (Lagoa de 
Pedra/Barra de Salgado/Sítio São Bento); HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório 
e ADJUDICO o seu objeto a: SENA CONSTRUÇÕES EIRELI - ME - R$ 136.056,98. Fica desde 
já convocado o representante legal da empresa vencedora para assinatura do contrato objeto da 
presente licitação, no prazo máximo de 05 dias a contar da publicação desta, em conformidade com 
o subitem 15.1 do edital da presente licitação.

Arara - PB, 01 de Setembro de 2016
ERALDO FERNANDES DE AZEVEDO – Prefeito

HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO - TOMADA DE PREÇOS Nº 005/2016
Nos termos do relatório final apresentado pela Comissão Permanente de Licitação e observado 

o parecer da Assessoria Jurídica, referente a Tomada de Preços nº 00005/2016, que objetiva: 
Contratação de empresa no ramo pertinente para executar serviços na Conclusão de uma Unidade 
Básica de Saúde Porte I, localizada na Rua Manoel Cândido do Nascimento - Centro - Arara - PB; 
HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório e ADJUDICO o seu objeto a: POLYEFE 
CONSTRUÇÕES, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA - EPP - R$ 77.919,02. Fica desde já convocado 
o representante legal da empresa vencedora para assinatura do contrato objeto da presente licitação, 
no prazo máximo de 05 dias a contar da publicação desta, em conformidade com o subitem 15.1 do 
edital da presente licitação.

Arara - PB, 02 de Setembro de 2016.
ERALDO FERNANDES DE AZEVEDO – Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA
EXTRATO DE CONTRATO

OBJETO: Contratação de empresa para fornecimento de material de limpeza destinado ao aten-
dimento das necessidades das secretarias e departamentos do Município de Natuba-PB.

FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Presencial nº 00029/2016.
DOTAÇÃO: Recursos Próprios do Município de Natuba: 0202 Sec de Administração 04 122 0021 

2.003 Manutenção das Atividades da Secretaria 3.3.90.30.00 Material de Consumo 0204 Sec de 
Educação 12 361 0188 2.010 Manutenção do Ensino Fundamental 12 361 0188 2.011 Manutenção 
do Salario Educação 3.3.90.30.00Material de Consumo 0205 Sec de Infra Estrutura e Urbanismo 04 
122 0224 2.016 Manutenção da secretaria 3.3.90.30.00 Material de Consumo 0206 Fundo Municipal 
de Saúde 10 302 0084 2.026 Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde 3.3.90.30.00 
Material de Consumo 0208 Fundo Municipal de Assistência Social 08 122 0081 2.030 Manutenção 
da Secretaria de Assistência Social Material de Consumo

VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro de 2016
PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Natuba e:
CT Nº 00050/2016 - 24.08.16 - GUEDES DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI 

- ME - R$ 41.600,00

TRIUNFO COMBUSTIVEIS LTDA – CNPJ/CPF Nº 07.686.979/0001-42. Torna público que a SUDEMA 
- Superintendência de Administração do Meio Ambiente, emitiu a Licença de Operação nº 2221/2016 
em João Pessoa, 24 de agosto de 2016 – Prazo: 1825 dias. Para a atividade de: COMERCIO VA-
REJISTA DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES PARA VEÍCULOS AUTOMOVEIS E LOJA DE 
CONVENIÊNCIAS. Na(o) AVENIDA GENERAL BENTO DA GAMA – Nº 380 -  Município:  JOÃO 
PESSOA – UF: PB. Processo: 2016-004937/TEC/LO-2764.

JADIAEL FELIX DE FREITAS – CPF Nº 109.532.304-06, torna público que requereu a SEMABY - Se-
cretaria de Meio Ambiente de Bayeux, a Licença Publicidade Volante, para o Município de Bayeux – PB.

ERICK DE PAIVA LOPES – CNPJ/CPF Nº 023.649.744-88. Torna público que a SUDEMA - Superin-
tendência de Administração do Meio Ambiente, emitiu a Licença de Operação nº 2604/2016 em João 
Pessoa, 2 de setembro de 2016 – Prazo: 730 dias. Para a atividade de: Propaganda ao Volante (VW 
KOMBI – PLACA KMM-2804/RJ) Na(o) -  JOÃO PESSOA E REGIÃO ATÉ 150KM  Município: -  UF: 
PB. Processo: 2016-006501/TEC/LO-3088.
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Apresentante: CEF-AG TRINC.00360.305.0001.04
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2016 - 048693
Responsavel.: FARIAS SOARES COMERCIO E 
SERVICOS L
CPF/CNPJ: 018411490/0001-84
Titulo: DUP VEN MER IND  R$309,50
Apresentante: BCO BRADESCO S.A.607469480001.12
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2016 - 049181
Responsavel.: HELENO MARCENES DE O. COSTA
CPF/CNPJ: 071184936-60
Titulo: DUP VEN MER IND  R$500,00
Apresentante: BANCO ITAU S.A-60701190/0001-04
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2016 - 050185
Responsavel.: JAMIL SERVICOS DE TRANSPORTES 
TAXI
CPF/CNPJ: 019485370/0001-94
Titulo: DUP VEN MER IND  R$685,00
Apresentante: BCO SANTANDER S.A-90400888/000142
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2016 - 050139
Responsavel.: KAYNE ARAUJO DE OLIVEIRA
CPF/CNPJ: 004841027/0001-68
Titulo: DUP VEN MER IND  R$144,94
Apresentante: BANCO ITAU S.A-60701190/0001-04
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2016 - 049052
Responsavel.: MARIA LUIZA R. F. MACIEL LTDA
CPF/CNPJ: 017960160/0001-85
Titulo: DUP VEN MER IND  R$5.166,54
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2016 - 049404
Responsavel.: R & E LANCHONETE LTDA ME
CPF/CNPJ: 023624065/0001-03
Titulo: DUP VEN MER IND  R$291,44
Apresentante: CEF-AG TRINC.00360.305.0001.04
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2016 - 050037
Responsavel.: SANDRA RACKEL LEITE NOVAES ME
CPF/CNPJ: 019053812/0001-23
Titulo: DUP VEN MER IND  R$200,70
Apresentante: BANCO ITAU S.A-60701190/0001-04
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2016 - 049014
Responsavel.: SPAZIO UNO COM E REPRES LTDA
CPF/CNPJ: 005635466/0001-87
Titulo: DUP VEN MER IND  R$19.740,06
Apresentante: BCO SANTANDER S.A-90400888/000142
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2016 - 048944
Responsavel.: TRIADE ANALISE DE SISTEMAS LTDA
CPF/CNPJ: 070118112/0001-27
Titulo: DUP VEN MER IND  R$895,36
Apresentante: HSBC BANK BRASIL-0017012010001.89
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2016 - 049240
Responsavel.: TRIADE ANALISE DE SISTEMAS LTDA
CPF/CNPJ: 070118112/0001-27
Titulo: DUP VEN MER IND  R$447,00
Apresentante: HSBC BANK BRASIL-0017012010001.89
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2016 - 049241
Responsavel.: TRIADE ANALISE DE SISTEMAS LTDA
CPF/CNPJ: 070118112/0001-27
Titulo: DUP VEN MER IND  R$1.963,14
Apresentante: BCO BRADESCO S.A.607469480001.12
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2016 - 048982

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,  03/09/2016
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.: ABRAHAO CABRAL DE MELO
CPF/CNPJ: 112094024-91
Titulo: DUP VEN MER IND  R$198,00
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2016 - 049389
Responsavel.: ALESSANDRA SEVERIANO DA SILVA
CPF/CNPJ: 017731434/0001-64
Titulo: DUP VEN MER IND  R$150,00
Apresentante: BANCO ITAU S.A-60701190/0001-04
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2016 - 048995
Responsavel.: ALEXANDRA GABRIELA ANJOS DA 
COSTA
CPF/CNPJ: 014313644-52
Titulo: CED CRE BAN IND  R$4.055,00
Apresentante: REALE SOCIEDADE INDIVIDUAL DE 
ADVOC
Protocolo: 2016 - 048378
Responsavel.: ALINE ALVES GUEDES DANTAS
CPF/CNPJ: 065066944-40
Titulo: DUP VEN MER IND  R$ 60,00
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2016 - 048914
Responsavel.: ANA RAQUEL DE ALMEIDA GOMES
CPF/CNPJ: 090460634-10
Titulo: DUP VEN MER IND  R$716,00
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2016 - 050088
Responsavel.: ANA RAQUEL GONCALVES DOS 
SANTOS
CPF/CNPJ: 062831354-39
Titulo: DUP VEN MER IND  R$ 50,00
Apresentante: CEF-AG TRINC.00360.305.0001.04
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2016 - 048690
Responsavel.: ARQUITETAR SERVICOS E EVEN-
TOS LTDA
CPF/CNPJ: 024335891/0001-03
Titulo: DUP VEN MER IND  R$3.600,00
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2016 - 050123
Responsavel.: CARMEN LUCIA DE VASCONCELOS ME
CPF/CNPJ: 017489581/0001-70
Titulo: DUP PRES SER IN  R$330,00
Apresentante: CEF-AG TRINC.00360.305.0001.04
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2016 - 050061
Responsavel.: CASSIA KALINE COSTA DOS SANTOS
CPF/CNPJ: 073709024-39
Titulo: DUP PRES SER IN  R$280,00
Apresentante: CEF-AG TRINC.00360.305.0001.04
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2016 - 049284
Responsavel.: D. F LIMA FERRAGENS
CPF/CNPJ: 007845782/0001-09
Titulo: DUP VEN MER IND  R$552,70
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2016 - 049085
Responsavel.: DANIELE OLIVEIRA DA SILVA
CPF/CNPJ: 822661233-00
Titulo: DUP PRES SER IN  R$172,00
Apresentante: CEF-AG TRINC.00360.305.0001.04
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2016 - 049278
Responsavel.: EVENTOS E TURISMO PONTA DO 
SEIXAS L
CPF/CNPJ: 003476839/0001-99
Titulo: DUP VEN MER IND  R$205,18

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA DE BANANEIRAS

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO 
EXTRATO DE ADITIVO CONTRATUAL DE VALOR

PARTES: PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS/PB e CIRUFARMA COMERCIAL LTDA 
- CNPJ Nº 40.787.152/0001-09. Ref. PP 00009/2016. OBJETO: AQUISIÇÃO PARCELADA DE 
MEDICAMENTOS PARA ATENDIMENTO AO HOSPITAL MUNICIPAL DR CLÓVIS BEZERRA E 
POSTOS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, EXERCÍCIO DE 2016. EXTRATO DO 1º TERMO ADI-
TIVO DE VALOR ao Contrato n.º 00018/2016, com a empresa acima mencionada, correspondente 
aditivo CONTRATUAL DE VALOR no importe de R$ 3.010,00 (TRES MIL REAIS E DEZ CENTA-
VOS), alterando o valor contratual para R$ 34.567,30 (TRINTA E QUATRO MIL, QUINHENTOS E 
SESSENTA E SETE REAIS E TRINTA CENTAVOS), sob a dotação orçamentária: ORÇAMENTO 
DE 2016 - RECURSOS PRÓPRIOS DO MUNICÍPIO DE BANANEIRAS/FEDERAIS - RECURSOS 
ORDINÁRIOS; RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE; 
TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIO - SAÚDE; TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS. 07.01 
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE; 10.301.2008.2023 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO 
BASICA - PAB/FIXO; 10.301.2008.2027 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FAMA-
CEUTICA - FNS/FB; 10.301.2008.2029 MANUTENÇÕES DAS AÇÕES E SERVIÇOS DO FUNDO 
MUNICIPAL DE SAÚDE; 10.301.2008.2030 MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DO FNS FUNDO 
A FUNDO; 10.302.2008.2035 ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDE ALTA COMPLEXIDADE 
- FNS; 10.302.2008.2076 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA POLICLINICA; 10.302.2010.2037 
MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSOCIAL - CAPS; 3.3.90.30.02 MEDICAMEN-
TOS. Assinaturas do aditivo contratual em: 25.08.2016. 

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA DE BANANEIRAS

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO 
EXTRATO DE ADITIVO CONTRATUAL DE VALOR

PARTES: PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS/PB e CIRURGICA MONTEBELLO LTDA 
CNPJ Nº 08.674.752/0001-40. Ref. PP 00009/2016. OBJETO: AQUISIÇÃO PARCELADA DE MEDI-
CAMENTOS PARA ATENDIMENTO AO HOSPITAL MUNICIPAL DR CLÓVIS BEZERRA E POSTOS 
DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, EXERCÍCIO DE 2016. EXTRATO DO 1º TERMO ADITIVO DE 
VALOR ao Contrato n.º 00019/2016, com a empresa acima mencionada, correspondente aditivo CON-
TRATUAL DE VALOR no importe de R$ 11.252,83 (ONZE MIL, DUZENTOS E CINQUENTA E DOIS 
REAIS E OITENTA E TRES CENTAVOS), alterando o valor contratual para R$ 84.325,13 (OITENTA 
E QUATRO MIL, TREZENTOS E VINTE E CINCO REAIS E TREZE CENTAVOS), sob a dotação 
orçamentária: ORÇAMENTO DE 2016 - RECURSOS PRÓPRIOS DO MUNICÍPIO DE BANANEIRAS/
FEDERAIS - RECURSOS ORDINÁRIOS; RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA 
DE IMPOSTOS - SAÚDE; TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIO - SAÚDE; TRANSFERÊNCIA DE 
RECURSOS DO SUS. 07.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE; 10.301.2008.2023 MANUTENÇÃO 
DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA - PAB/FIXO; 10.301.2008.2027 MANUTENÇÃO DO PRO-
GRAMA DE ASSISTÊNCIA FAMACEUTICA - FNS/FB; 10.301.2008.2029 MANUTENÇÕES DAS 
AÇÕES E SERVIÇOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE; 10.301.2008.2030 MANUTENÇÃO 
DE PROGRAMAS DO FNS FUNDO A FUNDO; 10.302.2008.2035 ATENDIMENTO MÉDICO HOS-
PITALARDE ALTA COMPLEXIDADE - FNS; 10.302.2008.2076 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES 
DA POLICLINICA; 10.302.2010.2037 MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSOCIAL 
- CAPS; 3.3.90.30.02 MEDICAMENTOS. Assinaturas do aditivo contratual em: 25.08.2016. 

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA DE BANANEIRAS

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO 
EXTRATO DE ADITIVO CONTRATUAL DE VALOR

PARTES: PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS/PB e DROGAFONTE LTDA CNPJ 
Nº 08.778.201/0001-26. Ref. PP 00009/2016. OBJETO: AQUISIÇÃO PARCELADA DE MEDICA-
MENTOS PARA ATENDIMENTO AO HOSPITAL MUNICIPAL DR CLÓVIS BEZERRA E POSTOS 
DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, EXERCÍCIO DE 2016. EXTRATO DO 1º TERMO ADITIVO DE 
VALOR ao Contrato n.º 00022/2016, com a empresa acima mencionada, correspondente aditivo 
CONTRATUAL DE VALOR no importe de R$ 24.726,25 (VINTE E QUATRO MIL, SETECENTOS 
E VINTEESEIS REAIS E VINTE E CINCO CENTAVOS), alterando o valor contratual para R$ 
215.462,50 (DUZENTOS E QUINZE MIL, QUATROCENTOS E SESSENTA E DOIS REAIS E 
CINQUENTA CENTAVOS), sob a dotação orçamentária: ORÇAMENTO DE 2016 - RECURSOS 
PRÓPRIOS DO MUNICÍPIO DE BANANEIRAS/FEDERAIS - RECURSOS ORDINÁRIOS; RECEI-
TAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE; TRANSFERÊNCIA DE 
CONVÊNIO - SAÚDE; TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS. 07.01 FUNDO MUNICIPAL 
DE SAÚDE; 10.301.2008.2023 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA - PAB/
FIXO; 10.301.2008.2027 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FAMACEUTICA - 
FNS/FB; 10.301.2008.2029 MANUTENÇÕES DAS AÇÕES E SERVIÇOS DO FUNDO MUNICIPAL 
DE SAÚDE; 10.301.2008.2030 MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DO FNS FUNDO A FUNDO; 
10.302.2008.2035 ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDE ALTA COMPLEXIDADE - FNS; 
10.302.2008.2076 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA POLICLINICA; 10.302.2010.2037 MA-
NUTENÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSOCIAL - CAPS; 3.3.90.30.02 MEDICAMENTOS. 
Assinaturas do aditivo contratual em: 25.08.2016. 

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA DE BANANEIRAS

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO 
EXTRATO DE ADITIVO CONTRATUAL DE VALOR

PARTES: PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS/PB e LARMED-DISTRIBUIDORA DE 
MEDICAMENTOS E MATERIAL MÉDICO LTDA - CNPJ Nº 10.831.701/0001-26. Ref. PP 00009/2016. 
OBJETO: AQUISIÇÃO PARCELADA DE MEDICAMENTOS PARA ATENDIMENTO AO HOSPITAL 
MUNICIPAL DR CLÓVIS BEZERRA E POSTOS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, EXERCÍCIO 
DE 2016. EXTRATO DO 1º TERMO ADITIVO DE VALOR ao Contrato n.º 00023/2016, com a 
empresa acima mencionada, correspondente aditivo CONTRATUAL DE VALOR no importe de R$ 
15.134,00 (QUINZE MIL, CENTO E TRINTA E QUATRO REAIS), alterando o valor contratual para 
R$ 156.500,00 (CENTO E CINQUENTA E SEIS MIL E QUINHENTOS REAIS), sob a dotação orça-
mentária: ORÇAMENTO DE 2016 - RECURSOS PRÓPRIOS DO MUNICÍPIO DE BANANEIRAS/
FEDERAIS - RECURSOS ORDINÁRIOS; RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA 
DE IMPOSTOS - SAÚDE; TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIO - SAÚDE; TRANSFERÊNCIA DE 
RECURSOS DO SUS. 07.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE; 10.301.2008.2023 MANUTENÇÃO 
DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA - PAB/FIXO; 10.301.2008.2027 MANUTENÇÃO DO PRO-
GRAMA DE ASSISTÊNCIA FAMACEUTICA - FNS/FB; 10.301.2008.2029 MANUTENÇÕES DAS 
AÇÕES E SERVIÇOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE; 10.301.2008.2030 MANUTENÇÃO 
DE PROGRAMAS DO FNS FUNDO A FUNDO; 10.302.2008.2035 ATENDIMENTO MÉDICO HOS-
PITALARDE ALTA COMPLEXIDADE - FNS; 10.302.2008.2076 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES 
DA POLICLINICA; 10.302.2010.2037 MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSOCIAL 
- CAPS; 3.3.90.30.02 MEDICAMENTOS. Assinaturas do aditivo contratual em: 19.08.2016. 

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA DE BANANEIRAS

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO 
EXTRATO DE ADITIVO CONTRATUAL DE VALOR

PARTES: PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS/PB e NNMED - DISTRIBUIÇÃO IMP E 
EXP DE MEDICAMENTOS LTDA - CNPJ Nº 15.218.561/0001-39. Ref. PP 00009/2016. OBJETO: 
AQUISIÇÃO PARCELADA DE MEDICAMENTOS PARA ATENDIMENTO AO HOSPITAL MUNICIPAL 
DR CLÓVIS BEZERRA E POSTOS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, EXERCÍCIO DE 2016. EXTRA-
TO DO 1º TERMO ADITIVO DE VALOR ao Contrato n.º 00024/2016, com a empresa acima mencio-
nada, correspondente aditivo CONTRATUAL DE VALOR no importe de 47.997,83 (QUARENTA E 
SETE MIL, NOVECENTOS E NOVENTA E SETE REAIS E OITENTA E TRES CENTAVOS), alterando 
o valor contratual para R$ 267.651,13 (DUZENTOS E SESSENTA E SETE MIL, SEISCENTOS E 
CINQUENTA E UM REAIS E TREZE CENTAVOS), sob a dotação orçamentária: ORÇAMENTO 
DE 2016 - RECURSOS PRÓPRIOS DO MUNICÍPIO DE BANANEIRAS/FEDERAIS - RECURSOS 
ORDINÁRIOS; RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE; 
TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIO - SAÚDE; TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS. 07.01 
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE; 10.301.2008.2023 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO 
BASICA - PAB/FIXO; 10.301.2008.2027 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FAMA-
CEUTICA - FNS/FB; 10.301.2008.2029 MANUTENÇÕES DAS AÇÕES E SERVIÇOS DO FUNDO 
MUNICIPAL DE SAÚDE; 10.301.2008.2030 MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DO FNS FUNDO 
A FUNDO; 10.302.2008.2035 ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDE ALTA COMPLEXIDADE 
- FNS; 10.302.2008.2076 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA POLICLINICA; 10.302.2010.2037 
MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSOCIAL - CAPS; 3.3.90.30.02 MEDICAMEN-
TOS. Assinaturas do aditivo contratual em: 25.08.2016. 

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS

EXTRATO DE ADITIVO AO CONTRATO Nº 00089/2015
2º. Termo Aditivo ao Contrato 00089/2015 assinado originalmente em 26.03.2015 – Partes: 

PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS/PB e IMPORT INFORMÁTICA LTDA-EPP CNPJ: 
04.067.695/0001-80. Objeto: Locação e licença de uso dos softwares de contabilidade, folha de pa-
gamento, licitação pública, protocolo web e tesouraria. O valor TOTAL do presente TERMO ADITIVO 
CONTRATUAL tem como prazo 04 meses, contados a partir de 31.08.2016 até 31.12.2016, tendo 
como valor R$ 23.040,00 (VINTE E TRÊS MIL E QUARENTA REAIS), alterando desse modo o valor 
contratual para R$ 115.200,00 (cento e quinze mil e duzentos reais), que serão pagos conforme a 
seguinte dotação orçamentária: Orçamento de 2016 - Recursos Próprios do Município de Bananeiras: 
Recursos Ordinários - 04.00 SECRETARIA DAS FINANÇAS - 04.123.2002.2006 MANUTENÇÃO 
DA SECRETARIA DAS FINANÇAS E CONTABILIDADE - 3.3.90.39.01 OUTROS SERVIÇOS DE 
TERCEIROS - P. JURIDICA. Fundamento Legal: Art 57 lei 8666/93 e Cláusula Sétima do Contrato. 
Assinaturas da prorrogação contratual em: 25.08.2016

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA DE BANANEIRAS

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO 
EXTRATO DO 5º TERMO ADITIVO CONTRATUAL – PRORROGAÇÃO PRAZO

PARTES: PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS/PB e POLIGONAL PROJETOS 
E CONSTRUÇÕES LTDA ME - CNPJ Nº 35.503.556/0001-85. Ref. TP 0003/2014. OBJETO: 
EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DA QUADRA ESCOLAR COBERTA COM 
VESTIÁRIO DA EMEF JOÃO PAULO II – DISTRITO DE ROMA – BANANEIRAS-PB. EXTRATO 
DO 5º TERMO ADITIVO ao Contrato n.º 000273/2014, com a empresa acima mencionada, corres-
pondente a PRORROGAÇÃO CONTRATUAL DE PRAZO (03 – três meses), contados a partir de 
30.08.2016 até 29.11.2016, sob a dotação orçamentária: ORÇAMENTO DE 2016 – RECURSOS 
PRÓPRIOS DO MUNICÍPIO/FEDERAIS (RECURSOS ORDINÁRIOS/RECEITA DE IMPOSTOS 
E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS – EDUCAÇÃO/TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNCIO 
– EDUCAÇÃO/TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS – FNDE) – 06.00 – SECRETARIA DE EDU-
CAÇÃO – 12.361.2014.1048 – IMPLANTAÇÃO/ADEQUAÇÃO DE ESTRUTURAS ESPORTIVAS 
E ESCOLAR – ELEMENTO DE DESPESA: 4.4.90.51.01 – OBRAS E INSTALAÇÕES. Assinaturas 
da prorrogação contratual em: 24.08.2016 

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS

EXTRATO DE TERMO DE REALINHAMENTO AO CONTRATO Nº 00013/2016
Extrato do 1º Termo Aditivo ao Contrato n.º 00013/2016 – Pregão Presencial nº 00004/2016, 

realinhando os seguintes preços contratados a partir desta data: R$ 11,90 (onze reais e noventa 
centavos) para o FEIJÃO CARIOCA, R$ 6,50 (seis reais e cinquenta centavos) para o FEIJÃO 
MACASSÁ, R$ 7,90 (sete reais e noventa centavos) para o FEIJÃO PRETO e R$25,00 (vinte 
e cinco reais) para o LEITE EM PÓ INTEGRAL por quilo dos produtos, ALTERANDO O VALOR 
CONTRATUAL PARA R$101.110,00 (CENTO E UM MIL, CENTO E DEZ REAIS). Sob a dotação 
orçamentária: Orçamento de 2016 - Recursos Próprios do Município de Bananeiras/Federais (Re-
cursos Ordinários; Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde; Transferência 
de Convênio - Saúde; Transferência de Recursos - SUS; 07.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE; 
10.301.2002.2022 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE; 10.301.2008.2023 
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA - PAB/FIXO; 10.301.2008.2029 MANU-
TENÇÕES DAS AÇÕES E SERVIÇOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE; 10.301.2008.2030 
MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DO FNS FUNDO A FUNDO; 10.301.2008.2031 MANUTENÇÃO 
DO PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA; 10.301.2009.2032 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE 
SAÚDE DA FAMILIA - FNS/PSF; 10.302.2008.2034 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU; 
10.302.2008.2035 ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDE ALTA COMPLEXIDADE - FNS; 
10.302.2008.2076 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA POLICLINICA; 10.302.2010.2037 MA-
NUTENÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSOCIAL - CAPS; 10.305.2011.2039 PROGRAMA 
DE VIGILÃNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE - PFVPS - 3.3.90.30.01 MATERIAL DE CONSUMO. 
PARTES: PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS e PAULO PONTES DA SILVA - EPP. CNPJ 
Nº 03.365.134/0001-02. DATA DE ASSINATURA: 19.08.2016. 

 
ESTADO DA PARAÍBA

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA
TERMO DE RATIFICAÇÃO E ADJUDICAÇÃO 

PROCESSO Nº 196/2016 
INEXIGIBILIDADE Nº 015/2016
OBJETO: Contratação de empresa especializada para execução dos serviços técnicos especia-

lizados de consultoria e assessoria jurídica com vistas ao acompanhamento de processos judiciais 
e/ou administrativos, junto ao Tribunal de Contas do Estado da Paraíba, Ministério Público Estadual 
e Tribunal de Contas da União, de interesse do Município.

Com base nas informações constantes no Processo nº 196/2016, em referência, através da 
INEXIGIBILIDADE Nº 015/2016, da Prefeitura Municipal de Santa Rita/PB, de acordo com o Relatório 
emitido pela Comissão Permanente de Licitação, abalizado pelo Parecer da Assessoria Jurídica, 
e em cumprimento aos termos do Artigo 43, Inciso VI, da Lei n° 8.666/93 e alterações posteriores, 
acolho o Relatório, RATIFICO e ADJUDICO a contratação em favor de: VILLAR E VARANDAS 
ADVOCACIA – CNPJ: 12.428.243/0001-04, no valor mensal de R$: 9.000,00 (Nove mil reais) e valor 
total de R$: 45.000,00 (Quarenta e cinco mil reais). Fundamentada no Art. 13, Inciso III e V, c/c Art. 
25, Inciso II, da Lei 8.666/93 e suas alterações, em consequência, fica convocada a proponente 
para assinatura do instrumento de contrato, nos termos do Art. 64, caput, do citado diploma legal, 
sob as penalidades da lei. 

Santa Rita/PB, 12 de Agosto de 2016.
SEVERINO ALVES BARBOSA FILHO 

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA 
EXTRATO DE CONTRATO

OBJETO: Aquisições parceladas de Medicamentos Psicotrópicos, para atender as Unidades 
Básicas de Saúde deste Município. FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Presencial nº 00015/2016. 
DOTAÇÃO: Recursos FPM, ICMS, TRIBUTOS. FUS, PAB FIXO: 3.3.90.30.02 – Medicamentos. VI-
GÊNCIA: até o final do exercício financeiro de 2016. PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal 
de Serraria e: CT Nº 00025/2016 - 25.08.16 - NNMED - DISTRIBUIDORA, IMP. E EXPORTAÇÃO 
DE MEDICAMENTOS LTD - R$ 94.560,00.

EXTRATO DE CONTRATO
OBJETO: aquisição de Gêneros Alimentícios da Agricultura Familiar para Alimentação Escolar, 

para alunos da rede de educação básica pública. FUNDAMENTO LEGAL: Chamada Pública nº 
001/2016. DOTAÇÃO: Recursos FNDE/PNAE: 3.3.90.30.01 - material de consumo. VIGÊNCIA: até 
16 de dezembro de 2016. PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Serraria e: CT Nº 
024/2016 - 15.08.16 - COOPERATIVA DOS AGRICULTORES FAMILIARES DO MUNICÍPIO DE 
BANANEIRAS/PB - COOPAFAB - R$ 9.303,21.

HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO CHAMADA PÚBLICA No - 1/2016
Observado o parecer da Assessoria Jurídica, referente à Chamada Pública nº 001/2016, que 

objetiva: aquisição de Gêneros Alimentícios da Agricultura Familiar para Alimentação Escolar, 
para alunos da rede de educação básica pública; HOMOLOGO o correspondente procedimento e 
ADJUDICO o seu objeto a: COOPERATIVA DOS AGRICULTORES FAMILIARES DO MUNICÍPIO 
DE BANANEIRAS/PB - COOPAFAB - R$ 9.303,21.

Serraria - PB, 12 de agosto de 2016. 
SEVERINO FERREIRA DA SILVA

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE LIVRAMENTO
AVISO DE LICITAÇÃO

A Prefeitura de Livramento/PB, através de seu Pregoeiro, torna público que fará realizar a 
Licitação: Pregão Presencial SRP Nº 016/2016. Objeto:Aquisição parcelada de gênero alimentício, 
destinado a merenda escolar, creche, Programas Sociais (PETI, PROJOVEM, CASA DA FAMÍLIA 
CASA DE APOIO e OUTROS), e demais Secretarias deste município, conforme termo de referencia. 
Data: 15 de setembro de 2016.Horário: 09h:00mn(nove horas). Local: Sala de Reuniões da CPL - 
a Rua José Américo de Almeida, Nº 386, Centro, Livramento/PB, CEP Nº 58.690-000, Fone: (83) 
3477-1042, Suporte Legal: Lei Federal nº 10.520/02, Lei Federal 8.666/93, Lei Complementar nº 
123/06 e Lei Complementar nº 147/14. Edital: A ser adquirida por cópia ou CD virgem.

Livramento/PB, 01 de setembro de 2016.
Renato Eduardo Marques

Pregoeiro

PREFEITURA MUNICIPAL DE LIVRAMENTO
AVISO DE LICITAÇÃO

A Prefeitura de Livramento/PB, através de seu Pregoeiro, torna público que fará realizar a 
Licitação: Pregão Presencial SRP Nº 017/2016. Objeto:Aquisição parcelada de materiais de lim-
peza e utensílios, para manutenção da limpeza, visando atender a demanda das Secretarias do 
Município de Livramento/PB, conforme termo de referencia. Data: 15 de setembro de 2016.Horário: 
11h:00mn(onze horas). Local: Sala de Reuniões da CPL - a Rua José Américo de Almeida, Nº 386, 
Centro, Livramento/PB, CEP Nº 58.690-000, Fone: (83) 3477-1042, Suporte Legal: Lei Federal nº 
10.520/02, Lei Federal 8.666/93, Lei Complementar nº 123/06 e Lei Complementar nº 147/14. Edital: 
A ser adquirida por cópia ou CD virgem.

Livramento/PB, 01 de setembro de 2016.
Renato Eduardo Marques

Pregoeiro

PREFEITURA MUNICIPAL DE LIVRAMENTO
AVISO DE LICITAÇÃO

A Prefeitura de Livramento/PB, através de seu Pregoeiro, torna público que fará realizar a Li-
citação: Pregão Presencial SRP Nº 018/2016. Objeto:Aquisição parcelada de carnes e derivados, 
destinado a merenda escolar, creche, Programas Sociais, e demais Secretarias deste município, 
conforme termo de referencia. Data: 15 de setembro de 2016.Horário: 14h:00mn(quatorze horas). 
Local: Sala de Reuniões da CPL - a Rua José Américo de Almeida, Nº 386, Centro, Livramento/PB, 
CEP Nº 58.690-000, Fone: (83) 3477-1042, Suporte Legal: Lei Federal nº 10.520/02, Lei Federal 
8.666/93, Lei Complementar nº 123/06 e Lei Complementar nº 147/14. Edital: A ser adquirida por 
cópia ou CD virgem.

Livramento/PB, 01 de setembro de 2016.
Renato Eduardo Marques

Pregoeiro

MARIA CÉLIA B. DE AZEVEDO – CNPJ/CPF Nº 366.143.604-00. Torna público que a SUDEMA - 
Superintendência de Administração do Meio Ambiente, emitiu a Licença de Operação nº 2208/2016 
em João Pessoa, 24 de agosto de 2016 – Prazo: 570 dias. Para a atividade de: Correção do Pro-
cesso DNPM nº 846.238/2015 foi modificado para Processo DNPM 846.003/2016.  Na(o) -  SÍTIO 
BOQUEIRÃOZINHO (NILVAN) Z/RURAL JUNCO DO SERIDÓ  Município: -  UF: PB.  Processo: 
2016-004053/TEC/LO-2474.

CESAR DE LIMA BEZERRA – CNPJ/CPF Nº 303.643.718-54. Torna público que a SUDEMA - Su-
perintendência de Administração do Meio Ambiente, emitiu a Licença de Operação nº 2278/2016 em 
João Pessoa, 26 de agosto de 2016 – Prazo: 730 dias. Para a atividade de: L.O. PARA EXTRAÇÃO 
DE AREIA, LOCALIZADA NO LEITO DO RIO CURIMATAU, ZONA RURAL DE DONA INÊS-PB, 
REFERENTE AO PROCESSO DNPM Nº 846.169/2015 Na(o) -  RIO CURIMATAU S/N.  Município: 
DONA INÊS – UF: PB. Processo: 2016-003339/TEC/LO-2266.

EGIDIO CAMILO DE SOUSA – CNPJ/CPF Nº 084.216.094-91. Torna público que a SUDEMA - Su-
perintendência de Administração do Meio Ambiente, emitiu a Licença de Operação nº 2178/2016 
em João Pessoa, 23 de agosto de 2016 – Prazo: 730 dias. Para a atividade de: Extração de argila, 
referente ao processo DNPM Nº 846.214/2011 de forma mecanizada em uma área de 41,19ha. 
Na(o) -  SÍTIO AREIAS, S/N  Município: ALCANTIL – UF: PB.  Processo: 2016-001889/TEC/LO-1853.

MITRA - MINERAÇÃO E LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS LTDA – CNPJ/CPF Nº 06.914.565/0001-
60.  Torna público que a SUDEMA - Superintendência de Administração do Meio Ambiente, emitiu a 
Licença de Operação para Pesquisa nº 1918/2016 em João Pessoa, 9 de agosto de 2016 – Prazo: 
365 dias. Para a atividade de: Lavra experimental de areia de forma mecanizada em terra firme, 
referente ao processo DNPM nº 846.351/2007, numa área de 48,23 ha, onde a área de lavra é de 
10 ha.  Na(o) -  ENGENHO NOVO  Município:  PEDRAS DE FOGO – UF: PB.  Processo: 2016-
003239/TEC/LOP-0312.
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