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l Oi terá que investir R$ 33 mi na melhoria do serviço na PB. Página 4

l Governo do Estado lança amanhã Plano de Segurança Alimentar. Página 5

l Polícia prende mulher com 10 quilos de maconha em Campina. Página 6

l Receita abre amanhã consulta a mais um lote de restituição. Página 19
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Mais de 4,3 mil paratletas 
de 161 países participam 
das competições no Rio de 
Janeiro.  PÁGINA 21

Jogos começam 
hoje com recorde 
de participantes
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PARAlIMPíAdAS 2016

INvEsTIMENTO EM sAúDE O governador Ricardo Coutinho inaugurou ontem o Centro de Diagnóstico por Imagem do Hospital 
de Urgência e Emergência Senador Humberto Lucena, em João Pessoa, que completa este mês 15 anos de fundação.  PÁGINA 3

Esportes

Reforma da Previdência 
vai ao Congresso este mês

Texto com as mudanças propostas pelo Governo Temer ainda está sendo elaborado. Um dos pontos mais 
polêmicos é a idade mínima de 65 anos para aposentadorias tanto de homens quanto de mulheres.  PÁGINA 8

APOSENTAdORIA MAIS dISTANTE
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Em algumas agências, fal-
taram envelopes para depó-
sito e até dinheiro nos caixas 
eletrônicos.  PÁGINA 5

Um novo trabalho do Ins-
tituto Oswaldo Cruz não iden-
tificou o vírus em amostras 
recolhidas no RJ.  PÁGINA 14

Filas e tumulto no 
primeiro dia da greve 
dos bancários em JP

Estudo garante
que muriçoca não
transmite zika

Nova pesquisaAgências fechadas

Funcionários dizem que não há 
previsão para reabastecimento

Insetos foram expostos a 
sangue contendo o zika vírus

Delegação do Brasil será uma das 
maiores desta edição dos Jogos

FOTOS: Edson Matos
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Perseverança, garra e superação. 
Eis as palavras que traduzem, com ri-
gor, a trajetória de atletas portadores 
de deficiências de todo o mundo para 
chegar aos Jogos Paralímpicos Rio 
2016, cuja cerimônia de abertura ocor-
re hoje, no Rio de Janeiro. Se a carreira 
de um atleta padrão já é cheia de obs-
táculos, o que dizer da vida de atletas 
paralímpicos, que além dos percalços 
relacionados à prática esportiva em si, 
têm de conviver com algum nível de 
preconceito e exclusão?  

Ontem, na cerimônia de inaugura-
ção de um mural na Vila dos Atletas, na 
capital carioca, o presidente do Comitê 
Paralímpico Internacional, Sir Philip 
Craven, traduziu, à perfeição, o que re-
presentava aquele equipamento: “Não 
é um muro, é um mural. Um muro é 
uma barreira, um mural, não”. De fato. 
Ele quis fazer uma referência à inte-
gração – em oposição ao isolamento 
– que o mural significa para a comuni-
dade paralímpica, com a capacidade de 
aproximar as pessoas, agrupá-las em 
torno de mensagens de paz, cidadania 
e autoestima. Aliás, uma frase regis-
trada no mural corrobora a distinção 
que o presidente do comitê fez em sua 
declaração: “Por um mundo novo, sem 
barreiras nem limites para as habilida-
des humanas”.

Assim como os Jogos Olímpicos, a 
Paralimpíada tem um papel que trans-
cende a realização das competições. 
Por isso, ao se referir a ambos os even-

tos, os organizadores ressaltam outro 
aspecto importante que se relaciona 
com a ocorrência dos jogos: a valori-
zação da inclusão, da acessibilidade 
e da diversidade, que tem o poder de 
sensibilizar as pessoas, entidades e 
governos quanto à adoção de valores 
e atitudes para o seu próprio cotidia-
no. Diríamos que os jogos vão deixar 
um legado não somente para o Rio de 
Janeiro, mas para todo o Brasil, nos 
quesitos educação, sustentabilidade e 
infraestrutura.

Importante frisar que a ocorrência 
continuada de várias edições dos Jogos 
Paralímpicos gera não somente inves-
timentos nos competidores enquanto 
paratletas, mas também traz valoriza-
ção pessoal e autoestima para que eles 
se sintam cada vez mais integrados à 
sociedade como pessoas capazes de 
conseguir feitos singulares.

É fundamental que investimentos 
no paradesporto continuem, portan-
to, em nosso país, que tem números 
expressivos nesse particular: 90,6% 
da delegação brasileira recebeu apoio 
do Programa Bolsa-Atleta, do Governo 
Federal, o que significa que, dos 289 
convocados Jogos, 287 tiveram pa-
trocínio do programa. Considerado o 
amor programa de patrocínio indivi-
dual do mundo, o Bolsa-Atleta investiu 
mais de R$ 164 milhões num total de 
11,7 mil bolsas, inclusive nas modali-
dades que não são paralímpicas, entre 
2005 e 2015.    

Editorial

A marca da superação
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ElEIÇõEs 2016: pREfEItO COm ApEnAs um vOtO

O deputado Anísio Maia 
disse à coluna que o 
presidente Michel Temer 
apequenou o Brasil no 
encontro do G20, na Chi-
na. “Literalmente, ficou 
escanteado na foto ofi-
cial. Seu único feito foi 
conseguir transformar 
o G20 em G19. É o presi-
dente ideal para o com-
plexo de vira-latas dos 
golpistas brasileiros”.

O candidato Veneziano Vital 
(PMDB) voltou a denunciar o que 
ele chama de “inoperância” da 
gestão municipal em Campina 
Grande, no que diz respeito ao 
abandono de projetos que es-
tavam encaminhados quando 
de sua gestão. Citou a constru-
ção do Centro Administrativo e 
a revitalização da Feira Central, 
cujos recursos estavam asse-
gurados: R$ 52 milhões e R$ 21 
milhões, respectivamente.

Em entrevista a emissora de 
televisão da capital, a candida-
ta Cida Ramos (PSB) desafiou o 
prefeito Luciano Cartaxo (PSD): 
“Faço um desafio ao prefeito. 
Eu quero que ele mostre quais 
foram as obras de saneamento 
básico que ele realizou em João 
Pessoa”, disse a socialista, afir-
mando, adiante, que em qua-
tros anos de gestão “não foram 
investidos nem 10 centavos em 
saneamento”.

méRItO é DA gEstÃO, DIz RICARDO sObRE ApROvAÇÃO AO sEu gOvERnO
O governador Ricardo Coutinho (PSB) comentou ontem os números da pesquisa Ibope que o coloca 
como o gestor mais bem avaliado entre as capitais brasileiras, com índice de 61% de ótimo e bom. 
“O modelo de gestão é o mais importante. É preciso ter coragem de despersonalizar a coisa pública 
e acabar com privilégios”. E completou: “Não é o governador que está sendo avaliado, é o projeto, 
é a capacidade política”.

“gOvERnO EntREguIstA”
muItA humIlDADE

É possível se eleger um prefeito com apenas um voto? Se você acha improvável que a resposta seja 
sim, errou. Se ele for candidato único, é perfeitamente possível que ele assuma a gestão de um 
município com apenas um voto em seu favor nas urnas – e, pasmem, pode ser apenas o voto dele 
próprio. Ou seja, se nenhum eleitor votar naquele candidato específico, optando por anular o voto 
ou votar em branco, ele, ainda assim, se tornará prefeito. É que a legislação eleitoral vigente prevê 
que um candidato, para se eleger, necessita obter 50% dos votos válidos mais um voto, no caso 
de cidades com mais de 200 mil eleitores. Municípios com número inferior a este, será declarado 
vencedor da eleição aquele candidato que obtiver maioria simples dos votos válidos. Portanto, na 
prática, o candidato não se elegerá apenas se não votar nele mesmo. Na Paraíba, os candidatos a 
prefeito de São Mamede (Jefferson Morais, do DEM) e Bernardino Batista (Gervázio Gomes, do PSB) 
estão nesta condição confortável, pois são os únicos postulantes à prefeitura de seus municípios. 
Em todo o país, outros 95 candidatos de 12 estados também estão em situação idêntica.

Ricco farias
papiroeletronico@hotmail.com
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A vulnerabilidade deixa o homem 
mais humilde. Conhecido pela arro-
gância quando estava na presidên-
cia da Câmara dos Deputados, Eduar-
do Cunha calçou ‘sandálias humildes’ 
para pedir a parlamentares, por 
meio de cartas, votos contra a sua 
cassação, cuja sessão ocorrerá no 
próximo dia 12. Na missiva, ele diz 
que a cassação vai “destruir sua vida 
e a da família”.  

 Crônica gonzaga Rodrigues - gonzagarodrigues33@gmail.com
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O deputado federal Luiz Couto (PT) acusou 
ontem o presidente Michel Temer de patroci-
nar um governo ‘entreguista’, ao afirmar que o 
impeachment da ex-presidente Dilma Rousseff 
foi financiado por empresas internacionais li-
gadas ao segmento petrolífero, que querem 
explorar o pré-sal, a maior reserva do mundo. 
“Por isso, a segunda viagem de Temer ao exte-
rior é para os Estados Unidos”. 

A utopia de Darcy

Há trinta anos, quando Darcy Ribei-
ro concluiu a editoração de “Aos trancos 
e barrancos”, história em miúdo, meio 
gaiata, do Brasil republicano, irônica e 
ao mesmo tempo de crença amadurecida 
“na beleza de nação que podemos ser”, 
largou um apelo ao prefaciar o livro que 
é o recordatório a que sempre estou re-
correndo: 

“Desejo apenas que este livro faça al-
gum jovem pensar que é tempo de tomar 
este país nas mãos”. 

O país já começava a respirar, medin-
do os passos e as palavras, equilibrando-
-se sem  segurança na ponte pênsil que 
se ia instalando, em fins de 1985, com a 
soltura do povo e o protesto da sua ju-
ventude. 

“Havemos de ser! – falava Darcy de 
punhos fechados. - Para tanto, é indis-
pensável impedir o passado de construir 
o futuro: quer dizer, tirar da gente que 
nos regeu e infelicitou, através dos sécu-
los,  o poder de continuar conformando e 
deformando nosso destino”. 

Insistamos com ele: ´É hora de lavar 
os olhos para ver a nossa realidade. No 
dia em que todo brasileiro comer todo 
dia, quando toda criança tiver um pri-
meiro grau completo, quando cada ho-
mem e mulher encontrar um emprego 
estável, em que possa progredir, se edi-
ficará aqui a civilização mais bela desse 

mundo. É tão fácil, estendo os braços no 
tempo, sinto na ponta dos dedos esta 
nossa utopiazinha se realizando”.

Utopia na visão clarividente de quem 
dedicara a vida, o estudo, a cátedra, as 
oportunidades de poder em sua realiza-
ção. Realização da utopia, pegando caro-
na  visionária como em Juscelino e par-
ceira com o governo de um herdeiro de 
estâncias e de crédito popular. 

Morreu, Darcy, sem ver a distribuição 
dos pães que sonhava, alcançada ainda 
que de forma precária. Nem o país que 
ele tanto desejava dar certo. “Não por 
culpa da terra, que é boa, nem do povo, 
que é ótimo. Mas das nossas classes diri-
gentes, tão tenazmente tacanhas que só 
sabem gastar gente a fim de lucrar e enri-
car. (...) Todos eles bonitos, todos educa-
dos, todos formados, mas todos manco-
munados para que o Brasil continue tal 
e qual. (...)  Se não cuidarmos deste país 
que é nosso, os gerentes das multi e seus 
servidores e sequazes civil continuarão 
forçando o Brasil a existir para eles.”

O governo a seu serviço, como volta 
a se anunciar com redução de direitos do 
trabalhador em seus contratos, sua pre-
vidência, e até na escola fundamental, 
que se promete privatizar, contrariando 
a tradição e a modernidade da educação 
europeia, onde o ensino da criança é de-
ver e prerrogativa do estado. 

se não cuidarmos deste país que é nosso, os gerentes das multi e seus 
servidores e sequazes civil continuarão forçando o brasil a existir para eles.”
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Ricardo entrega equipamentos e 
reforma no CDI do Trauma-JP
Governo do Estado investiu
R$ 2,5 mi em reformas e na
compra de equipamentos

O governador Ricardo 
Coutinho (PSB) inaugurou na 
manhã de ontem as reformas 
no Centro de Diagnóstico por 
Imagem (CDI) do Hospital de 
Urgência e Emergência Se-
nador Humberto Lucena, em 
João Pessoa, que está comple-
tando 15 anos de fundação. 
Na oportunidade, Ricardo 
entregou um novíssimo to-
mógrafo de 16 canais, com 
digitalização de imagens. Os 
investimentos no setor foram 
na ordem de R$ 2,5 milhões. 

Dentro da reformulação 
do espaço físico e do novo la-
yout, o governador também 
inaugurou uma sala de to-
mografia cuja ambientação, 
voltada para o lúdico, foi re-
vitalizada especialmente para 
as crianças. Durante a soleni-
dade ele recebeu o livro “Uma 
história de muitas vidas”,  en-
tregue pela jovem Jéssica 
Mayane da Silva, uma perso-
nagem do livro que traz uma 
narrativa emocionante de 
pacientes que passaram pela 
unidade hospitalar, bem como 
um demonstrativo ilustrado 
sobre os cinco anos da gestão 
compactuada do Governo do 
Estado com a Cruz Vermelha 
Brasileira.

“A saúde pública é algo in-
divisível. Ela tem que ser ban-
cada pela sociedade como um 
todo, ou seja, tem que entrar 
nos custos de uma sociedade, 
porque quem vem para o hos-
pital de Trauma pode ser a pes-
soa mais rica da Paraíba como 
pode ser o desempregado, 
porque aqui se atende a todos”, 
destacou o governador duran-
te o seu discurso. Na oportu-
nidade ele relatou os avanços 

Foto: Edson Matos

Por essa eu não esperava. Setores expressivos da 
imprensa paraibana simplesmente silenciaram ontem 
diante de uma notícia que é de interesse geral. 

De interesse geral porque, em meio às turbulências 
nacionais, confirma a sensação de total governabilidade 
na Paraíba. Além disso, credencia o Estado como capaz 
de dar suporte adequado a investimentos na expansão 
de sua base produtiva, apesar da crise. 

A notícia também legitima o acerto do voto da 
maioria dos paraibanos num projeto político que 
acumula conquistas sociais e patrimoniais significativas, 
além de fortalecer a governança exercida na perspectiva 
da pactuação integrativa e na realização sistêmica de 
metas coletivas.   

Estou falando da pesquisa do Ibope divulgada 
nessa segunda-feira pelo diário “O Estado de S. Paulo”. A 
sondagem indica Ricardo Coutinho como o governante 
melhor avaliado em todo o país pela população 
da Capital do Estado que dirige. Ele tem 61% de 
aprovação. 

Na televisão, logo cedo, nenhuma menção. 
Os colunistas sequer registraram em nota curta 
o acontecimento. Principalmente aqueles que 
geralmente discutem posicionamentos do Governo e do 
governante. 

O silêncio do noticiário impresso e eletrônico, 
e de colunistas e analistas que se dizem motivados 
pela impessoalidade crítica, ainda causa um zumbido 
estranho. 

E tal estranheza só pode ter duas explicações: 
militância eleitoral oposicionista seria uma. Isso 
obrigaria as empresas a omitirem o fato com medo de 
que ele influencie o resultado da eleição para prefeito; 
a segunda seria uma tentativa de transformar o fato em 
publicidade, e com isso fazer caixa para o enfrentamento 
do sumiço dos anunciantes, fenômeno que se agrava a 
olhos vistos nesses dias de crise.

É de se pensar que talvez o sumiço dos anunciantes 
decorra precisamente desse tipo de omissão. Por que 
um fato importante para a vida política e administrativa 
da Paraíba não é noticiado? É a pergunta que não quer 
calar.

Mas não é esse - os desafios da imprensa em 
tempos de transformação de paradigmas psicossociais - 
o tema central desta crônica.

Na verdade, o que quero é destacar fatores que 
possivelmente influenciaram a percepção positiva da 
população de João Pessoa, bem como da maioria de 
cidadãos e cidadãs da Paraíba. 

Ouvi o governador dizer ontem, acho que foi 
na rádio Arapuan, a propósito desse Ibope, que tudo 
resulta do projeto que ele representa e encarna. Projeto 
desenvolvido no PSB, e que frutificou em obras materiais 
e imateriais de largo impacto e longo alcance quanto a 
benefícios para o Estado e para a população. 

Opino, no entanto, que o processo histórico que 
se instaura com a reconstitucionalização de 1988, 
projetando a plena redemocratização das relações 
sociais e políticas no Brasil pós-ditadura militar, 
coletivizou, como fundamentais para a saúde política da 
cidadania em João Pessoa, os desejos e propostas que 
o então líder estudantil Ricardo Coutinho apresentava 
como adequados a uma militância parlamentar na 
Câmara dos Vereadores. 

A essência republicana da postulação coincidiu 
com sua aparência democrática, o mesmo acontecendo 
com os fundamentos do projeto ancorados na 
participação e na transformação sociopolítica que 
convergiram com a lógica concreta do conjunto: elevar 
com trabalho realizado o nível da atuação política e 
parlamentar em benefício do desenvolvimento local 
e estadual. Tudo isso levou aquele mesmo “processo 
histórico” a individualizar, a partir do voto do eleitorado 
de João Pessoa, o nome de Ricardo Coutinho como a 
projeção subjetiva referencial de um novo tempo. 

Com ele e o projeto político se estabeleceu uma 
paisagem políticoadministrativa tecida com os fios de 
trocas continuadas: o voto pelo trabalho, e o trabalho 
pelo voto, num círculo virtuoso. Isso resultou numa 
circularidade de ações administrativas que fortalecem a 
ação política a partir de suas qualidades num processo, 
repito, legitimado pelo trabalho contínuo. O processo 
gerou a confiança do eleitorado capturada pelo Ibope. 
E isso foi bom. Para o Estado, para o Governo, para a 
população, para a política e para o governador.

galvaopvw@gmail.com

Galvão
Walter

Círculo virtuoso

Teresa Duarte
teresaduarte2@hotmal.com

que a unidade hospitalar vem 
alcançando, como também 
os obstáculos que enfrentou 
quando decidiu firmar a gestão 
compactuada com a CV.

“Eu lembro muito bem 
das reações incompreensíveis 
a partir do momento que eu 
decidi fazer uma parceria de 
gestão no Trauma com a Cruz 
Vermelha. Eu sabia que eu te-
ria que demarcar um campo 
para normalizar o funciona-
mento do hospital porque essa 
não era apenas uma questão 
do meu governo, não era isso, 
era a questão das pessoas que 
necessitam desse atendimen-
to. Fui buscar isso porque esse 
hospital quando foi inaugura-
do contava apenas com 148 
leitos.  Hoje ele ultrapassa os 
300 leitos, com mais equipa-
mentos e condições melhores 
para que os profissionais pos-
sam atuar”, relatou Ricardo 
Coutinho.

O superintendente da Cruz 
Vermelha Brasileira na Paraí-
ba, Milton Pacífico José Araújo, 
destacou a ação do governador, 
considerando que esse passo 
na saúde pública do Estado é 

uma grande revolução no diag-
nóstico por imagem. “O gover-
nador está dando a oportuni-
dade da Cruz Vermelha ter na 
sua gestão os equipamentos 
mais modernos em termos de 
imagem, no País. É um tomo-
gráfico de 16 canais cujo  tem-
po para realização do exame 
cai de vinte para três minutos, 
e as imagens vão contar com 
reconstrução tridimensional 
e aparato para angiotomogra-
fia”, disse.

A diretora geral do hos-
pital, Sabrina Bernardes, co-
memorou a nova unidade e 
disse que “o equipamento vai 
permitir o acesso remoto ao 
exame por qualquer compu-
tador interligado, proporcio-
nando ao médico avaliar a 
gravidade de possíveis lesões 
cerebrais,  mesmo fora da uni-
dade, acessando remotamente 
o laudo do exame”, argumen-
tou. Para a secretária estadual 
de Saúde, a médica Roberta 
Abath, “o maior investimento 
que o governador tem feito na 
Paraíba é o humano, porque 
esse CDI está permitindo um 
aumento da capacidade para 

mais de 100 exames diários”, 
comemorou.

 
O equipamento
O modelo CT BRIVO 385 

da marca GE, modelo multi 
slice 16 canais, de última ge-
ração, vem somar forças com 
o já existente e pretende pro-
porcionar mais qualidade no 
atendimento. Ele vai funcionar 
24 horas e tem capacidade de 
realizar mais de 100 exames 
diários, incluindo diagnóstico 
de crânio, tórax e abdômen.

 
Estrutura
O Hospital de Trauma de 

João Pessoa atende em tor-
no de sete mil pacientes por 
mês, conta com 164 leitos de 
enfermaria e 62 de UTI, bloco 
cirúrgico, unidade de trata-
mento de queimados, unida-
de de pacientes graves, além 
de um hospital de retaguarda 
– Hospital de Traumatologia e 
Ortopedia da Paraíba (HTop)– 
que atende exclusivamente os 
pacientes que dão entrada no 
Hospital de Urgência e Emer-
gência Senador Humberto Lu-
cena.

O Tribunal de Contas da Pa-
raíba, reunido nessa terça-feira 
(6), emitiu parecer favorável à 
aprovação das contas apresen-
tadas pela prefeita de Juazeiri-
nho, Carleusa Castro Marques de 
Oliveira Raulino. Também foram 
aprovadas as contas de 2014 da 
Secretaria de Estado dos Recur-
sos Hídricos, do Meio Ambiente 
e da Ciência e Tecnologia (SEIR-
MACHT), conforme voto do rela-
tor do processo, conselheiro Fer-
nando Catão.

A não comprovação de despe-
sas com obrigações previdenciá-
rias e locação de imóveis contri-
buiu para a reprovação das contas 
de 2014 do prefeito de Marizópo-
lis José Vieira da Silva, a quem foi 
imposto o débito de R$ 15.163,99, 
conforme proposta do relator Os-
car Mamede Santiago Melo, da 
qual ainda cabe recurso. José Lins 
Braga, que também administrou 
Marizópolis, no mesmo exercício, 
de 24 de setembro a 23 de outu-
bro, teve suas contas aprovadas.

O TCE ainda emitiu parecer 
contrário, por maioria de votos, 
à aprovação das contas de 2014 
da prefeita de Juarez Távora, 
Maria Ana Farias dos Santos. A 
decisão – decorrente de gastos 
com a folha de pagamento acima 

SEIRMACHT tem contas aprovadas
REFERENtES A 2014

do limite constitucional e do não 
cumprimento de decisão anterior 
relacionada a contratos por ex-
cepcional interesse público – deu-
se conforme entendimento do 
relator Antonio Cláudio Silva San-
tos contra o qual a prefeita ainda 
pode recorrer à Corte.

Déficit orçamentário e restos 
a pagar acarretaram a reprovação 
(por maioria) das contas de 2014 
da Câmara Municipal de Espe-
rança, como entendeu o relator 
Fábio Nogueira. Cabe recurso. As 
contas de 2014 da Câmara de Ve-

readores do Conde obtiveram a 
aprovação do TCE.

Conduzida pelo presidente 
em exercício André Carlo Torres 
Pontes, a sessão plenária teve as 
participações dos conselheiros Fá-
bio Nogueira, Fernando Catão e 
Nominando Diniz. Também, dos 
conselheiros substitutos Antonio 
Gomes Vieira Filho, Antonio Cláu-
dio Silva Santos, Oscar Mamede e 
Renato Sérgio Santiago Melo. O 
Ministério Público de Contas este-
ve representado pela procurado-
ra geral Sheyla de Queiroz.

FoTo: Divulgação/TCE-PB

Sessão do TCE-PB foi conduzida pelo conselheiro André Carlo Torres Pontes

Novo tomógrafo de última geração tem capacidade de realizar mais de 100 exames por dia
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Políticas

CPI garante R$ 33,7 mi 
em investimentos da Oi

Foto: Mnonononono

Operadora deve melhorar 
serviços de telefonia em 
59 municípios paraibanos

AGENDA DoS CANDIDAtoS
(JoÃo PESSoA)

8h - Adesivagem e bandeiraço em 
Mangabeira 
8h40 - Bicicletaço em Mangabeira, com 
concentração na Rua Francisco A. Fernan-
des, na entrada do bairro (nas oficinas em 
frente ao prédio da Cehap)
9h - Ocupa Mangabeira (em 11 pontos 
do bairro)
14h40 - Caminhada na comunidade 
Patrícia Tomás, no bairro de Mangabeira

8h – Caminhada no Bairro São José, 
com concentração na entrada do bair-
ro, na Avenida Ruy Carneiro
14h – Reunião com a coordenação de 
campanha
17h – Gravação de Guia Eleitoral

Cida Ramos (PSB)

Luciano Cartaxo (PSD)

Charliton Machado (Pt)

Não informou a agenda.

CAMPINA GRANDE

9h - Participa do Grito dos Excluídos
16h – Panfletagem no Busto de 
Tamandaré
20h – Reunião com a coordenação de 
campanha

Victor Hugo (PSol)

Adriano  Galdino (PSB)

7h - Entrevista para a Rádio Lagar FM 
- 87.9 
tarde - Gravação de Guia Eleitoral
Noite - Reunião com equipe de 
campanha

O candidato não realiza atividades de 
campanha devido às comemorações do 
dia 7 de setembro

Artur Bolinha (PPS)

Participa de compromissos institucio-
nais alusivos às comemorações do Dia 
7 de Setembro e por isso não realiza 
atividades de campanha.

Romero Rodrigues (PSDB)

Veneziano Vital do Rêgo (PMDB)

9h15 – Gravação de Guia Eleitoral
15h15 – Visita comunidades em companhia 
de candidatos a vereador da coligação
19h15 - Visita comunidades em companhia 
de candidatos a vereador da coligação

David Lobão (PSol)

8h – Participa do Grito dos Excluídos
16h – Roda de conversa na sede do parti-
do com militantes de campanha

Realiza visitas domiciliares e participa 
do desfile cívico de 7 de Setembro

Walter Brito Neto (PEN)

A Assembleia Legislativa 
da Paraíba, através da Comis-
são Parlamentar de Inquérito 
(CPI) da Telefonia Móvel, assi-
nou na manhã dessa terça-feira 
(6), um Termo de Compromis-
so com a Operadora de Telefo-
nia Móvel Oi, que investirá na 
Paraíba mais R$ 33,7 milhões 
para melhorar os serviços 
em 59 municípios paraiba-
nos, com instalação de três 
novos sites nas tecnologias 
2G, 3G e 4G, além do aprimo-
ramento do  upgrade nas tec-
nologias 2G e 3G. A operado-
ra OI anunciou ainda o sinal 
da internet banda larga para 
1.745 escolas públicas da zona 
urbana no Estado através do 
projeto Escola Conectada.

O presidente da CPI, de-
putado João Gonçalves (PDT), 
comemorou a conquista e 
disse que mais paraibanos 
serão beneficiados com a 
ampliação dos serviços da 
operadora Oi no Estado, lem-
brando que a TIM e a Vivo já 
haviam assinado o Termo de 
Compromisso antes.

Os integrantes da CPI ago-
ra aguardam que a operadora 
Claro também assine compro-
misso para expandir seus ser-
viços na Paraíba. Na próxima 
terça-feira a CPI da Telefonia 
vai ter reunião às 8h30 na As-
sembleia Legislativa e uma das 
pautas será a questão da Claro.

O relator da CPI, deputado 
Bosco Carneiro (PSL), avalia 
que essa soma de investimen-

tos é “um ganho importante ob-
tido pela CPI. Esse compromis-
so já existia mas com o Termo 
de Compromisso assinado hoje 
[ontem] nós vamos fiscalizar e 
em comum acordo onde o sinal 
não estiver funcionando os 
serviços serão restabelecidos. 
Os investimentos da TIM, Vivo 
e Oi, somados, agora superam 
R$ 115 milhões, benefician-
do dezenas de municípios e 
garantindo acesso gratuito 
de internet banda larga nas 
escolas da zona urbana pela 
Oi e na zona rural pela Vivo”, 
destacou Bosco.

O diretor de Relações Ins-
titucionais da Oi, Frederico de 
Siqueira Filho, elogiou o tra-
balho da CPI que está levando 
as operadoras a ampliar seus 
investimentos na Paraíba e 
explicou a rede de dados será 

expandida e a telefonia móvel 
na tecnologia 3G será ampliada 
em 59 municípios, benefician-
do na conclusão dos serviços 
2,5 milhões de habitantes. Em 
Patos chegará a tecnologia 4G. 
“Não é ainda como a gente gos-
taria mas foi o possível de se 
fazer nesse ano de dificuldades 
que a empresa enfrenta. A gen-
te reforça o compromisso com 
a Assembleia Legislativa, com 
o Estado que a gente vai execu-
tar os serviços conforme cons-
ta no Termo”, pontuou, acres-
centando que a CPI contribuiu 
para que a OI antecipasse, agi-
lizasse alguns investimentos 
para esse ano de 2016.

O vice-presidente da As-
sembleia Legislativa, depu-
tado João Henrique (DEM), 
parabenizou o esforço da CPI 
da Telefonia que no perío-

do de um ano e meio “fez um 
trabalho árduo, meticuloso e 
que trouxe resultados. Nossos 
cumprimentos em nome da 
Mesa Diretora da Assembleia 
Legislativa à Comissão Parla-
mentar de Inquérito da Tele-
fonia Móvel que assinou hoje 
[ontem] mais um Termo de 
Compromisso. Houve diálogo. 
Parabéns também aos repre-
sentantes das operadoras de 
telefonia móvel”.

Este é o terceiro Termo de 
Compromisso em que a CPI da 
Telefonia garante investimen-
tos das operadoras no Estado. 
Antes, a comissão já garantiu 
a assinatura do documento 
com a Vivo, que garantiu R$ 
48 milhões em investimentos, 
e com a TIM, com o montante 
de investimentos chegando 
perto dos R$ 20 milhões.

A Lei 13.261/2016, 
de iniciativa do verea-
dor Zezinho Botafogo 
(PSB), obriga clínicas, 
hospitais, ambulató-
rios, laboratórios, pú-
blicos ou privados, ou 
quaisquer serviços de 
Saúde credenciados 
pelo Sistema Único de 
Saúde (SUS), a aten-
derem de forma prio-
ritária os portadores 
de Mal de Parkinson, 
cardiopatia e nefro-
patia grave. A norma 
foi sancionada e pu-
blicada recentemente 
no Semanário Oficial 
da Prefeitura Muni-
cipal de João Pessoa 
(PMJP).

De acordo com a 
propositura, a prefe-
rência obrigatória e 
urgente, nos termos 
da lei, constitui-se na 
garantia de atenção 
imediata em todos os 
níveis de prestações 
de serviços de Saúde 
de João Pessoa.

A lei ainda pre-
vê que exames de 
qualquer natureza, 
solicitados por pro-
fissionais da Medici-
na, não poderão ser 
marcados, para sua 

realização, em prazo 
superior a 48 horas. 
Assim mesmo para 
a obtenção de seus 
resultados, salvo se 
a complexidade do 
exame exigir maior 
prazo.

O descumprimen-
to da norma sujeitará 
o infrator às penali-
dades de advertência 
e multa. No caso da 
reincidência, o valor é 
de R$ 5.000.

“O País enfren-
ta problemas graves 
com relação ao aten-
dimento de Saúde à 
população. São inú-
meras reclamações 
por parte dos usuá-
rios do SUS sobre a 
demora na marcação 
de consultas e exa-
mes, a falta de medi-
camentos e, muitas 
vezes, a ausência de 
profissionais médi-
cos para a realização 
do atendimento. Essa 
proposta visa a aten-
der essas pessoas que 
requerem uma aten-
ção maior por parte 
daqueles que promo-
vem a Saúde Pública 
no Município”, justifi-
cou Zezinho.

Portadores de doenças 
graves terão prioridade

EM JoÃo PESSoA

O Governo Federal san-
cionou e publicou, na últi-
ma esta sexta-feira (2), no 
Diário Oficial da União, a Lei 
13.332/2016 que flexibiliza as 
regras para abertura de crédi-
tos suplementares sem a ne-
cessidade de autorização do 
Congresso. O deputado esta-
dual Jeová Campos (PSB), que 
por reiteradas vezes acusou o 
atual governo de ter dado um 
“golpe”, com apoio dos parti-
dos aliados e sob o comando 
de Michel Temer e Eduardo 
Cunha, lembra que a lei que 
flexibiliza o remanejamento 
do Orçamento representa jus-
tamente o que motivou o pro-
cesso de “golpe” que culminou 
com a perda do mandato da 
presidente Dilma Rousseff. “A 
cassação por esse motivo já foi 
uma afronta sem precedentes 
a democracia brasileira e ape-
nas dois dias depois do episó-
dio o governo sancionar essa 
lei é, no mínimo,  um desdém 
com a inteligência e paciência 
do povo brasileiro, é o mesmo 
que rir da nossa cara e nos cha-
mar de palhaços”, desabafa o 
parlamentar.

A lei em questão tem ori-
gem no Projeto do Congres-
so Nacional (PLN) 3/16 e foi 
aprovada no dia 23 de agosto. 
O texto autoriza o governo a 
reforçar, por decreto, até 20% 
do valor de uma despesa pre-
vista no orçamento de 2016, 
mediante o cancelamento de 
20% do valor de outra despe-

sa. Até então, o remanejamen-
to era restrito a 10% do valor 
da despesa cancelada. O artigo 
4º da lei estabelece que “Fica 
autorizada a abertura de cré-
ditos suplementares, restritos 
aos valores constantes des-
ta lei, excluídas as alterações 
decorrentes de créditos adi-
cionais abertos ou reabertos, 
deste que as alterações pro-
movidas na programação or-
çamentária sejam compatíveis 
com a obtenção da meta de su-
perávit primário estabelecida 
para o exercício de 2016”.

Essa mudança na lei or-
çamentária, segundo Jeová, 
também possibilita que o 
governo cancele recursos in-
cluídos por emendas coletivas 
do Congresso Nacional e dire-
cione os recursos para outras 
áreas de seu interesse, com 
exceção das emendas de exe-
cução obrigatória previstas 
na Lei de Diretrizes Orçamen-
tárias (LDO). “Ou seja, ainda 
tira poderes do Congresso e 
concentra no Executivo. Ora, 
se os argumentos legais uti-
lizados para o impeachment 
de Dilma foram exatamente 
por ela ter usado os créditos 
suplementares sem a autori-
zação do Congresso. Com essa 
lei, Temer institucionalizou as 
pedaladas, comprovando que 
o julgamento da presidente foi 
político e que se tratou de um 
golpe covarde contra a demo-
cracia e o Estado Democrático 
de Direito”, finaliza Jeová.

Autorização a pedaladas 
é um desdém, diz Jeová

REGRAS FLEXÍVEIS

Foto: Divulgação/ALPB

Operadora também se comprometeu a fazer suplementação nas suas tecnologias 2G e 3G



Polícia apreende 10 quilos 
de maconha e prende 
mulher em Campina Grande 
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Filas, falta de envelopes e 
de dinheiro nos caixas são 
as principais reclamações 

Greve provoca transtornos em JP
aGÊNCIaS BaNCÁRIaS FECHaDaS

Agências bancárias lo-
tadas, fila até nas calçadas 
e alguns bancos sem pres-
tar qualquer tipo de atendi-
mento foram algumas das 
ocorrências registradas no 
primeiro dia da greve dos 
bancários em João Pessoa, 
deflagrada ontem em todo 
o País. As cerca de 250 
agências de todo o Estado 
amanheceram com carta-
zes e faixas anunciando a 
greve. De acordo com o Sin-
dicato dos Bancários, está 
sendo cumprido o acordo 
para que 30% dos traba-
lhadores exerçam suas fun-
ções, porém muitas recla-
mações foram registradas, 
principalmente a falta dos 
envelopes para realização 
de depósitos.

Durante a manhã, al-
gumas agências, principal-
mente no centro da capital, 
apresentaram problemas 
no atendimento. O Santan-
der, além da falta de enve-
lopes para depósitos, não 
tinha dinheiro nos caixas 
eletrônicos e os clientes fi-
caram impedidos de reali-
zar saques. No setor de au-
toatendimento da agência 
localizada na Praça 1817 
havia muitos clientes recla-
mando da ausência de fun-
cionários para dar explica-
ções. O motorista Jadson 
de Almeida do Nascimento 
tentou sacar dinheiro em 
um dos caixas e não conse-
guiu. Outras pessoas tam-
bém faziam as mesmas re-
clamações.

“Não sei de nada e não 
temos previsão de abas-
tecer os caixas”, disse um 
funcionário do Santander 
que não quis se identificar. 
Na agência não apareceu 
nenhum representante do 
Sindicato dos Bancários.

A agência central do 
Banco do Brasil, na Praça 
1817, onde estavam três 
representantes do sindi-
cato, não tinha envelopes 
para depósitos e ainda 
houve redução de caixas 
eletrônicos no setor de 
autoatendimento. Lindon 
Jhonson Almeida, diretor 
jurídico da entidade, disse 
que a questão da disponibi-
lidade dos envelopes é res-
ponsabilidade da gerência 
da agência. Já o aposentado 
Gutemberg Barbosa disse 
que não teve problema para 
sacar dinheiro no Banco do 
Brasil. “Foi tranquilo. Se a 
greve for justa para eles, 
então é válida”, disse.

A agência Cabo Bran-
co da Caixa Econômica Fe-
deral também estava com 
atendimento normal nos 
caixas eletrônicos. “Não 
temos nenhum problema 
aqui na Caixa”, enfatizou 
João Batista, diretor finan-
ceiro do sindicato.

O Bradesco também 
estava com o autoatendi-
mento normalizado com 
todos os caixas eletrôni-
cos funcionando. O próprio 
presidente do Sindicato 
dos Bancários, Marcelo 
Alves, que estava no local, 
disse que representantes 
da entidade  estão visitan-
do todas as agências para 
que se cumpra o que foi 
acordado, inclusive com a 
presença dos 30% dos fun-
cionários trabalhando.

O Governo do Estado lan-
ça amanhã, às 10h, no Palácio 
da Redenção, o I Plano Esta-
dual de Segurança Alimentar 
e Nutricional, que visa forta-
lecer políticas públicas volta-
das para as populações mais 
vulneráveis. 

O plano servirá para se 
saber quais são as ações e de-

safios que o Governo tem em 
relação a esse tema no Esta-
do, e, sobretudo, consolida 
uma política que pretende 
minimizar os indicadores de 
insegurança alimentar no Es-
tado da Paraíba.

A secretária executiva 
de Segurança Alimentar e 
Economia Solidária (Sesaes), 

Ana Paula Almeida, conside-
ra essa ação um avanço sig-
nificativo. “Será através do 
Plano que iremos consolidar 
essas ações integradas de 
governo e, principalmente, 
a inclusão dos agricultores 
familiares, além de garantir 
nas escolas e nos hospitais, 
comida de verdade no campo 

e na cidade”, comentou. O I 
Plano Estadual de Segurança 
Alimentar e Nutricional (SAN) 
é resultado do compromisso 
assumido pelo Governo do 
Estado quando fez a adesão 
ao Sistema Nacional de Se-
gurança Alimentar e Nutri-
cional (Sisan), optando por 
uma construção de maneira 

participativa e intersetorial 
com a ampla colaboração da 
sociedade civil e gestores pú-
blicos, sobre a coordenação 
da Câmara Intersecretarial de 
Segurança Alimentar e Nutri-
cional (Caisan), por meio das 
dez oficinas de consulta pú-
blica realizadas em cidades 
polos da Paraíba.

Governo lança Plano de Segurança Alimentar 
FORTaLECIMENTO DaS POLÍTICaS PÚBLICaS

 A greve geral dos Ban-
cários, iniciada ontem, é por 
tempo indeterminado. O sin-
dicato da categoria garante 
que com a paralisação os ser-
viços bancários oferecidos 
pelas agências passam a fun-
cionar com apenas 30% da 
capacidade. A decisão pela 
greve foi durante assembleia 
específica, realizada no dia 
1º deste mês, na sede do Sin-
dicato dos Bancários da Pa-
raíba, em João Pessoa.

Os bancários rejeitaram 
a proposta da Federação 
Nacional dos Bancos (Fena-
ban), apresentada no último 
dia 29, de reajuste de 6,5% 
no salário, na PLR e nos au-
xílios refeição, alimentação, 
creche e abono de R$ 3 mil. 
A oferta não cobre a infla-
ção do período, projetada 
em 9,57% para agosto deste 
ano e representa perdas de 
2,8% para o bolso de cada 
bancário.

Os eixos centrais da 
Campanha Nacional 2016 
são: reposição da inflação do 
período mais 5% de aumen-
to real, valorização do piso 
salarial no valor do salário 
mínimo calculado pelo Die-
ese (R$ 3.940,24 em junho), 
PLR de três salários mais R$ 
8.317,90, combate às metas 

abusivas, ao assédio moral e 
sexual, fim da terceirização, 
mais segurança e melhores 
condições de trabalho. A 
defesa do emprego também 
é prioridade, assim como a 
proteção das empresas pú-
blicas e dos direitos da clas-
se trabalhadora.

O presidente em exer-
cício do Sindicato dos Ban-
cários, Marcelo Alves, disse 
que a maioria das agências 
está cumprindo o acordo 
de manter atendimento a 
prioritários, disponibilizar 
envelopes para depósitos e 
também manter os caixas 
eletrônicos abastecidos. 
Mesmo sendo uma greve 
geral, para o representante 
da entidade a população não 
pode ser penalizada.

Marcelo Alves explicou 
que o sindicato não veda o 
abastecimento dos caixas 
eletrônicos que têm que fun-
cionar. Disse também que 
esse trabalho é de respon-
sabilidade das gerências das 
agências bancárias.

O comerciante Ednaldo 
Diniz explicou que a greve 
dos bancários começa a pre-
judicar o comércio a partir 
do terceiro dia, pois várias 
pessoas se aproveitam para 
não pagar suas contas ale-

Categoria rejeitou proposta da Fenaban

Sindicato 
visita as 
agências para 
cobrar acordo 
que prevê 
a presença 
de 30% dos 
funcionários 
trabalhando

gando que os bancos estão 
em greve.

Os aposentados es-
tão tendo prioridade nas 
agências bancárias e são 
atendidos pelos próprios 
caixas. A agência do Itaú foi 
a que apresentou o maior 
número de problemas, en-
tre eles, a fila que estava 

se formando na rua, sob o 
sol. O Sindicato dos Bancá-
rios orienta que as pessoas 
que desejarem qualquer 
tipo de atendimento, prin-
cipalmente para depósito, e 
não conseguirem junto aos 
bancos, devem se dirigir às 
agências do Pague Fácil, lo-
téricas e Correios.

Marcelo Alves é presidente em exercício do Sindicato dos Bancários

Bancários paralisaram as atividades em todo o País reivindicando, entre outros pontos, reposição da inflação de 9,57% mais 5% de aumento real e fim da terceirização
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Polícia prende mulher com 10kg 
de maconha em Campina Grande 
Droga foi encontrada na 
casa da suspeita, conhecida 
por “Princesa”, no Pedregal 

Foto: Secom-PB

O trabalho de enfren-
tamento ao tráfico de dro-
gas, realizado pela Delegacia 
Repressão a Entorpecentes 
(DRE) em Campina Grande, 
resultou na apreensão de 10 
quilos de maconha na manhã 
de ontem, no bairro do Pe-
dregal. A droga estava com 
Alessandra Narciso Rodri-
gues, 27 anos, que foi presa e 
autuada em flagrante. 

Uma informação enca-
minhada ao Disque Denúncia 
da Secretaria da Segurança 
e da Defesa Social – 197 le-
vou a Polícia Civil a iniciar 
as investigações na noite de 
segunda-feira (5). “Recebe-
mos a denúncia sobre a che-

gada da droga à residência 
de uma mulher conhecida 
como ‘Princesa’, justamente o 
apelido de Alessandra, e con-
firmamos o fato com base no 
trabalho policial”, explicou o 
delegado Ramirez São Pedro, 
da DRE. Além da maconha, 
na residência da presa, ainda 
foram apreendidos cocaína, 
crack, uma balança de preci-
são e outros objetos relacio-
nados à comercialização de 
entorpecentes. 

Alessandra teria recebi-
do a droga em casa, onde mo-
rava com duas crianças, para 
fazer o fracionamento da 
droga, e afirmou em depoi-
mento que o material seria 
entregue no fim do dia a ou-
tras pessoas.  Ela foi  autuada 
em flagrante por tráfico de 
drogas e será encaminhada 
para audiência de custódia. Além da maconha, na casa de Alessandra Rodrigues ainda foram apreendidos cocaína, crack, uma balança de precisão e outros objetos

Agentes da Polícia Rodo-
viária Federal (PRF) apreen-
deram 1kg de crack e meio 
quilo de cocaína com um 
homem que vinha de Natal 
(RN) em um veículo de trans-
porte alternativo. A aborda-
gem aconteceu na manhã de 
ontem, em frente ao posto 
policial da PRF na BR-101, 
em Mamanguape. Esta foi a 
segunda apreensão de dro-
gas no mesmo local em me-
nos de 12 horas.

Após a abordagem ao GM 
Zafira os policiais da unidade 
local e do Núcleo de Opera-
ções Especiais (NOE/PRF) ini-
ciaram o trabalho de revista 
aos ocupantes e, em seguida, 
o de busca por possíveis de-
litos. Dentro da mochila de 
um dos passageiros foram 
encontrados dois tabletes, 
sendo um de crack, pesando 
1kg, e outro de cocaína, tota-
lizando 500g.

O suspeito disse aos po-
liciais que adquiriu a droga 
no terminal rodoviário de 
Natal e levaria para Patos, 
Sertão da Paraíba, onde fra-
cionaria o produto para ven-
dê-lo. Declarou ainda que 
pagou R$ 3.000,00 pelo en-
torpecente. 

O flagrante foi feito na 
Delegacia da Polícia Civil de 
Mamanguape. Ele deverá 
responder pelo crime de trá-
fico de drogas. A pena para 
este delito varia de 5 a 15 
anos de reclusão.

Jovem é presa
Na noite de segunda-fei-

ra (5), no mesmo local, uma 
mulher com 22 anos de idade 
foi presa durante abordagem 
feita pela Polícia Rodoviária 
Federal (PRF) ao ônibus em 
que viajava, transportando 
5kg de crack e 50 gramas de 
cocaína. O flagrante foi feito 
na Delegacia da Polícia Civil 
de Mamanguape. Ela deverá 
responder pelo crime de trá-
fico de drogas. A pena para 
este delito varia de 5 a 15 
anos de reclusão. 

A mulher viajava em um 
ônibus da empresa Nordeste 
que fazia a linha entre Natal 
e João Pessoa. A passagei-
ra, que é pessoense, estava 
só. A abordagem ao coletivo 
foi feita por agentes que es-
tavam de plantão no posto, 
juntamente com integrantes 
do Núcleo de Operações Es-
peciais (NOE/PRF). 

Durante a revista, os 
agentes encontraram cinco 
tijolos de crack, além de um 
pequeno pacote contendo a 
porção de cocaína, na bolsa 
que estava entre as pernas 
da suspeita. A jovem decla-
rou que pegou o carrega-
mento na cidade de Parnami-
rim, na Região Metropolitana 
de Natal, e que entregaria a 
uma pessoa na Rodoviária 
de João Pessoa. Disse ainda 
que receberia a quantia de 
R$ 1.000,00 pelo transporte 
do entorpecente. 

PRF apreende crack 
e cocaína na BR-101

Um Fiat Strada roubado 
foi recuperado por agentes 
da Polícia Rodoviária Fede-
ral na noite de segunda-feira 
(5), durante fiscalização na 
BR-101, em Mamanguape. 
O condutor foi detido junta-
mente com a passageira.

O casal vinha do muni-
cípio de Vitória da Conquis-
ta, na Bahia, com destino 
para Natal (RN). Ao passa-
rem pelo posto da PRF em 
Mamanguape foram aborda-
dos pela equipe que estava 
de plantão e por integrantes 
do Núcleo de Operações Es-
peciais (NOE/PRF). Duran-
te a vistoria no veículo, os 
policiais descobriram que a 
Strada era produto de rou-
bo. O motorista declarou 
que a passageira havia con-
tratado outro homem para 

realizar o roubo do carro. 
Já a passageira contestou. 
Ela informou que não tinha 
qualquer relação com o cri-
me e que ainda havia sido 
coagida a viajar em compa-
nhia dele, tendo sido, inclu-
sive, obrigada a ter relações 
sexuais com o mesmo. 

A versão dela ganhou 
força depois que os agentes 
descobriram que o suspeito 
fora preso no último mês de 
julho pelo crime de cárcere 
privado de uma mulher em 
Vitória da Conquista. Outro 
fato importante foi o reco-
nhecimento feito pelo pro-
prietário da Strada, que foi 
contatado através de telefo-
ne. Ao ver a foto do detido, 
o dono do carro afirmou ter 
sido ele o homem que o as-
saltou.

Veículo roubado é recuperado 

Parceria dá celeridade ao Nupar

Quatro denúncias refe-
rentes à Operação Narcos 
foram apresentadas pelo 
promotor de Justiça Samuel 
Miranda Colares, da Promo-
toria de Justiça de Sousa. As 
acusações formais contra 
os envolvidos por crimes de 
tráfico de drogas, associa-
ção para o tráfico, organi-
zação criminosa e comércio 
ilegal de arma de fogo fo-
ram apresentadas no início 

do mês de agosto.
Em junho de 2016, a 

Polícia Civil de Sousa defla-
grou a Operação Narcos, que 
prendeu 17 pessoas e cum-
priu 15 mandados de busca 
e apreensão, objetivando 
desarticular três quadrilhas 
distintas que atuavam na re-
gião, tanto na venda de dro-
gas quanto na preparação de 
assaltos.

O promotor Samuel 

Colares lembra que opera-
ção envolveu cerca de 60 
homens de várias delega-
cias do Sertão paraibano. 
Dos 17 mandados de prisão 
expedidos pela Justiça, 12 
foram para pessoas que es-
tavam em liberdade e cinco 
para pessoas já presas, mas 
que continuavam partici-
pando dos crimes. Os pre-
sos, na oportunidade, foram 
levados para o Centro de 

Treinamento de Formação 
de Professores da cidade de 
Sousa.

Com o objetivo de com-
bater o tráfico de drogas em 
Sousa, as investigações para 
a operação foram iniciadas 
ainda no ano passado. Na 
operação de junho deste ano, 
foram apreendidas drogas, 
materiais para revenda dos 
entorpecentes, dinheiro e 
material eletroeletrônico.

Justiça denuncia acusados de tráfico

Receita faz 9 apreensões de cargas

oPERAÇÃo NARCoS

NotAS FISCAIS IRREGULARES

Uma parceria celebrada 
pelo Núcleo de Promoção 
da Paternidade Nome Legal 
(Nupar) de Campina Grande 
com cartórios de registro ci-
vil tem dado mais dinamis-
mo, rapidez e efetividade ao 
combate do sub-registro de 
paternidade.

Na segunda-feira (5), 
o Núcleo promoveu aten-
dimentos a 17 mães, cujos 
filhos não têm o nome do 
pai em seu registro de nasci-
mento. Um reconhecimento 
de paternidade foi feito de 
forma espontânea, sem a 
necessidade de ajuizamento 
de ação de investigação.

Segundo a promotora 
de Justiça Luciara Moura, 
vários pais serão notifica-
dos para audiências ainda 
neste mês de setembro. 
“Isso comprova o real ganho 
de tempo nos procedimen-
tos”, destacou. Participaram 
dos trabalhos a promotora 
de Justiça Rhomeika Maria 
de França Porto, assessoras 

e estagiárias.
A promotora de Justiça 

informou que os atendimen-
tos realizados não configu-
ram um mutirão. “Trata-se 
de um atendimento normal 
realizado mensalmente, mas 
que, graças à parceria com 
os cartórios de registro civil, 
deram mais dinamismo e ce-
leridade aos procedimentos. 
Isso é fruto de novas técni-
cas e rotinas que remode-
laram o Nupar em Campina 
Grande”, destacou.

Luciara Moura disse 
que, atualmente, os pró-
prios oficiais de cartório no-
tificam as mães das crianças 
para que compareçam ao 
Ministério Público imedia-
tamente quando do registro 
do bebê, ao nascer. “As mães 
são ouvidas em, no máximo, 
30 dias do nascimento de 
seus filhos e, consequente-
mente, os supostos pais são 
mais rapidamente convoca-
dos a prestarem esclareci-
mentos”, explicou.

Equipe do Centro 
de Apoio Operacional 
às Promotorias de Jus-
tiça (Caop) de Defesa 
da Criança e do Ado-
lescente e da Educação, 
do Ministério Público 
da Paraíba (MPPB), apli-
cou esta semana um 
questionário na Esco-
la Municipal de Ensino 
Fundamental e Médio 
Professora Maria Caxias 
de Lima, no município 
de São José dos Ramos, 
onde desenvolve o Pro-
jeto Menina Abusada.

O questionário foi 
direcionado aos alunos, 
professores, conselhei-
ros tutelares, familiares 
dos estudantes e técni-
cos e gestores da área 
da Educação. São José 
dos Ramos é uma cida-
de da Região da Mata 

paraibana, com cerca de 
seis mil habitantes, loca-
lizada a 59 quilômetros 
da capital, João Pessoa.

O Menina Abusada 
é uma parceria entre o 
MPPB e a Associação Mis-
são Restaurando Vidas, 
com o apoio da Funda-
ção Luterana de Diaco-
nia. A iniciativa executa 
atividades de mobiliza-
ção da comunidade es-
colar sobre a violência 
e o abuso sexual prati-
cado contra crianças e 
adolescentes e da siste-
matização de métodos 
de conhecimento sobre 
o assunto em escolas 
de Educação Infantil e 
Ensino Fundamental, 
por meio de oficinas de 
orientação sexual e for-
mas de violência sexual e 
prevenção.

Projeto Menina Abusada

O Posto Fiscal de Alcantil 
da Receita Estadual, na BR-104, 
intensificou a fiscalização e 
realizou nove apreensões de 
cargas com irregularidades 
nas notas fiscais. Entre as 
cargas autuadas pelos audito-
res fiscais estavam produtos 
farmacêuticos, feijão, cosmé-
ticos, embalagens e camarão. 
O Posto Fiscal de Alcantil, que 
fica na divisa entre Paraíba e 
Pernambuco, pertence à juris-
dição da 3ª Gerência Regional 
da Receita Estadual, com sede 
em Campina Grande.

A carga de feijão, com 38 
toneladas, vinha de Goiás com 
destino ao Rio Grande do Nor-
te, e foi apreendida com nota 
fiscal inidônea, transportando 
produto indicado diferente da 
nota, o que gerou um valor 
principal de ICMS e de multa 
na carga de R$ 46.683,00. 

Outra carga autuada foi 
a de embalagens, apreendida 
por transportar produtos não 
discriminados na nota e que 
não condiziam no Danfe (Do-
cumento Auxiliar de Nota Fis-
cal Eletrônica). A carga irregu-

lar gerou de valor principal do 
ICMS e de multa dos produtos 
um total de R$ 48.921,84. Já a 
carga de cosméticos e de pro-
dutos farmacêuticos, que es-
tava sendo transportada sem 
documento fiscal, gerou de va-
lor principal e multa um total 
de R$ 13.633,92.

Segundo a equipe fiscal 
do Posto de Alcantil, as nove 
cargas geraram de valor prin-
cipal de ICMS e de multas um 
valor total de R$ 121.455,66.  
O valor da multa em caso de 
autuação é 100% sobre o va-

lor da alíquota cheia de ICMS 
(18%) aplicada no produto 
apreendido.

O secretário executivo da 
Receita Estadual, Leonilson 
Lins de Lucena, lembra que 
apenas as transportadoras 
detentoras de regime especial 
Fronteira Livre são dispensa-
das da parada obrigatória nos 
postos fiscais. Mas a equipe de 
auditores fiscais de plantão 
poderá solicitar a parada de 
qualquer carga, inclusive de 
empresas detentoras de regi-
me especial.
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Banda marcial do Liceu recebe 
uniforme oficial para o desfile
Desfile de 7 de setembro 
da capital começa às 8h30, 
na Av. Duarte da Silveira

O secretário de Estado 
da Educação, Aléssio Trinda-
de, entregou ontem o unifor-
me oficial da banda marcial 
do Liceu Paraibano, que par-
ticipa hoje do desfile de 7 de 
Setembro. Foram entregues 
45 uniformes para o corpo 
musical e 18 para as alas de 
alegoria e balizas. 

"O modelo foi definido 
com os próprios alunos, as-
sim contribuímos com a ban-
da, de forma democrática, e 
formalizamos uma parceria 
que deve ser estendida a 
outras escolas nos próximos 
anos", declarou o secretário 
Aléssio.

O estudante Elson Pes-
soa é um dos integrantes da 
banda marcial do Liceu. Ele 
toca tuba e vai fazer a estreia 
no grupo neste dia 7. "Eu 
aprendi a tocar o instrumen-
to aqui no colégio e não vejo 
a hora de chegar o desfile", 
falou em tom de expectativa.

Outra participante da 
banda marcial é a estudante 
Tainá Lima. "Eu agradeço a 
entrega do fardamento por 
parte do Governo do Estado, 
em nome de todos os alunos. 
Tenho orgulho de participar 

Chico José
chicodocrato@gmail.com

O Laboratório de Ecolo-
gia Aquática e o Departamen-
to de Engenharia Sanitária e 
Ambiental da Universidade 
Estadual da Paraíba estão 
reforçando o tratamento da 
água do Açude Epitácio Pes-
soa, no município de Boquei-
rão, visando a eliminação 
das cianobactérias e cianoto-
xinas. O manancial é a única 
alternativa de abastecimento 
d’água de Campina Grande 
e mais 18 cidades do Com-
partimento da Borborema. 
O Açude de Boqueirão está 
com 29,76 milhões de me-
tros cúbicos, número cor-
respondente a 7,2% de sua 
capacidade total de acumula-
ção que é de 411,68 milhões 
de metros cúbicos

A professora Weruska 
Brasileiro, do Departamen-
to de Engenharia Sanitária 
e Ambiental, informou que 
além de peróxido de hidro-

gênio, serão também aplica-
dos íons de ferro na Estação 
de Tratamento da Cagepa, na 
localidade de Gravatá (entre 
Boqueirão e Queimadas). De 
acordo com a professora, 
essa junção de substâncias 
aumenta o potencial de oxi-
dação das cianobactérias, 
removendo-as e impedindo 
que se quebrem e liberem as 
cianotoxinas altamente da-
nosas à saúde da população 
usuária da água do Açude 
de Boqueirão.  “Os íons de 
ferro junto com o peróxido 
formam um radical hidroxila, 
que tem potencial superior 
ao ozônio”, explicou.

Ainda de acordo com 
Weruska Brasileiro, já fo-
ram feitos 80 ensaios de 
tratamento da água do 
Açude de Boqueirão. Des-
se total, segundo ela, será 
observada qual a dosagem 
para a remoção de ciano-
bactérias e cianotoxinas. 
Mas ela adianta que os ní-
veis de cianotoxina ainda 

estão dez vezes menores 
do que o recomendado pela 
Portaria 2914 do Ministério 
da Saúde, para preservar a 
potabilidade da água.

Por sua vez, o Laborató-
rio de Ecologia Aquática faz 
a análise das cianobactérias 
e cianotoxinas. O gerente 
regional da Cagepa em Cam-
pina Grande, Ronaldo Mene-
ses, informou que já foi con-
cluída a instalação da bomba 
dosadora. O equipamento vai 
despejar o peróxido de hi-
drogênio reforçado com íons 
de ferro na estação.

Ele disse que o monito-
ramento da água continua 
sendo feito semanalmente e 
que a aplicação do peróxido 
de hidrogênio complementa-
do com íons de ferro vai re-
forçar o tratamento que já é 
feito pela Cagepa com sulfato 
de alumínio e cloro. Esse pro-
cesso já é adotado com êxito 
empregado em Pernambuco, 
pela  Companhia Pernambu-
cana de Saneamento.

Açude de Boqueirão será  
tratado com íons de ferro

Secretário da Educação, Aléssio Trindade, entregou 45 uniformes para o corpo musical e 18 para as alas de alegoria e balizas da Banda Marcial do Liceu Paraibano 

FOTO: Delmer Rodrigues

A Convenção Coletiva dos Empre-
gados no Comércio de Campina Gran-
de e região permite o funcionamento 
do comércio nesta quarta-feira (7), 
Dia da Independência do Brasil, en-
tretanto, as lojas do centro da cidade 
devem fechar suas portas por se tra-
tar de um feriado cívico, quando as 
famílias tradicionalmente vão às ruas 
assistir ao desfile.

As empresas que irão funcionar 
neste feriado, usando a mão de obra 
de seus empregados, terão que cum-
prir o que determina a convenção co-
letiva da categoria, ou seja, o paga-
mento de abonos da seguinte forma: 
empresa que tenha em seu quadro fun-
cional até dez empregados,  R$ 33,00;  
empresa com mais de dez trabalhado-
res, R$ 40,00. O empregado ainda terá 
direito a uma folga integral a ser tirada 
até 21 dias após o dia trabalhado.

O pagamento dos abonos terá 
que ser feito no final do expediente. 

Os patrões ainda terão que respeitar a 
jornada de trabalho de seus funcioná-
rios;  fornecerem o vale-transporte re-
ferente ao dia feriado, sem ônus para 
os trabalhadores, além de registrarem 
a frequência no livro de ponto.

De acordo com o presidente do 
Sindicato dos Comerciários, José do 
Nascimento Coelho, o 7 de Setembro é 
uma data de grande importância para 
todos os brasileiros, por marcar o fim 
do domínio português e a conquista 
da autonomia do Brasil. Muitas ten-
tativas ocorreram e algumas pessoas 
morreram na luta por este ideal.

“O desfile cívico serve justamen-
te para lembrar uma data que sim-
boliza a autonomia conquistada e a 
determinação do brasileiro, caracte-
rística inerente do nosso povo, além 
disso, resgata, através das escolas, 
forças militares e várias outras insti-
tuições, valores culturais esquecidos”, 
afirma Coelho.

Lojas de CG que abrirem 
terão que pagar abonos

FERIADO DE 7 DE SETEMBRO

da banda do Liceu", declarou.
O professor Emmanuel 

Rodrigues, maestro da banda, 
acredita que essa é uma con-
quista muito grande e mostra 
o compromisso do Governo 
do Estado com as atividades 
extracurriculares. "Essa é a 
prova de que estamos dian-
te de uma ação planejada, de 
tal forma que essa entrega de 
fardamento beneficia não só a 

banda marcial, mas também 
todos os alunos da escola".

Para o gerente de bandas 
marciais da Secretaria de Es-
tado da Educação (SEE), Júlio 
Ruffo, que também partici-
pou da entrega do fardamen-
to, a iniciativa deixou os alunos 
bem motivados. "Estamos mui-
to felizes e acreditamos que o 
Desfile Cívico deste ano vai ser 
diferenciado", finalizou.

Banda Juvenil
A Banda Marcial Juvenil 

da Gerência de Bandas Esco-
lares também participa hoje 
do desfile cívico militar em 
comemoração aos 194 anos 
da Independência do Brasil. 
O desfile começará às 8h30, 
na Avenida Duarte da Silvei-
ra, próximo ao Departamen-
to de Estradas de Rodagem 
(DER). A previsão é que o en-

cerramento ocorra às 12h. A 
Extinção do Fogo Simbólico 
da Pátria está previsto para 
as 12h15.

A apresentação da Ban-
da Marcial Juvenil ocorrerá 
com a participação de 450 
alunos da rede estadual, ma-
triculados em 15 escolas de 
João Pessoa e Região Metro-
politana da capital, tais como: 
Carlos Chagas, Luiz Ramalho, 

Horácio de Almeida, Oswaldo 
Pessoa, Maria Bronzeado, Ba-
tista de Melo, Raul Córdula, 
Nicodemos Neves, Colégio da 
Polícia Militar, Mestre Sivuca, 
Papa Paulo VI, Sesquicente-
nário, CPDAC, Francisco Go-
mes e Antonio Gomes. A ban-
da contará com instrumentos 
de metais e percussão, além 
do pavilhão nacional e com 
15 balizas.

A Capitania dos Portos 
da Paraíba alerta que ondas 
de até três metros de altura 
devem atingir o litoral pa-
raibano até as 9h de hoje e 
a ressaca pode se prolongar 
durante todo o mês. Segundo 
o sargento Franklin, da Capi-
tania dos Portos, não há um 
horário específico para que a 
ressaca atinja a costa maríti-
ma do Estado, mas é impor-
tante estar atento e cauteloso.

Segundo ele, não é pos-

sível fazer uma atualização 
precisa acerca das previsões, 
uma vez que a Capitania re-
cebe novas informações do 
Centro de Hidrografia da 
Marinha, localizado no Rio 
de Janeiro, a cada três horas. 
Isso permite que a imprevi-
sibilidade do mar seja moti-
vo para atenção redobrada. 
Diante da ressaca com ondas 
Sudeste-Leste, a Marinha re-
comenda que esportistas e 
pescadores evitem entrar no 
mar durante o período.

O aviso também é váli-
do para as embarcações de 

transportes de médio e gran-
de porte. O indicado, segun-
do a Marinha, é que os tripu-
lantes fiquem atentos quanto 
ao estado geral de motores 
e casco, equipamentos de 
rádio e outros itens de segu-
rança para evitar problemas 
com a ressaca que atinge o 
litoral da Paraíba. 

O sargento Franklin 
diz que essas ressacas, que 
produzem ondas enormes, 
acontecem nas margens do 
Estado devido às condições 
climáticas. “A gente está no 
extremo, na zona de alta 

pressão, isso é motivo con-
tundente para que ocorram 
essas ressacas”, garantiu, ao 
lembrar que há também o 
mar grosso, variando confor-
me a localização.

Capitania alerta para ondas de 3m
RESSACA NA PARAÍBA

A Agência Executi-
va de Gestão das Águas 
(Aesa) prevê possibilida-
de de chuvas ocasionais 
com nebulosidade variá-
vel para o Litoral, hoje, 
feriado da Independên-
cia. Para Agreste e Brejo, 
nebulosidade variável.

Para Alto Sertão e 
Sertão, céu parcialmen-
te nublado a claro. Já 
para o Cariri-Curimataú, 
nebulosidade variável. 
No Sertão, a tempera-

tura máxima deve ficar 
em torno dos 34ºC e a 
mínima, dos 20ºC. 

Confira a tempera-
tura para as demais re-
giões: Litoral, máxima de 
30ºC e mínima de 23ºC; 
Brejo, máxima de 27ºC e 
mínima de 17ºC; Agres-
te, máxima de 29ºC e mí-
nima de 18ºC; Cariri-Curi-
mataú, máxima de 33ºC 
e mínima de 17ºC e Alto 
Sertão, máxima de 34ºC 
e mínima de 19ºC.

Aesa prevê chuvas 
para o Litoral hoje

Rodolfo Amorim
Especial para A União

SeRviço

em caso de emergências, ligar para: 

Capitania dos Portos – 

3241-2805 ou 0800 281-3071

Batalhão de Busca e Salvamento – 

3213-9552
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Reforma da Previdência será 
enviada ao Congresso este mês
Promessa é feita desde que 
Temer assumiu a Presidência 
como interino, em maio

Apesar dos apelos de par-
tidos da base aliada para adiar 
o envio da reforma da Previ-
dência ao Congresso Nacional, 
o presidente Michel Temer de-
cidiu que vai mandar a propos-
ta este mês, antes das eleições 
municipais.

A reforma da Previdência 
tem sido anunciada pelo gover-
no desde que Temer assumiu a 
Presidência como interino, em 
maio deste ano. Parlamentares 
de partidos aliados, porém, ar-
gumentavam que o envio agora 
poderia atrapalhar as disputas 
eleitorais por ser uma medida 
impopular. De acordo com o 
ministro-chefe da Casa Civil, 
Eliseu Padilha, Temer mani-
festou-se ontem no sentido de 
enviar ainda neste mês a pro-
posta, como havia prometido 
em ocasiões anteriores.

“Nós temos que entender 
que temos uma base parla-
mentar que tem posição dife-
rente e está dialogando com o 
presidente. O segredo agora do 
presidente Michel é fazer com 
que a base tenha um consen-
so mínimo. Ele quer mandar 
antes [das eleições]”, disse. Se-
gundo Padilha, que não quis 
estipular uma data para o en-
vio, o “diálogo” para o envio da 

proposta será feito “assim que 
tivermos quórum”.

Para o ministro da Secre-
taria de Governo, Geddel Vieira 
Lima, a dúvida sobre a data era 
mais uma questão de estratégia 
do que eleitoral. Ele informou 
que teve ontem conversas com 
o presidente nacional do PSDB, 
Aécio Neves, e o presidente da 
Câmara dos Deputados, Rodri-
go Maia, sobre o assunto.

“É uma questão de estra-
tégia parlamentar e não de mé-
rito. O governo já tomou a deci-
são, acha que não tem condição 
de manter do jeito que está. A 
base defende, a reforma é ne-
cessária para colocar o Brasil 
nos trilhos”, disse. Para Geddel 
Vieira Lima, Temer analisou os 
“custos e benefícios” e achou 
melhor “sinalizar claramente” 
para a necessidade do envio 
imediato da proposta até por 
uma questão “simbólica”.

Vieira Lima disse também 
que os pontos mais polêmicos, 
como idade mínima aos 65 
anos e transição aos 50 anos, 
estão sendo fechados “prova-
velmente esta semana” para 
que sejam encaminhados ao 
Congresso. “Basicamente não 
tem discordância, agora é levar 
à apreciação do presidente da 
República”.

A proposta de reforma da 
Previdência estipula a idade mí-
nima de 65 anos para a aposen-
tadoria de homens e mulheres 
no Brasil tanto para trabalhado-
res da iniciativa privada quanto 
para servidores públicos. 

Programa Mais 
Médicos é avaliado

O Governo do Estado, por 
meio da Secretaria de Estado da 
Saúde, participa amanhã, às 18h, 
do Seminário Nacional Rede-Ob-
servatório do Programa Mais Mé-
dicos. Durante o evento, que será 
realizado no auditório do Centro de 
Ciências Médicas da Universidade 
Federal da Paraíba (UFPB), o setor 
de Atenção Básica da SES apresen-
tará a temática “Efeitos do Mais 
Médicos na Paraíba”. A secretária 
de Estado da Saúde, Roberta Abath, 
entre outras autoridades, partici-
pará do seminário, que prossegue 
na sexta-feira (9). Durante toda a 
programação terá lançamento de li-
vros, palestras e outras atividades 
que avaliarão o programa. O evento 
é promovido pela Rede-Observató-
rio do Programa Mais Médicos.

Preso empresário 
foragido de PE

Mais um suspeito da prática de 
fraudes foi preso pela Polícia Civil em 
João Pessoa. Ontem, policiais da Dele-
gacia de Defraudações e Falsificações 
(DDF) cumpriram mandado de prisão 
preventiva em desfavor do empresário 
Edson José Moreira, 43, pelo crime de 
estelionato e apropriação indébita. O 
documento foi expedido pela Comarca 
de Caruaru (PE). De acordo com a polícia 
paraibana, Edson estava foragido da 
Justiça desde 2011 e a DDF foi aciona-
da há aproximadamente 10 dias com 
o objetivo de localizar e prender o em-
presário, em um apartamento localizado 
no bairro do Bessa, capital. “Durante as 
investigações descobrimos que Edson 
Barril atua na Paraíba como empresário 
de diversas bandas de forró e não pos-
sui endereço certo, se mudando sempre, 
motivo pelo qual foi localizado após 10 
dias de monitoramento constante.

Alunos conhecem 
o “Arte Cidadã’ 

Os alunos do Centro Pro-
fissionalizante Deputado Antônio 
Cabral (CPDAC), no bairro Valentina 
Figueiredo, em João Pessoa, parti-
ciparam da série de divulgação do 
concurso ‘Arte Cidadã’, que vai pre-
miar com notebooks as melhores 
produções de desenhos (estória em 
quadrinhos); poesia ou paródias com 
abordagem de educação fiscal, os 
estudantes da 1ª Região de Ensino 
do Estado. O concurso, que faz parte 
do programa ‘Semeando Sementes 
da Cidadania’, é uma parceria da 
Secretaria de Estado da Receita, da 
Educação Estadual e da Delegacia da 
Receita Federal. Cerca de 200 alunos 
participaram das palestras que ex-
plicaram o conteúdo e as regras de 
como participar do concurso.

PF na Hashtag 
contra terrorismo

A Polícia Federal deflagrou on-
tem a quarta fase da Operação Hastag, 
que investiga o envolvimento de brasi-
leiros com o terrorismo internacional. 
A 14ª Vara Federal de Curitiba deter-
minou o cumprimento de dois man-
dados de busca e apreensão e dois de 
condução coercitiva, na capital de São 
Paulo e no interior do Estado. Segundo 
a Justiça Federal do Paraná, os nomes 
dos alvos e os detalhes da quarta fase 
não foram divulgados por enquanto 
para preservar o andamento das inves-
tigações. A Operação Hashtag foi de-
flagrada pela primeira vez no dia 21 de 
julho para investigar o envolvimento de 
brasileiros em grupos terroristas inter-
nacionais. Nas três primeiras fases, 15 
pessoas foram presas e encaminhadas 
à Penitenciária Federal de Campo Gran-
de, no Mato Grosso do Sul.

Paulo Victor Chagas
Da Agência Brasil

No final da tarde de ontem a sede 
do Instituto Nacional de Colonização e 
Reforma Agrária (Incra) foi desocupa-
da pelos mil agricultores após resulta-
do da reunião com Solon Alves Diniz, 
superintendente do órgão na Paraíba, 
MST, Comissão Pastoral da Terra (CPT), 
Movimento dos Pequenos Agricultores 
(MPA), em que aconteceram algumas 
mudanças a favor das reivindicações 
dos movimentos, em João Pessoa. Pela 
manhã houve uma audiência em Brasí-
lia com o Incra, Ministério das Cidades 
e MDF, para discutir a pauta política e 
como ficaria a situação dos camponeses. 

Reunião
A diretora do Movimento Sem Ter-

ra (MST), Adriana Araújo, informou 
que os resultados da audiência em Bra-
sília foram de que para a assistência téc-
nica seriam disponibilizados 2 milhões 
de reais,  para pagar as prestadoras de 
serviço, que seriam realizadas vistorias 
nas ocupações de terra, garantindo 
que em um mês e meio o Incra iria fa-
zer cinco vistorias e abrigar algumas fa-
mílias da Usina Maravilha, no Litoral, e 
em Sousa, além de pessoas de algumas 
áreas de Campina Grande, até o final 
do ano. Ela disse que as mobilizações 
iriam continuar, inclusive com a parti-
cipação hoje pela manhã na manifes-
tação do “Grito dos Excluídos”. “Nós 
definimos com todos os movimentos 
que iríamos nos retirar hoje, mas que 
a jornada nacional vai continuar, mas 

que na segunda-feira (12) haverá uma 
reunião com a superintendência do 
Incra-PB para ver os outros pontos que 
ficaram encaminhados daqui para sex-
ta-feira (9)”, afirmou.

Rogério Oliveira, coordenador da 
CPT, disse que houveram alguns avan-
ços na reunião, e alguns deles foram: 
a chegada dos recursos que faltavam 
para que fosse possível o início da vis-
toria das terras, eles já tinham recebi-
do 50 mil reais; com relação ao desblo-
queio dos nomes dos agricultores que 
tiravam direitos como a aposentadoria, 
o superintendente do Incra afirmou 
que na próxima segunda-feira (12) irá 
para Brasília discutir esse ponto. “Os 
Incras de todos os estados estão sen-
do ocupados, inclusive em Brasília, e a 
gente espera que até essa sexta-feira 
a gente tenha uma posição mais clara 
sobre esse movimento”, disse. Duran-
te a reunião estavam presentes alguns 
representantes do setor de desenvolvi-
mento, obtenção e administração.

Reivindicações
As reivindicações dos movimentos 

se baseiam em três pontos principais, 
que são: bloqueio de garantias na re-
forma agrária; garantia do pagamento 
da assistência técnica, que estão para-
dos há 4 meses e que os agricultores 
podem perder esse direito no atual Go-
verno Temer, e que o IPCU desbloqueie 
os mais de 5 mil agricultores que estão 
privados de retirar a certidão para a 
aposentadoria, pois as contas de crédi-
to ficam bloqueadas, segundo o coor-
denador da CPT, Rogério Oliveira.

Agricultores desocupam 
sede do Incra na capital

APós REunião CoM suPERintEndênCiA

Rachel Almeida
Especial para A União

Foto: Ortilo Antônio

Os cerca de mil agricultores deixaram a sede do Incra, em João Pessoa, no final da tarde

Um dos líderes do Movi-
mento Brasil Livre, Fernando 
Holliday, protocolou ontem, no 
Senado, um pedido de impea-
chment do presidente do Su-
premo Tribunal Federal (STF), 
ministro Ricardo Lewandows-
ki. Responsável por conduzir o 
julgamento do processo de im-
peachment de Dilma Rousseff, 
Lewandowski acatou o desta-
que apresentado pelo PT para 
que a votação da condenação 
de Dilma fosse fatiada, resul-
tando na manutenção do direi-
to dela de exercer função públi-
ca, mesmo após ter o mandato 
cassado pelos senadores.

Segundo Holliday, a deci-

são de Lewandowski é o que 
motiva o pedido de impeach-
ment. “O argumento principal 
é de que o presidente do Su-
premo cometeu crime de res-
ponsabilidade ao aceitar o fa-
tiamento da votação, que votou 
separadamente o impedimen-
to da presidente Dilma Rous-
seff e a sua inabilitação política 
por 8 anos. O texto constitucio-
nal é muito claro, ele diz que a 
consequência direta do impe-
dimento da presidente da Re-
pública seria a sua inabilitação”, 
disse aos jornalistas, logo após 
protocolar a petição.

Na opinião do coordena-
dor do movimento, o ministro 
teve oportunidade de anali-
sar a questão com calma, mas 
agiu com negligência.

Líder do Brasil Livre 
protocola no Senado

iMPEACHMEnt dE LEwAndowski

O Governo do Estado, por 
meio da Secretaria de Estado 
da Educação (SEE), realizará 
nos próximos dias 14 e 15 a 
avaliação do Sistema Estadual 
de Avaliação da Educação da 
Paraíba (Avaliando IDEPB). 
A aplicação acontecerá em 
682 escolas da Rede Estadual 
de ensino, sejam urbanas, do 
campo ou indígenas, localiza-
das nos 223 municípios da Pa-
raíba e consiste na aplicação de 
provas das disciplinas de Lín-
gua Portuguesa e Matemática 
a estudantes do 5º ao 9º anos 
do Ensino Fundamental e 1ª a 

3ª séries do Ensino Médio. Se-
rão avaliadas 3.723 turmas e 
101.276 estudantes. Em 2015, 
foram avaliados 46.901 alunos.

Estudantes com deficiên-
cia visual e auditiva também 
serão avaliados, utilizando 
instrumentos em linguagem 
Braile e versão ampliada e 
profissionais intérpretes de 
Libras. Durante a realização 
da avaliação, também serão 
consideradas outras variáveis 
no âmbito pedagógico: gestão 
escolar, desempenho, perfil 
e formação pedagógica dos 
profissionais, planejamento 

curricular e estrutura física e 
organizacional da escola.

O Avaliando IDEPB tem 
o objetivo de estabelecer 
anualmente indicadores edu-
cacionais de qualidade, rela-
cionados com a construção de 
aprendizagens significativas, 
com vistas à validação do Pla-
no de Metas – IDEPB, por es-
cola. A leitura analítica dessas 
informações possibilita à SEE 
a redefinição de políticas de 
melhoria da qualidade do en-
sino e da aprendizagem conti-
das no Plano de Gestão Paraí-
ba Faz Educação 2.

Secretaria da Educação faz 
provas nos dias 14 e 15

“AvALiAndo idEPB” 

As discussões realizadas 
no seminário “O Futuro do 
Desenvolvimento: O Brasil, 
o Nordeste e a Estratégia de 
Arranjos Produtivos Locais”, 
encerrado na última semana, 
já começam a dar os primei-
ros resultados: a assinatura 
de uma carta de intenções en-
tre o Governo do Estado, por 
meio da Secretaria do Turis-
mo e Desenvolvimento Eco-
nômico, Banco do Nordeste 
e a Superintendência de De-
senvolvimento Regional do 
Nordeste (Sudene), para pro-
moção do desenvolvimento 
dos Arranjos Produtivos Lo-

cais do Estado da Paraíba.
O compromisso estabe-

lecido na carta assinada por 
representantes da Secretaria 
de Estado de Turismo e De-
senvolvimento Econômico 
(Setde), Banco do Nordeste 
e a Sudene é a criação de um 
termo de cooperação técni-
ca que defina as atribuições 
e responsabilidades de cada 
uma das instituições envol-
vidas. A meta é implementar 
o Plano de Desenvolvimento 
Econômico e Social Susten-
tável para os Arranjos Pro-
dutivos Locais do Estado da 
Paraíba (Plades).

Governo, Sudene e BNB 
assinam carta de intenções

PARA dEsEnvoLviMEnto dE APLs

Mariana Jungmann
Da Agência Brasil



A Fundação Casa de José Américo exibe hoje o filme “Adeus, Lênin!”, que, embora seja ambientado
no período da queda do muro de Berlim, remete aos recentes problemas migratórios da Europa

Banda “Abrad’Os Zóio” 
e Casa Pequeno Davi 
fazem parceria cultural
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INTERAÇÃO CINEMA 

Jorge Paulo Lemann, o 
milionário que quer ser 
presidente do Brasil
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Temas políticos e 
ideológicos no Tintin 
Cineclube de hoje
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Longa de Wolfgang 
Becker é inspirado 

em um período 
importante da 

história cultural da 
Europa: a queda do 

muro de Berlim e 
a reunificação das 

duas Alemanhas 

Guilherme Cabral 
guipb_jornalista@hotmail.com

História atual

Serviço

Hoje é feriado nacional. É a data em que se co-
memora a independência do Brasil da corte de 
Portugal, proclamada pelo príncipe Dom Pedro 
no dia 7 de setembro de 1822. Apesar disso, 
o Cineclube O Homem de Areia, da Fundação 
Casa de José Américo (FCJA), localizada em 
João Pessoa, funciona normalmente e exibe, 
em sessão única a partir das 19h30, o filme in-

titulado Adeus, Lênin! (Alemanha, 121 minutos, 2003), comé-
dia vencedora de vários prêmios internacionais, a exemplo do 
Bafta e Donatello, e dirigida por Wolfgang Becker. A entrada é 
gratuita para o público e quem comentará o longa-metragem, 
cuja Classificação Indicativa é 14 anos, é o crítico de cinema 
Andrés von Dessauer.  

“A comédia Adeus, Lênin!, apesar de se ambientar, com a 
queda do muro de Berlim, em uma época histórica, é atuali-
zadíssima, pois o microcosmo da queda do muro de Berlim 
foi substituído, em poucos anos, por um macrocosmo, com  
quedas de várias barreiras na Comunidade Europeia. Isto 
devido às gigantescas imigrações do Oriente Médio, África e 
Leste europeu para os países ricos da Europa. Haverá uma 
mudança radical da imagem que se fez ontem e se faz hoje 
da União Europeia. Mas, no meio do turbilhão das mudanças 
políticas e econômicas retratadas na obra em questão, perma-
nece intacta uma relação extraordinária entre mãe e filho. Daí 
que se impõe, hoje, a questão: como a instituição ‘família’ 
sobreviverá, em face das grandes alterações sociais na União 
Europeia?”, observou, para o jornal A União, o comentarista 
Andrés von Dessauer,

Já o presidente da Fundação Casa de José Américo, 
Damião Ramos Cavalcanti, também disse para A União que, 
“neste sete de setembro, Adeus, Lênin! significa a continua-
ção da exibição de uma série de bons filmes que o Conselho 
Diretor do Cineclube O Homem de Areia escolheu, de maneira 
muito criteriosa, para mostrar até o final deste ano. É uma 
comédia hilariante, mas, indiretamente, o teor é ideológico”, 
prosseguiu ele, acrescentando que “há quem considere o fil-

me sobre a queda do muro de Berlim, mas, na minha opinião, 
não é apenas isso, mas ainda trata das mudanças sócio-po-
líticas, resultantes do esquartejamento da Alemanha entre 
os Estados Unidos, Inglaterra e Rússia, depois da Segunda 
Guerra Mundial”.  

Representante da Alemanha para a disputa do Oscar na 
categoria de Melhor Filme Estrangeiro em 2004, nos Estados 
Unidos, Adeus, Lênin! é rotagonizado pelos atores Alexander 
Beyer, Daniel Brühl, Florian Lukas, Maria Simon e Stefan Walz 
e considerada uma das mais espirituosas comédias do século 
atual. O filme é ambientado no ano de 1989, ou seja, poucos 
momentos antes da queda do muro de Berlim. Nesse  con-
texto, a senhora Kerner (Katrin Sab) sente-se mal de saúde e 
entra em coma, permanecendo desacordada durante os dias 
que marcaram o triunfo do regime capitalista.

A senhora Kerner só vem despertar do estado de coma 
em meados de 1990. Na ocasião, a cidade natal, Berlim 
Oriental, encontra-se sensivelmente modificada. Temendo 
que a excitação causada pelas drásticas mudanças possa lhe 
prejudicar a saúde, seu filho, Alexander (Daniel Brühl), decide 
esconder da mãe os acontecimentos. Até o momento em que 
ela permanece acamada, Alex não tem muitos problemas para 
contornar a situação. Porém, quando a mãe deseja assistir 
televisão, ele precisa contar com a ajuda de um amigo diretor 
de vídeos.          

 

n Evento: Sessão do Cineclube O Homem de Areia
n Filme: Adeus, Lênin!  
n Data: Hoje
n Hora: 19h30
n Local: Fundação Casa de José Américo, em João 
Pessoa  
n Endereço: Av. Cabo Branco, n0 3336, bairro do 
Cabo Branco
n Entrada: Gratuita
n Classificação: 14 anos 



10

Sobre o economista, a Paraíba 
dá seu testemunho: Arlindo Al-
meida por onde andou deu provas 
de competência administrativa 
e conhecimentos de Economia, 
fazendo do Serviço 
Público ou Privado 
sua missão de vida.

É cultor da música 
clássica, cujos valores 
imortais entretêm 
suas horas de lazer. A 
poesia é sua prática 
mais recente. Precisou 
publicar um Livro 
Sobre Amor e Outras 
Coisas, para que essa 
inspirada vertente 
viesse a correr...E 
veio caudalosa em 61 
páginas!

Sua modéstia, na 
Introdução do Livro, pretextou que 
a Literatura, por não obedecer a 
rimas e compassos, seria mais fácil 
de exercitar do que a música, que 
tem regras pré-fixadas. Foi recha-
çado pelo escritor Ricardo Soares, 
no Prefácio do Livro, pois na sua 

obra poética, Arlindo Almeida, sem 
preocupação com métrica e rima, 
exercitou a poesia com engenho e 
arte, não faltando, inclusive, melo-
dias e orquestrações líricas.

Se não houvesse outras mani-
festações culturais comprovando 
os talentos de Arlindo Almeida, 
justificaria seus pendores poéticos 
a simples leitura dos títulos de seus 
poemas, onde afloram seus melho-
res sentimentos líricos que marcam 

definitivamente sua presença na 
Literatura pátria. 

Dentre outros: ¨Tens como o 
mar, reentrâncias quais bahias, tal-
vez golfos, a revelar mistérios novos 

a cada momento; baía 
de todas as esperanças, 
porto seguro, quem 
sabe; e o Vale entre os 
dois Montes, palcos 
de tantos embates; e a 
boca a soprar emoções, 
sussurrante como o 
vento que embala e faz 
sonhar; e as cachoeiras 
das emoções contagian-
tes que contrariando a 
lei da gravidade levam 
para cima as torrentes 
do Rio Paixão; e o lado 
oriental posterior, do 
qual nada foi dito?; 

pernas nem grossas, nem finas, pois 
na medida exata; tens o poder de 
dominar os elementos, a fúria da 
minha natureza. 

Quem inspira emoções, sem 
rima ou métrica, com tais temas, é 
poeta aqui e alhures!!!

Pela terceira vez consecutiva, Jorge Paulo Le-
mann, 77 anos, foi listado pela revista “Forbes Bra-
sil”, como o homem mais rico do País e membro do 
seleto clube de top 25 mundial. Embora nada tenha a 
ver com o multimilionário Donald Trump, o brasilei-
ro sonha com a Presidência da República.

Segundo a própria revista “Forbes Brasil”, seu pa-
trimônio passou de R$ 49,85 bilhões, no ano passado, 
para R$ 83,70 bilhões, em 2015 - um salto de R$ 33,85 
bilhões. Isso representa um ganho de R$ 92,74 milhões 
por dia, ou R$ 3,86 milhões por hora em um ano. 

A alta do dólar favoreceu o empresário, pois 
grande parte de seus investimentos está fora do País 
e por isso também foi o brasileiro que mais ganhou 
dinheiro no último ano.

Ex-jogador profissional 
de tênis, Lemann é sócio da 
empresa de investimentos 
3G Capital Partners, que 
possui marcas como a cerve-
ja Budweiser, o Burger King 
e tomate Heinz. No Brasil, ele 
tem participação na Ambev, 
fabricante de cervejas como 
Brahma, Skol e Antarctica.

Economicamente ele 
chega a ser quase um Do-
nald Trump. É dono de uma 
em cada quatro cervejas 
consumidas no mundo da 
cadeia de fast-food Burger King, do gigante alimen-
tar Heinz, da famosa Lojas Americanas e de mais de 
30 empresas.

E como Donald Trump está com a ideia de ser 
presidente da República. Mas diferente do norte-a-
mericano, Lemann é reservado, e quase não aparece 
em público. Recentemente, saiu do casulo e falou 
para uma plateia de 800 pessoas sobre as suas novas 
metas: criar uma nova geração de gestores públicos e 
se tornar um novo presidente do Brasil.

“Eu passei a minha vida inteira a fugir da políti-
ca, hoje acho isso errado”, afirmou. E prosseguiu, em 
cerimônia de comemoração da Fundação Estudar, 
instituição criada por ele há 25 anos com o objetivo 
de oferecer bolsas de estudo a jovens talentosos e 
esforçados: “A minha esperança é de que os princí-
pios da fundação – a meritocracia, o pragmatismo, 
a escolha acertada de pessoas, o resultado, o em-
preendedorismo – sejam adotados pelos governos 
e, espero por isso, que um futuro presidente do País 
venha da fundação.”

A Fundação Estudar, que já ofereceu 600 bolsas 

de estudo, ampliou a esfera de ação: vocacionada 
para os negócios e para a gestão de empresas, ofere-
ce agora estudos em administração pública. Em para-
lelo, o milionário brasileiro aposta na tecnologia e na 
inovação: investiu no Snapchat, rede social de fotos 
e vídeos com 150 milhões de usuários diários, e na 
Movile, empresa brasileira que desenvolve startups.

Carioca, Jorge Paulo Lemann quando jovem foi 
surfista amador nos anos 1950 e tenista profissional 
nos 60 – competiu em duas Taças Davis, em Wimble-
don e em Roland-Garros. Embora tenha estudado na 
Universidade de Harvard, não foi um excelente aluno, 
obteve, péssimas notas no primeiro ano.

Filho de abastados imigrantes suíços voltou 
a estudar desta vez em Massachusetts (MIT) e foi 

completando sete dis-
ciplinas por semestre 
(a média é quatro), até 
se graduar, em 1961, 
aos 21 anos, em Gestão 
Empresarial.

No início da carrei-
ra foi jornalista acu-
mulando as funções de 
repórter de economia 
no Jornal do Brasil e 
corretor da Bolsa de 
Valores. Trabalhou no 
Credit Suisse antes de 
fundar a corretora Ga-

rantia, inspirada no Goldman Sachs, que se tornaria 
anos mais tarde o Banco Garantia.

Considerado pelo jornal britânico Financial 
Times “o Warren Buffett brasileiro”, em referência 
ao famoso investidor norte-americano, nem tudo 
são flores na vida de Lemman.  Sua mulher Susanna 
e três dos seus seis filhos, Marc, Lara e Kim já sofre-
ram tentativa de sequestro. O Volkswagen Passat em 
que viajavam foi alvejado a tiros em São Paulo: o que 
protegeu foi a blindagem na carroçaria e o treino do 
motorista em condução defensiva.

Hoje Lemann, que possui dupla nacionalidade 
suíça e brasileira, e se divide em São Paulo e Zurique, 
onde vive numa segura mansão, não muito longe 
onde mora a cantora Tina Turner.  E no momento 
conturbado em que vivemos na política, com a perda 
do mandato da presidente Dilma não será surpresa 
se nas eleições de 2018, Jorge Paulo Lemann seja 
candidato e quem sabe realize o sonho de ser presi-
dente do Brasil.

 “Sonhar grande custa tanto como sonhar peque-
no”, diz confiante o multimilionário brasileiro.

Poeta aqui e alhures...

O milionário que quer ser presidente do Brasil

Crônica Evaldo Gonçalves - Escritor membro da APL

Vivências 
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Professora e poetisa - vitorialr@gmail.com

Vitória 
Lima

Rogério Almeida - Jornalista de turismoArtigo
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Eu sou Clara, e você?
“Cesse tudo o que a Musa antiga canta,
Que outro valor mais alto se alevanta”

Luís de Camões, “Os Lusíadas”

Esses versos de Camões, 
que aprendi a amar na escola 
pública, em Campina Grande, 
me tomam de assalto quando 
vejo algo que me tira o fôlego, 
pela sua beleza, pertinência, 
relevância de seu conteúdo e 
poeticidade. Isto me aconte-
ceu ontem, quando vi o filme 
de Kléber Mendonça Filho, 
“Aquarius”. Todo mundo já co-
nhece o tema central do filme: 
a última moradora de um prédio em Boa Viagem, no Recife, 
uma viúva representada pela atriz Sônia Braga, é assediada 
pelos representantes da construtora que agora é dona dos 
demais apartamentos do prédio e lutam para convencê-la a 
vender o seu. Até seus filhos a assediam: alguns por medo 
que lhe aconteça algum mal, outros por pura ambição. Mas 
ela resiste impávida a todos os assédios e luta para preser-
var aquele espaço que foi palco de toda uma vida, com seu 
marido e onde criou os filhos. Seus companheiros agora são 
seus discos de vinil, antigos, suas fotos, sua rede e algumas 
amigas, com quem sai, ocasionalmente, para dançar. Uma 
vida muito semelhante a de muitas de nós, com mais de 60 
anos.  Não vou entrar em maiores detalhes sobre o filme 
para não estragar a surpresa e a fruição de muitos que ainda 
não o viram e vão vê-lo. Só quero dizer que é imperdível! 
principalmente porque funciona como uma poderosa metá-
fora do momento histórico que estamos vivendo no Brasil. 
Atentem para as cenas finais do filme e depois me digam se 
estou mentindo ou exagerando.

Para nós, paraibanos, o filme tem uma dimensão extra 
porque inclui alguns dos nossos queridos atores, como os 
veteranos Fernando Teixeira, Buda Lira, Daniel Porpino e Arly 
Arnaud. Não sei se me escapou alguém mais, se escapou, me 
desculpe. Não foi por descaso, foi por desconhecimento mes-
mo. Aliás, o diretor Kléber Mendonça Filho já tinha escalado 
alguns de nossos melhores atores, a exemplo de Waldemar 
Solha, Suzy Lopes e Sebastião Formiga, para o seu premiadís-
simo filme anterior, “O som ao redor”. O cinema produzido no 
Nordeste afirma-se como um diferencial artístico/estético, 
diante dos nossos olhos já enfastiados com as paisagens do 
Rio de Janeiro e de São Paulo. Kléber mistura o urbano e a 
praia em seus filmes e o urbano que nos mostra é decadente, 
inspirando a cobiça das construtoras, que não vêm a hora de 
pôr tudo abaixo e construir prédios novos no lugar, e, conse-
quentemente ganharem rios de dinheiro com a valorização 
dos imóveis. O velho não é vintage. É velho mesmo. Essas são 
palavras usadas por Clara para rebater a filha, que insiste na 
venda do apartamento para pôr a mão numa ocasional grana 
que possa sobrar para ela: “quando você gosta é vintage, 
quando não gosta, é velho”. E assim, as antigas cidades do Bra-
sil vão perdendo suas características, pois aquilo que as ca-
racterizou no passado vai desaparecendo. No seu lugar só vão 
ficando os vorazes tubarões, (tanto os do mar de Boa Viagem, 
como os empreiteiros) que são (os tubarões) insistentemente 
lembrados nos filmes de Kléber. No filme anterior, tínhamos o 
ator Irandhir Santos, a grande estrela do cinema do Nordeste, 
no papel de vigilante, neste atua como salva-vidas, zelando 
pela segurança dos banhistas da praia de Boa Viagem. Sempre 
bom vê-lo. Na novela “Velho Chico” e no filme excepcional de 
Camilo Cavalcanti, “A história da eternidade” ele também está 
no elenco.

Com esses diretores e atores, o Nordeste vai mostrando 
que também pode e sabe fazer cinema, sem apelar para os 
tradicionais temas de seca, fome e cangaço. Mostrando que 
também existe um Nordeste urbano, classe média, longe da 
Caatinga e do Sertão. Às vezes, esse Sertão, essa Caatinga, este 
Nordeste profundo residem no interior, na alma das pessoas, 
ressecadas no seu íntimo pelas dores e pelas perdas do viver.

Mas isso não acontece com Clara, uma mulher que 
perdeu o amor para a morte, que venceu um câncer de 
mama, mas continua perseguindo a vida, sem amargura, 
sem arrependimentos. Comparo a personagem à presidenta 
Dilma, que sofreu a perseguição, a tortura, o câncer, a perda 
do cargo, mas não derrapou no derrotismo ou na amargura. 
Só tristeza. Mas, sua postura altiva lhe conquistou a admira-
ção e o respeito de seus compatriotas, mesmo aqueles que 
antes queriam vê-la fora do poder. Eu mesma ouvi de muitas 
pessoas, que antes a apupavam e ridicularizavam, palavras de 
apreço e carinho. 

Renovo a recomendação para ficaram atentos para a 
chocante sequência final dos cupins, que funciona tanto no 
nível literal como no simbólico, no filme.

Finalizo relembrando que nos anos 70 celebramos a vida 
ao som da música “The age of Aquarius”, tema do filme “Hair”, 
que apontava para o nascimento de uma nova era. Foi mesmo 
o despertar de uma nova era, com Woodstock e tudo, mas 
também com muito sofrimento para nós, brasileiros e sul-a-
mericanos. A era das ditaduras, com muito sangue e tortura a 
nos aterrorizar.



Roteiro

UNIÃO  AJoão Pessoa, Paraíba - QUARTA-FEIRA, 7 de setembro de 2016

Interação

Em cartaz

 Funesc [3211-6280]  Mag Shopping [3246-9200]  Shopping Tambiá [3214-4000]  Shopping Iguatemi [3337-6000]  Shopping Sul [3235-5585]  Shopping  Manaíra (Box) [3246-3188]  Sesc - Campina Grande [3337-1942] 
 Sesc - João Pessoa [3208-3158]  Teatro Lima Penante [3221-5835 ]  Teatro Ednaldo do Egypto [3247-1449]  Teatro Severino Cabral [3341-6538]  Bar dos Artistas  [3241-4148] Galeria Archidy Picado [3211-6224]  Casa 
do Cantador  [3337-4646]

SERVIÇO

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

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

PROGRAMAÇÃO DE HOJE

Rádio Tabajara

Um curió e a
goiabada cascão

Crônica em destaque

“Gentileza gera gentileza, que 
por sua vez gera a paz, que gera o 
amor e muito mais. Ajudar! Liber-
dade para o coração”. Essa é a frase 
inicial que a banda Abrad’Os Zóio 
vem trabalhando em sua mais nova 
música intitulada “Gentileza gera 
Gentileza”. Além de ser um novo 
single do grupo, a música trata-se 
de uma canção que mais se parece 
com um mantra, uma oração em 
prol do fazer o bem. O lançamento 
da canção tem o objetivo de arreca-
dar investimentos financeiros para 
gravação do single e do videoclipe, 
mas também, quer arrecadar fun-
dos para a ONG Casa Pequeno Davi.

“A ideia surgiu em prol de dar 
significação à música. Entretanto, 
queríamos retribuir a gentileza 
que a nós foi dada por algumas 
pessoas”, disse o vocalista da 
banda Yuri Carvalho. Ainda em 
entrevista, o vocalista contou que 
o processo de criação da música 
partiu de uma conversa a qual não 
houve reciprocidade. “Eu esperava 
uma reciprocidade do pessoal que 
ajudei, mas não houve. Não fiquei 
com raiva, mas me veio na cabeça 
a ideia de falar sobre as gentile-
zas que podemos gerar na vida”, 
completou.

Sendo uma organização da 
sociedade civil sem fins econô-
micos, que desenvolve atividades 
educacionais com crianças e ado-
lescentes, do Bairro do Róger e 
adjacências do Terminal Rodoviá-
rio, em João Pessoa, a ONG Casa 
Pequeno Davi trabalha atualmente 
com 345 crianças, adolescentes e 
jovens entre 7 e 24 anos participam 
da organização. 

A missão da organização é 
“contribuir para efetivação dos di-
reitos humanos, em especial crian-
ças e adolescentes em vulnerabili-
dade social, com ações de educação 
integral, articulação comunitária 
e institucional e intervenção nos 
espaços de políticas públicas da Pa-
raíba, numa perspectiva de desen-
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Lucas Silva
Especial para A União

Luiz Augusto Paiva
guthov@gmail.com

Era o final dos anos setenta e o País começava a respirar 
os primeiros bafejos de liberdade, já quando os coturnos ha-
viam desistido de pisotear nossas margaridas. Alguns anos de-
pois a farda apeou do poder. Os exilados políticos começavam 
a retornar. Toda aquela gente que “partiu num rabo de foguete” 
estava de volta. Num canto ou noutro ainda choravam Marias e 
Clarices, mas de qualquer forma, já se respirava o primeiro ar 
de nossa primavera democrática.

Eu na época, era professor de cursinho, quando essa ativi-
dade profissional concedia status de quase um “pop star”. Au-
ditórios lotados, microfone em uma mão, giz na outra e aulas 
ensaiadas em cada gesto, cada palavra, cada detalhe. Salários 
hoje impensáveis. Cada dia da semana em uma cidade. Sábados 
e domingos com a família, mulher duas meninas pequenas 
e um cão. Nesses tempos morava em Ribeirão Preto, cidade 
quente, da poeira vermelha, com cheiro de cana queimada, 
cidade do chope gelado e parada obrigatória das andorinhas 
andejas anunciadoras do estio. O trabalho estabelecia vínculos 
entre as famílias de alguns colegas professores e a amizade 
com gente da terra surgia com naturalidade. 

Aos sábados, pausa merecida. Então os churrascos, 
as feijoadas, as quibadas, as galinhadas e outras desculpas 
gastronômicas para as famílias, os amigos e os chegados, não 
só celebrarem a arte do encontro e a magia daqueles dias, 
mas principalmente para ouvirmos Sandrinha cantar, sempre 
acompanhada ao violão do irmão Marquinhos. Como aquela 
mestiça de japoneses, de compleição frágil, cantava bem. Pare-
cia um curió encantado.

Naquelas tardes que avançavam noite à dentro fui apre-
sentado às músicas caipiras e quantas vezes me surpreendi ao 
ver minhas filhas, ainda pequeninas, cantarolando Chico Minei-
ro, Boi Soberano, Menino da Porteira, Saudade da Minha Terra 
e outras tantas, tão cultuadas naqueles rincões do País. Duas 
canções eram emblemáticas e sempre se faziam presentes no 
início daquelas tardes: “O bêbado e a equilibrista” e “Rancho 
da Goiabada”. Estas e outras tantas canções que ouvi depois 
não tiveram o mesmo fascínio, o mesmo encanto que  a voz de 
Sandrinha emprestava àquelas composições. Precisavam ver 
só Sandrinha cantando...

“Os bóias-frias quando tomam umas biritas/Espantando a 
tristeza/Sonham com bife-a-cavalo, batata-frita/E a sobreme-
sa/É goiabada-cascão com muito queijo/Depois café, cigarro e 
um beijo/De uma mulata chamada Leonor ou Dagmar”.

Alternávamos as casas para essas sabatinas musicais, essas 
confraternizações. Ainda me lembro de quando numa delas 
apareceu o Dr. Sócrates, que acabara de sair do Botafogo local e 
fora para o Corinthians. Transformara-se em celebridade, mas 
não mudara o jeitão caipira de ser, nem se afastara dos amigos. 
Ali arriscou o desempenho em um tamborim e o fez com algu-
ma desenvoltura, mas depois tentou uma cantoria...era muito 
melhor jogando futebol. Muito! Foi nesse encontro que o doutor 
diagnosticou: “Essa danada canta como um curió!”

Amar/O rádio-de-pilha, o fogão-jacaré, a marmita, o do-
mingo no bar/Onde tantos iguais se reúnem contando menti-
ras/Pra poder suportar.

Aqueles encontros vinham como bálsamos para enfrentar 
a lida da semana seguinte, aquele mundaréu de aulas, aquela 
pressão. Estreitei nesses saraus, profundos laços de amizade. 
Aqui as referencio como um preito de gratidão e saudade.

Ai, são pais-de-santo, paus-de-arara são passistas/São 
flagelados, são pingentes, balconistas/Palhaços, marcianos, 
canibais, lírios, pirados./Dançando dormindo de olhos abertos 
à sombra da alegoria/Dos faraós embalsamados.

No começo dos anos 80 deixei Ribeirão. Mantivemos os 
laços com aquele rol de amigos inesquecíveis. Fizemos com 
alguns, viagens de férias, carnaval em Ubatuba, nos escodemos 
com Sandrinha e marido na praia da Fortaleza no Litoral Norte 
de São Paulo. Marquinhos chegou a nos visitar em Campos do 
Jordão. Os contatos foram rareando até não mais ter notícias 
deles, de ninguém mais.

A voz daquele curió e aqueles acordes no violão, ainda es-
tão gravados, impregnados em minha memória com a força de 
uma tatuagem. Essas lembranças, ora surgem pungentes com 
muita força; ora como nuvens esparsas, como a triste alegoria 
de algum faraó embalsamado. Mas como dói!

volvimento sustentável”. 
Desse modo, o mais novo tra-

balho da banda traduzirá através 
do videoclipe esse sentimento em 
forma de quadros por segundos de 
gentilezas. Tanto a música quanto 
a letra são de autoria do vocalista 
da Abrad’Os Zóio, Yuri Carvalho. O 
projeto tem data prevista para tér-
mino em 21 de outubro de 2016.

“Estamos extremamente feli-
zes em poder fazer o que a gente 
sabe, e ao mesmo tempo, poder 
contribuir, de alguma maneira a 
uma organização tão linda e que 
presta tão bem seus serviços, que 
é a Casa Pequeno Davi. Toda con-
tribuição será muito bem vinda. 
Essa iniciativa é um alento ao ego 
e à alma!”, acrescentou Yuri.

Em nota, a assessoria de 
comunicação da ONG disse que “A 
campanha de financiamento co-
letivo é uma nova experiência no 
sentido de mobilização de recur-
sos para a instituição. Está sendo 
muito positiva porque a ADZ tra-
balha com cultura, que é um dos 
focos da Casa Pequeno Davi.”

Com cerca de 15 dias de proje-
to divulgado nas redes sociais, ele 
já atingiu a marca de quase R$1,5 
mil arrecadado. Entretanto, a meta 
inicial do projeto é de R$16 mil, e 
desse montante, 24% destinado à 
Casa Pequeno Davi, em forma de 
contra partida social da ação.

Para quem não conhece a 

Cartazes da campanha (E) e da Casa Pequeno Davi (D), situada no bairro do Roger

banda, a ADZ Abrad’Os Zóio nasceu 
em 2011 e aos poucos foi agregan-
do seus componentes até sua atual 
formação. O intuito dessa união 
teve como principal proposta 
difundir o Pop-Rock-Oxente, isto é, 
uma mistura de ritmos efervescen-
tes feita especialmente em louvor à 
cultura paraibana. 

As letras embaladas sob os 
ritmos instigantes do Rock’n Roll, 
com o groove da Funk Soul Music 
misturados ao regionalismo do 
Baião, Maracatu, Ciranda, Coco de 
Roda e as várias nuances da Músi-
ca Popular Brasileira, dão um novo 
significado à MPB, sendo assim a 
Música Paraibana Bacana. 

Como contribuir?
As contribuições podem ser 

efetivadas por meio de cartão de 
crédito ou boleto bancário aces-
sando o site http://www.kickante.
com.br/campanhas/gentileza-
gera-gentileza-0.  Elas começam 
a partir de R$10,00 e tem como 
recompensa um agradecimento 
público nas redes sociais da ADZ.  
Para aqueles que quiserem receber 
a canção de forma antecipada, ou 
seja, antes das plataformas digitais 
e das rádios, basta colaborar com 
R$20,00. Também podem vestir 
a camisa do projeto, literalmen-
te, pelos valores de R$35,00 ou 
R$40,00 nas cores branca e preta, 
respectivamente.

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. 

Campanha da banda Abrad’Os Zóio faz 
parceria com ONG para gravar novo single
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Seis curtas-metragens integram a 
programação que o Tintin Cineclu-
be exibe hoje, a partir das 19h30, 
com entrada gratuita ao público 
e Classificação Indicativa de 18 
anos de idade, no Cine Bangüê do 
Espaço Cultural José Lins do Rego, 
localizado em João Pessoa. O tema 

da sessão é “Pátria amada Brasil” e todos os 
filmes possuem cunho político-ideológico, 
aproveitando, principalmente, o atual momen-
to do País, cuja presidente da República, Dilma 
Rousseff (PT), reeleita com 54,5 milhões de vo-
tos para cumprir mandato no período de 2015 
a 2018, foi alvo de impeachment, no Senado, 
por 61 votos a favor e 20 contra, e substituída 
pelo seu vice, Michel Temer (PMDB).

“O sentido do título da sessão, “Pátria 
amada Brasil” é irônico. Em sessões anterio-

Sessão do Tintin Cineclube no Espaço Cultural José Lins do Rego 
inclui filmes que abordam temas de cunho político e ideológico

Ministério da Cultura divulga os 16 filmes 
que buscarão uma vaga no Oscar 2017

Cinema engajado

Jovens artistas abrem exposição coletiva  
hoje, no Centro Histórico de João Pessoa

Uma boa opção de lazer para 
quem for ficar na capital durante o 
feriado é conferir a  exposição coleti-
va que tem suas portas abertas hoje 
no Centro Cultural Espaço Mundo, 
localizado no Centro Histórico da 
capital. As obras expostas, que são 
resultado do edital de Ocupação de 
Artes Visuais 2016 da galeria, trará 
jovens revelações da cena paraibana 
que vem ganhando destaque com 
seus trabalhos inovadores. A partir 
disso, a mostra reúne obras de Mono-
gamy Art, Eduardo Mestiço e Pedro 
Arts. A vernissage tem início às 20h e 
a entrada é gratuita, mas segue até 8 
de outubro de segunda à sexta-feira, 
das 11h às 16h e nas sextas e sábados 
a partir das 20h. 

Ao entrar na galeria o público irá 
se deparar com o trabalho dos artistas 
japoneses Macio Ueoka e Talita Asami. 
Iniciado em 2014, o Projeto Mono-
gamy Art é fruto da união dos traba-
lhos dos artistas. A dupla apresenta na 
coletiva as ilustrações da série “Sen-
tir+Mento”, que usa a natureza e emo-
ções puras e positivas como inspiração. 
A coleção é composta por quatro 
ilustrações com técnicas de aquarela e 
nanquim sobre papel Canson.

“Depois que tivemos a nossa 
primeira coleção feita em conjunto 
resolvemos dar o nome a dupla de 
Monogamy Art, porque todo o traba-
lho desenvolvimento caminhou pela 
monogamia. Após isso, começamos a 
criar ilustrações e desenhos em geral”, 
contou Macio Ueoka.

Por sua vez, a artista Talita Asami, 
relembrou que a dupla está na jorna-
da artística há quase um ano. “Nosso 
trabalho faz uma mescla de traços 
que no final das contas cria uma peça 
única”, acrescentou.  

FOTOS: Divulgação

res, já havíamos abordado questões sociais e 
políticas, a exemplo da própria tramitação, na 
época, do processo de impeachment da presi-
dente Dilma Rousseff, que resultou em alguns 
aspectos, como a polarização da sociedade. E, 
agora que o impeachment se consolidou, que-
remos debater que legado essa experiência vai 
deixar”, disse para o jornal A União Liuba de 
Medeiros, uma das coordenadoras do evento, 
que é realizado pelo Tintin Cineclube, com 
apoio da Fundação Espaço Cultural da Paraíba 
e Conselho Nacional de Cineclubes (CNC). 

Um dos filmes da programação de hoje 
é o documentário intitulado Impeachment 
(15′, 2016, ES), de Diego de Jesus. O enredo 
remete a Brasília, no ano de 1999. Na época, 
um pedido de impeachment é protocolado pela 
oposição, que acusa o presidente Fernando 
Henrique Cardoso de ter cometido crime de 
responsabilidade. Deputados leais ao governo 
afinam seus argumentos, enquanto os oposito-
res prometem não ceder.

O público também assistirá, na noite 
de hoje, alguns filmes de animação. Um é 
Neighbours (8′, 1952, Canadá), de Norman 
McLaren. Trata-se de uma história surreal 
sobre a disputa entre dois vizinhos pela beleza 
de uma flor. Outro é Meow! (8′, 1981, RJ), de 
Marcos Magalhães. O diretor mostra um gato 
esfomeado que fica sem leite e é convencido a 
tomar um certo refrigerante. Será ele mais uma 
vítima da globalização? Terá ele salvação? É o 
que o espectador ficará sabendo, ao assistir a 
produção. E, ainda, Balance (7’, 1989, Alema-
nha), de Wolfgang e Christoph Lauenstein. Esse 
curta-metragem é uma demonstração do equi-
líbrio dentro de sistemas de relações humanas.

Na programação ainda foi incluído o filme 
de ficção A Alma do negócio (8’, 1996, SP), de 
José Roberto Torero. Na trama, um perfeito ca-
sal-propaganda leva uma vida feliz e tranquila 
até descobrir que seus maravilhosos produtos 
podem fazer muito mais do que prometem. E, 
ainda, o curta-metragem experimental Porno-

Em sequência: Cenas 
das produções “A 
alma do negócio” 

(1996);  “Meow” (1981) 
e “Pornografia” (1992), 

que fazem parte
da mostra que
acontece hoje

n Evento: Tintin Cineclube
n Data: Hoje
n Hora: 19h30
n Local: Cine Bangüê do Espaço Cultural, em João Pessoa
n Endereço: Rua Abdias Gomes de Almeida, nº 800, 
Tambauzinho
n Entrada: Gratuita
n Classificação Indicativa: 18 anos  
n Realização: Tintin Cineclube
n Apoio: Funesc e Conselho Nacional de Cineclubes  

Serviço

Conhecido no mundo artístico 
como “Maruxxxx”, Macio começou a 
desenhar desde a infância, quando 
ele tinha 7 anos de idade. Sempre 
motivado por seus pais, especial-
mente seu pai, que também é um 
artista, Maruxxxx treinou e aperfei-
çoou seu próprio estilo de desenho 
fazendo com que hoje ele possa 
expressar seus desejos e sentimen-
tos. Formado em 2012 em design 
de moda, durante a faculdade, ele 
encontrou o seu caminho de volta 
para o desenho e o desejo de vida 
de suas criações.

Já Talita Asami começou a de-
senhar desde os seus cinco anos de 
idade, sendo motivada por seus pais. 
Com o passar dos anos Talita Asami 
procurou sua inspiração nos qua-
drinhos japoneses: o mangá. E não 
apenas no manga, mas na ilustrações 
da forma também. Ela acredita que 
os desenhos podem expressar senti-
mentos e emoções.

Após passar pelas imagens feitas 
em nanquim, será a vez de ver ainda 
na galeria os trabalhos do artista 
Eduardo Mestiço, que traz a série 
de esculturas em cerâmica intitulada 
“Sortilegium”.

“Serão três peças minhas que 
irão compor a exposição. Por exem-
plo, na exposição as pessoas poderão 
ver a peça O senhor dos Ventos, um  
trabalho que foi baseado na história 
mítica do sol e da lua e por fim, a 
máscara de um Satiro”, contou o ar-
tista em entrevista ao jornal A União. 

Sendo um nome do latim que 
indica adivinhação ou leitura da sor-
te, em suas obras, a sorte se lê nas 
expressões do dom e no todo simbó-
lico envolvido no processo criativo, 
desde o preparo do material até o 
batismo das peças. E encerrando o 
passeio Já as obras de Pedro Arts 
trazem grandes figuras femininas 
paraibanas retratadas através da 
técnica de hiperrealismo.

Cartaz da produção “Chatô - O rei do Brasil”

Guilherme Cabral 
guipb_jornalista@hotmail.com

Lucas Silva
Especial para A União

Mariana Tokarnia
Agência Brasil

grafia (6’, 1992, RJ), que é um filme-manifesto, 
um desabafo contra a execução sumária do 
cinema brasileiro. É uma produção simples e 
direta: sexo explicito, texto na tela, Hino Nacio-
nal. Essa obra tem contundência, sendo capaz 
de causar polêmica, mas também emocionar. 
Apresenta um relacionamento que não aconte-
ce, pois é pura performance. 

O Ministério da Cultura divulgou os filmes 
brasileiros que buscarão uma chance de parti-
cipar do Oscar 2017. Ao todo 16 títulos estão 
inscritos para a seleção. De acordo com a pasta, o 
número é quase o dobro do ano passado, quando 
nove filmes participaram do processo.

Uma comissão especial vai analisar os 
filmes e escolher um para representar o País 
na disputa por uma vaga entre os candida-
tos a melhor filme em língua estrangeira. O 
resultado será anunciado no dia 12 deste mês, 
em cerimônia na Cinemateca Brasileira, em 
São Paulo. O filme selecionado ainda passará 
pelo processo seletivo da Academia de Artes 
e Ciências Cinematográficas, responsável pela 
premiação norte-americana, para então con-
quistar uma vaga entre os indicados ao Oscar.

Os longa-metragens que participarão da 
seleção são: A Despedida, de Marcelo Galvão; 
Mais Forte que o Mundo, de Afonso Poyart; 
O Outro Lado do Paraíso, de André Ristum; 
Pequeno Segredo, de David Schurmann; 
Chatô – O Rei do Brasil, de Guilherme Fontes; 
Uma Loucura de Mulher, de Marcus Ligocki 
Júnior; Aquarius, de Kleber Mendonça Filho; 
Nise – O Coração da Loucura, de Roberto Berli-
ner; Vidas Partidas, de Marcos Schetchman; 
O Começo da Vida, de Estela Renner; 
Menino 23: Infâncias Perdidas no Brasil, de 
José Belisario Cabo Penna Franca; 
Tudo que Aprendemos Juntos, de Sérgio Ma-
chado; Campo Grande, de Sandra Kogut; 
A Bruta Flor do Querer, de Andradina Azevedo 
e Dida Andrade; Até que a Casa Caia, de Mauro 
Giuntini; O Roubo da Taça, de Caito Ortiz

Segundo o Ministério da Cultura, o 
filme A Hora e a Vez de Augusto Matraga, de 
Vinícius Coimbra, foi inabilitado por ter sido 
lançado fora do período exigido pela acade-
mia norte-americana, de 1º de outubro de 
2015 a 30 de setembro de 2016.

A comissão especial que selecionará o 
possível candidato à seleção para o Oscar 
é formada pelos integrantes das diversas 
etapas da cadeia produtiva do audiovisual: 
Adriana Scorzelli Rattes; Luiz Alberto Ro-
drigues; George Torquato Firmeza; Marcos 
Petrucelli; Paulo de Tarso Basto Menelau; 

Silvia Maria Sachs Rabello; Sylvia Regina 
Bahiense Naves; Carla Camurati e Bruno 
Barreto.

Anos anteriores
Nas últimas edições, os filmes brasilei-

ros selecionados para concorrer à indicação 
foram: Que Horas ela Volta?, de Anna Muylaert 
(2016); Hoje eu Quero Voltar Sozinho, de Da-
niel Ribeiro (2015); O Som ao Redor, de Kleber 
Mendonça Filho (2014); O Palhaço, de Selton 
Mello (2013); Tropa de Elite 2: O Inimigo Ago-
ra É Outro, de José Padilha (2012); Lula, o Filho 
do Brasil, de Fábio Barreto (2011); Salve Geral, 
de Sérgio Rezende (2010); Última Parada 174, 
de Bruno Barreto.

A última vez que um filme selecionado 
pelo Brasil foi indicado ao Oscar de filme 
estrangeiro foi em 1999. O filme foi Central 
do Brasil, de Walter Salles, que não ganhou o 
prêmio. Em 2004, Cidade de Deus (2002), de 
Fernando Meirelles, recebeu quatro indica-
ções, mas não de melhor filme estrangeiro. A 
produção foi indicada aos prêmios de melhor 
diretor, melhor roteiro adaptado, melhor edi-
ção e melhor fotografia.
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MPF observará ação policial nas ruas
ProTEsTos conTrA TEmEr Em rj E sP

Procuradoria vai apurar 
denúncias de violação
de direitos humanos

13

O Ministério Público Fe-
deral informou que vai acom-
panhar as próximas manifes-
tações nas ruas para averiguar 
a ação das forças policiais nos 
atos. A Procuradoria Federal 
dos Direitos do Cidadão, órgão 
do MPF, encaminhou ontem 
ofícios aos governadores de 
São Paulo e do Rio de Janeiro 
informando a abertura de um 
procedimento administrativo 
para apurar denúncias de vio-
lações de direitos humanos por 
parte de órgãos de segurança 
pública em protestos realiza-
dos nos últimos dias. O órgão 
também comunicou a ação ao 
procurador-geral da República, 
Rodrigo Janot.

Em protestos contra o 
presidente Michel Temer, hou-
ve registro de confrontos e atos 
de violência. O que teve maior 
repercussão foi na última se-
mana, quando uma garota de 
19 anos ficou cega de um olho 
após ser atingida por estilhaços 
de bombas atiradas pela polí-
cia, em São Paulo. No domingo, 
o senador Lindbergh Farias (PT
-SP), o deputado Paulo Teixeira 
(PT-SP) e o ex-ministro Rober-
to Amaral foram atingidos por 
bombas de gás da Polícia Mili-

tar durante protesto na capital 
paulista.

O Ministério Público Fe-
deral avisou que vai coletar 
informações, imagens e áudios 
das próximas manifestações 
e da conduta das forças poli-
ciais durante os protestos. “O 
objetivo é analisar se a atuação 
do poder público atende aos 
parâmetros nacionais e inter-
nacionais de uso moderado 
e proporcional da força pelo 
Estado, assim como se estão 
sendo observadas as normas 
do devido processo legal pela 
polícia judiciária”, diz nota da 
Procuradoria. 

A atuação dos procurado-
res atende a representações 
encaminhadas pelo grupo Tor-
tura Nunca Mais e pelo Sindica-
to dos Advogados de São Paulo, 
que acusam supostas violações 
de direitos no contexto de ma-
nifestações em vias públicas, 
segundo o MPF.

Os procuradores regio-
nais do Ministério Público nos 
dois estados também foram in-
formados pelo órgão federal da 
ação para complementarem as 
informações, a partir de depoi-
mentos de eventuais vítimas 
de excessos policiais. Nesta 
quarta-feira, 7 de setembro, di-
versos atos contra o presiden-
te Michel Temer estão sendo 
convocados por movimentos 
sociais no País, entre eles nas 
capitais Brasília, São Paulo e 
Rio de Janeiro. 

Da Agência Senado

rafael moraes moura
Da Agência Estado

Em manifestação encaminhada 
ao Supremo Tribunal Federal (STF), 
o procurador-geral da República, 
Rodrigo Janot, se posicionou con-
trário à anulação do impeachment 
de Dilma Rousseff por causa da 
atuação do ex-presidente da Câma-
ra dos Deputados Eduardo Cunha 
(PMDB-RJ), hoje afastado do cargo. 
Segundo Janot, Dilma citou em sua 
defesa reportagens jornalísticas 
que são “incapazes” de demons-
trar como a oposição de Cunha foi 
determinante para o aval da Câma-
ra ao processo de impeachment.

 Em maio, a defesa da petista 
havia apresentado um mandado 
de segurança pedindo a anulação 
de todos os atos praticados por 

Cunha relacionados ao processo 
de impeachment, desde o recebi-
mento da denúncia até a votação 
final pelo plenário da Câmara dos 
Deputados.

A defesa de Dilma alega que 
Cunha, então presidente da Câma-
ra, “atuou de forma viciada no pro-
cesso” entre 17 de julho de 2015 e 
16 de abril de 2016, período que 
abrange desde a expedição de ofí-
cios para instar autores a aditar suas 
denúncias contra Dilma até a vota-
ção do relatório da comissão espe-
cial no plenário da Câmara. De acor-
do com Dilma, os vícios de Cunha 
podem ser explicados por três ques-
tões: a decisão do peemedebista de 
declarar-se oposição ao governo; o 
fato de Cunha estar na mira da Ope-
ração Lava Jato; e as movimentações 
do então presidente da Câmara em 

atrapalhar o andamento do proces-
so instaurado contra ele no Conse-
lho de Ética da Casa, “situação em 
que barganhou politicamente seus 
interesses em troca ora do avanço, 
ora da obstaculização, do processo 
de impedimento da chefe do Poder 
Executivo Federal”.

“Os indícios para nulificação 
dos atos perpetrados na presidên-
cia do deputado Eduardo Cunha, 
porém, são basicamente reporta-
gens jornalísticas correntes, inca-
pazes de demonstrar como o an-
tagonismo político e o interesse da 
autoridade coatora em eximir-se de 
responsabilização político-adminis-
trativa no Conselho de Ética foram 
determinantes para a obtenção 
do sim da Câmara como requisito 
para o prosseguimento do impea-
chment”, sustenta Janot.

PGR manifesta ao Supremo que é  
contra anulação de impeachment 

rEsPosTA sobrE ATUAÇÃo DE cUnHA

Vera rosa
Da AGência Estado

A ex-presidente Dilma 
Rousseff deixou na tarde de 
ontem o Palácio da Alvora-
da, a residência oficial que 
ocupou durante quase seis 
anos. Dilma saiu pontual-
mente às 15h30, desceu do 
carro e ficou cinco minutos 
cumprimentando manifes-
tantes que se aglomeravam 
diante do Alvorada.

Um grupo de aproxi-
madamente 200 pessoas 
ficou horas no sol para se 
despedir da petista, que 
estava acompanhada por 
senadores, deputados e ex-
-ministros. Aos gritos de 
“Nós voltaremos” e “Fora 
Temer”, muitos carregavam 
bandeiras do PT, de traba-
lhadores na agricultura e 
até da campanha presiden-
cial de 2014. A música da 
campanha, “Coração Valen-
te”, tocava em alto volume. 
“Muito obrigada a vocês”, 
disse ela.

Seis dias após o Sena-
do aprovar o seu impea-
chment, por 61 votos a 20, 
Dilma seguiu para a Base 
Aérea de Brasília, de onde 
embarcaria por volta de 
16h para Porto Alegre. O 
avião da Força Aérea Bra-
sileira (FAB) pousará em 
Canoas.

Mulheres jogaram pé-
talas vermelhas no asfalto 
por onde o comboio de dez 
carros passou, à saída do 
Alvorada. “Dilma, guerreira, 
da pátria brasileira”, grita-
vam os manifestantes. “Pisa 

ligeiro, pisa ligeiro. Quem 
não pode com a mulher não 
assanha o formigueiro.”

Dirigentes do PT e de 
movimentos sociais prepa-
raram uma recepção para 
ela, ontem, na Base Aérea de 
Canoas (RS), perto de Porto 
Alegre. Os ex-governadores 
do Rio Grande do Sul Tarso 
Genro e Olívio Dutra, ambos 
do PT, estavam presentes 
na manifestação de apoio, 
além de deputados, senado-
res e ex-ministros.

A partir de agora, Dil-
ma terá direito a oito servi-
dores de livre escolha, com 
salários que vão de R$ 2,2 
mil a R$ 11,2 mil, e tam-
bém a dois carros. Os direi-
tos dos ex-presidentes são 
regidos pela Lei 7.474, de 
1986, e pelo Decreto 6381, 
de 2008. Dos oito funcioná-
rios, quatro são para pres-
tar serviços de segurança 
e apoio pessoal, dois para 
assessoria e outros dois são 
motoristas

Dilma vai morar em 
Porto Alegre, mas pretende 
passar temporadas no Rio 
de Janeiro, local conside-
rado mais estratégico para 
uma atuação política. Ape-
sar da aprovação do impe-
achment, o Senado decidiu 
liberar a presidente cassada 
para ocupar cargos públicos 
e até disputar eleições.

No último dia 31, quan-
do perdeu o mandato, Dil-
ma fez um duro pronuncia-
mento no Alvorada, no qual 
prometeu denunciar em to-
dos os fóruns o que chamou 
de “golpe” de Estado.

Dilma deixa Alvorada 
e passa a morar no RS

DEsPEDIDA DE brAsÍLIA

Da Agência Estado

O Conselho Supe-
rior do Ministério Pú-
blico Federal prorrogou 
por mais um ano o fun-
cionamento da força-ta-
refa da Operação Lava 
Jato que atua em Curi-
tiba, no Paraná. O co-
legiado, presidido pelo 
procurador-geral da Re-
pública, Rodrigo Janot, 
estendeu até o dia 8 de 
setembro de 2017 os 
trabalhos dos promoto-
res e procuradores que 
atuam na investigação 
do esquema de corrup-
ção na Petrobras.

Atualmente, a for-
ça-tarefa em Curitiba 
conta com 11 profissio-
nais do Ministério Pú-
blico dedicados exclusi-
vamente à Lava Jato e 
mais três colaboradores 
que auxiliam nas inves-

tigações, coordenadas 
pelo procurador Deltan 
Dallagnol. 

Também foi pror-
rogado o funciona-
mento da força-tarefa 
que atua no Rio de 
Janeiro com desdobra-
mentos da Lava Jato 
ligados a esquema de 
corrupção na Eletro-
nuclear e em obras da 
usina de Angra 3.

A Operação Lava 
Jato teve início em mar-
ço de 2014 e já se es-
tende por dois anos e 
meio. A força-tarefa em 
Curitiba foi instalada 
em abril daquele ano 
pelo procurador-geral 
da República, para dedi-
cação exclusiva ao caso. 
Ao todo, a operação já 
teve 33 fases, que leva-
ram à prisão preventiva 
executivos das grandes 
empreiteiras do País.

Conselho prorroga a 
Lava Jato até 2017

InVEsTIGAÇÕEs

Erich Decat
Da Agência Estado

Em reunião realizada 
nessa terça-feira, no Palácio 
do Planalto, entre o ministro 
da Secretaria de Governo, 
Geddel Vieira Lima, e o líder 
do governo na Câmara, An-
dré Moura (PSC-SE), foram 
definidas as prioridades de 
votação para a semana que 
vem, após o feriado de 7 de 
setembro.

Na lista de propostas 
que deverão ser discutidas 
estão três Medidas Pro-
visórias, que atualmente 
constam na ordem do dia 
do plenário. A primeira de-
las é a que recria o Minis-
tério da Cultura, que havia 
sido fundido com a pasta 
da Educação. 

A segunda modifica 
regras de transferência de 
recursos da União para mu-
nicípios e para o Distrito 
Federal com o objetivo de 
estimular a ampliação do 
número de vagas em creches 

para famílias beneficiadas 
pelo Programa Bolsa Famí-
lia e pelo Benefício de Pres-
tação Continuada (BPC). 

Por fim, a terceira MP 
prevê abertura de crédito 
extraordinário de R$ 150 
milhões para a Justiça Elei-
toral. De acordo com o Tri-
bunal Superior Eleitoral 
(TSE), o crédito vai comple-
mentar os recursos existen-
tes no orçamento federal 
para realização das eleições 
municipais deste ano.

Também está no radar 
do Palácio a possibilidade 
de se avançar nas discus-
sões do projeto que derruba 
a participação obrigatória e 
tira a exclusividade da Pe-
trobras na exploração do 
pré-sal.

 “Sabemos que será uma 
semana complicada porque 
haverá o julgamento do pro-
cesso de cassação do Eduar-
do Cunha, mas as prioridades 
são essas”, afirmou o líder do 
governo, André Moura, após 
o encontro com Geddel.

Planalto define com líder 
prioridades de votação

AGEnDA nA cÂmArA

O procurador-geral Rodrigo Janot afirmou que a oposição de Cunha não foi determinante para aval da Câmara ao impeachment

FoTo: Marcelo Camargo/Agência Brasil



NACIONAL

Cientistas concluem que pernilongo 
comum não transmite o vírus zika
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Geral

Estudo divulgado ontem 
pelo Instituto Oswaldo Cruz 
envolveu 42 pesquisadores
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Vladimir Platonow 
Da Agência Brasil

Cientistas do Instituto 
Oswaldo Cruz (IOC) con-
cluíram que o pernilongo 
ou muriçoca, mosquito de 
hábitos doméstico e no-
turno, de nome científico 
Culex quinquefasciatus, 
não transmite o vírus zika. 
A pesquisa foi divulgada ao 
público ontem, em conjun-
to com a revista científi-
ca PLoS (Public Library of 
Science) Neglected Tropi-
cal Diseases, e tem parce-
ria do Instituto Pasteur de 
Paris. Os trabalhos foram 
coordenados pelo médico 
veterinário Ricardo Lou-
renço, do IOC, e envolve-
ram um total de 42 pesqui-
sadores. Em uma primeira 
fase, no ano passado, eles 
coletaram cerca de 1.600 
mosquitos, cerca da meta-
de deles Culex e o restante 
Aedes aegypti, em quatro 
bairros da cidade do Rio: 
Copacabana, Manguinhos, 
Triagem e Jacarepaguá. 
Uma pequena parte, só 26 
indivíduos, era de Aedes al-
bopictus.

Os mosquitos foram 
testados e nenhum dos 
Culex era portador do vírus 
zika. Em uma segunda fase, 
foi criada uma colônia de 
mosquitos no IOC e eles fo-
ram expostos, alimentados 
e contaminados com san-
gue contendo o vírus zika. 
Os insetos foram minucio-
samente examinados para 
detectar se havia vírus vivo 
neles, incluindo o estôma-
go, a cabeça e a saliva, mas 
mesmo assim não foi iden-
tificado o causador da zika 
nos pernilongos.

“Nós examinamos a sa-
liva do mosquito, para ver 
se o vírus ativo infectante 
estava ali. Nós não encon-
tramos nenhuma vez o ví-
rus. Isto nos convenceu de 
que esse mosquito não era 
capaz de transmitir a zika. 
Já os Aedes aegypti se infec-
tavam de 80% a 100% das 
vezes, com uma quantidade 
de saliva com muitos vírus”, 
disse Ricardo Lourenço.

O cientista afirmou 
que o trabalho, que des-
carta a transmissão do zika 
pelo pernilongo comum, 
representa um direciona-
mento importante para as 
políticas públicas de com-
bate à doença, pois evita-
rá desperdício de recursos 
financeiros e esforços de 
saúde no combate a esse 
inseto em particular.

Outras informações po-
dem ser obtidas na página 
do IOC na internet.

A conclusão do impeachment de Dilma Roussef vira uma 
página da história política brasileira aberta pela vitória eleitoral 
de Lula nas eleições presidenciais de 2002. O PT, mediante 
coalizões eleitorais, venceu também os três pleitos seguintes para 
o Executivo Federal, em 2006, 2010 e 2014.

Os agentes de mercado reconquistam, com o governo Temer, 
não eleito pelo voto popular, o controle do Estado. Por agentes de 
mercado, leia-se, em primeiro lugar, a banca nacional e internacional 
e os que nela aplicam seus recursos, os rentistas. A Febraban e o 
conjunto dos rentistas e financistas nacionais e internacionais, que, na 
campanha eleitoral de 2002, levaram, por meio de ataque especulativo 
reverberado pelo alarmismo aliado da grande mídia, o líder petista a 
tornar pública a “Carta ao povo brasileiro”, de compromisso com o tripé 
que estrutura a política macroeconômica, não aceitam mudança nas 
políticas monetária, fiscal e cambial. O impeachment coroa a ferrenha 
oposição que a coalizão neoliberal foi construindo contra Dilma, desde 
que ela, com a chamada Nova Matriz Econômica, colocou em risco, na 
perspectiva dos interesses do bloco da financeirização da economia, o 
compromisso de manutenção da política macroeconômica ortodoxa 
selado com a banca na referida carta.

Não à toa, o principal argumento formal do controverso 
impeachment foi de natureza fiscal. Afinal, no orçamento público 
concentra-se um dos interesses essenciais que constituem a disputa 
política nacional: quem fornece receita tributária e a quem as 
despesas orçamentárias destinam-se. Enquanto Dilma, ao tentar 
equacionar o complexo equilíbrio entre acumulação e legitimação, 
posto diante de todo o governo democrático, pendeu a balança, 
até 2014, para o segundo aspecto, as frações de classe rentistas e 
financistas, que reconquistam mais solidamente o poder político com 
o impeachment, não hesitam em reformular a equação em benefício 
da financeirização, ao submeter o tripé macroeconômico, pelas 
mãos de Henrique Meirelles, à mais rígida gestão ortodoxa desde sua 
institucionalização, na crise cambial de 1999. Perde a democracia.

Em uma acepção profunda, formulada por Alexis de Tocqueville, 
democracia diz respeito a um processo secular igualitário, de 
nivelamento das condições a partir das quais os cidadãos ingressam 
na ordem social competitiva. O impeachment significa reversão 
democrática pelo fato dele ser uma das faces da moeda da mudança 
governamental, a face que desrespeita o resultado das urnas sem que, 
quando muito, um claro crime de responsabilidade de Dilma tenha 
sido identificado. A outra face são as políticas de austeridade fiscal 
e monetária que, para fazer uma caricatura, vão tirar recursos 
da Bolsa Família, saúde, educação e demais políticas sociais para 
disponibilizá-los para a Bolsa Banqueiro (via títulos públicos e 
juros e tarifas altíssimas nos serviços bancários) e para a Bolsa 
Capital Estrangeiro (que deseja aprofundar sua presença no 
mercado interno, por exemplo, na exploração do pré-sal, nas obras 
de infraestrutura, na compra de títulos públicos remunerados 
pelas mais altas taxas de juros do mundo) etc.

Mas a implementação ultra-ortodoxa do tripé macroeconômico, 
além de aprofundar a desnacionalização, também opera no 
sentido da desindustrialização, ou seja, da regressão da estrutura 
produtiva. O desenvolvimento é um processo complexo, mas passa 
pela transferência da mão de obra para setores mais sofisticados 
tecnologicamente, com maior valor adicionado per capita e maior 
produtividade. O Brasil não vai sair da condição de renda média para 
a de renda alta sem a reindustrialização, que depende de estímulos 
macroeconômicos e microeconômicos que conduzam à superação 
dos atuais déficits em tecnologia e competitividade. Em 1985, a 
participação da indústria de transformação no PIB era de 21,6%, 
indicador que em 2014 foi de 10,4%. A tendência geral de queda 
é clara, embora em um ou outro período, como no governo Itamar 
Franco e no início do governo Lula, a produção industrial reagiu.

Com a política econômica de Temer-Meirelles, a regressão 
produtiva vai se aprofundar. A taxa Selic está nos 14,5%, mantendo 
o país na costumeira e lamentável posição de campeão mundial 
em taxa real dos juros básicos (7,59% ao ano, segundo a MoneYou 
e a Infinity Asset Management), para o deleite dos rentistas, que 
mamam nas tetas do Tesouro Nacional, enquanto a imensa maioria 
dos contribuintes paga essa conta. Ademais, o governo está cortando 
até investimentos, sendo que o contexto é de recessão; despreza-se 
também a importância de uma política cambial favorável à indústria. 
Temer aposta na atração de investimentos estrangeiros, ou seja, na 
poupança externa, a começar pelo capital especulativo. O presidente 
quer um país sem projeto econômico nacional.

Mas os países que alcançaram o desenvolvimento e que ainda 
se esforçam para que seu sistema produtivo continue fortalecido 
preocupam-se com sua indústria, como demonstram, entre tantos, 
a Alemanha em 2003 e na crise de 2008 e, nos últimos anos, Barack 
Obama. No Brasil, a coalizão neoliberal, ao ver o BNDES oferecendo 
crédito subsidiado para as indústrias, através do PSI (Programa de 
Sustentação dos Investimentos), segundo critérios técnicos rigorosos 
e obtendo lucros (o de 2015 ficou em R$ 6,2 bilhões), chama isso 
de Bolsa Empresário e de irresponsabilidade com o Tesouro, pelo 
impacto na dívida pública. Subsídios ocorrem, por exemplo, na 
indústria química da Alemanha, Coreia do Sul e Japão. A Alemanha 
está subsidiando a produção de carros elétricos. A conta alcança 
1,2 bilhão de euros e será dividida entre o governo federal e a 
indústria automobilística. O Japão subsidia também a fabricação 
de jatos por uma rival da Embraer, entre tantos outros produtos 
industriais estimulados pelo governo daquele país. A Coreia do Sul 
formou grandes conglomerados industrias com muito estímulo 
estatal. Os que acreditam que o país deve abandonar a indústria 
e se dedicar à sua vocação agrícola, o que seria lamentável, 
precisariam conseguir a difícil proeza de derrubar os subsídios à 
agricultura nos EUA e na União Europeia.

Kelly Oliveira 
Da Agência Brasil

Os saques na caderneta de pou-
pança superaram os depósitos pelo 
oitavo mês seguido. A retirada lí-
quida (descontados depósitos) ficou 
em R$ 4,465 bilhões, em agosto, 
informou ontem o Banco Central 
(BC). O resultado negativo foi me-
nor do que no mesmo mês de 2015: 
R$ 7,501 bilhões.

Desde janeiro do ano passado, o 
único mês em que a poupança teve 
resultado positivo (mais depósitos 
do que saques) foi em dezembro 
de 2015 (R$ 4,789 bilhões). Nos oito 
meses de 2016, a retirada chegou a 
R$ 48,187 bilhões.

Os saques da poupança chegaram 

a R$ 171,831 bilhões em agosto e a R$ 
1,317 trilhão nos oito meses do ano, su-
perando os depósitos, que ficaram em 
R$ 167,365 bilhões e R$ 1,268 trilhão, 
respectivamente.

O saldo total nas contas ficou em 
R$ 641,126 bilhões, em agosto. Os 
rendimentos creditados nas cader-
netas totalizaram R$ 4,294 bilhões, 
no mês passado.

Com os juros e a inflação em 
alta, outras aplicações têm se tor-
nado mais atrativas. A recessão eco-
nômica também contribuiu para a 
fuga de recursos da poupança. Por 
causa da crise e do desemprego, os 
brasileiros têm menos sobra de di-
nheiro para aplicar na caderneta e 
precisam sacar mais recursos para 
pagar dívidas.

Saques feitos na caderneta de 
poupança superam os depósitos

PeLO OItAVO mês seguIdO

O trabalho des-
carta a trans-
missão do zika 
pelo pernilongo 
comum, sendo 
um direciona-
mento impor-
tante para as 
políticas públicas

sabrina Craide 
Da Agência Brasil

A Agência Nacional de 
Energia Elétrica (Aneel) 
aprovou ontem o cronogra-
ma para a adoção de pre-
ços diferentes de energia 
de acordo com o horário de 
consumo. Com a tarifa bran-
ca, o consumidor poderá pa-
gar mais barato pela energia 
consumida fora do horário 
de pico.

A tarifa branca começa-
rá a valer a partir de 2018, 
quando deverá estar dispo-
nível para as novas ligações 
e com unidades que conso-
mem mais de 500 quilowatt-
s-hora (kWh) por mês. Em 
um prazo de 12 meses, será 
oferecido para unidades 
com média anual de con-
sumo superior a 250 kWh 
por mês e, em até 24 meses, 
para as demais unidades 
consumidoras.

Atualmente, existe ape-
nas a tarifa convencional, 
que tem um valor único co-
brado pela energia consu-
mida e é igual em todos os 
dias, em todas as horas. A ta-
rifa diferenciada não valerá 
para os grandes consumido-
res, como as indústrias, nem 
para quem é incluído na tari-
fa social de energia elétrica.

Com as novas regras, 
nos dias úteis, o preço da 
energia poderá ser dividido 
em três horários: ponta, in-
termediário e fora de ponta. 
As faixas variam de acordo 
com a distribuidora. O horá-
rio de ponta, que terá a ener-
gia mais cara, terá duração 
de três horas, na parte da 
noite. A taxa intermediária 
será uma hora antes de uma 
depois do horário de ponta. 
Nos feriados nacionais e nos 
finais de semana, o valor é 
sempre fora de ponta.

Segundo a Aneel, se o 

consumidor adotar hábitos 
que priorizem o uso da ener-
gia fora do período de pon-
ta, diminuindo fortemente 
o consumo no horário de 
ponta e no intermediário, a 
opção pela Tarifa Branca ofe-
rece a oportunidade de redu-
zir o valor pago pela energia 
consumida.

Para aderir à Tarifa 
Branca, os consumidores 
precisam formalizar sua op-
ção na distribuidora, e quem 
não optar por essa modalida-
de continuará sendo cobra-
do pelo sistema atual. Tam-
bém será preciso instalar 
um novo tipo de medidor de 
energia, e os custos da troca 
serão de responsabilidade 
da distribuidora. Segundo a 
Aneel, o Inmetro já aprovou 
um modelo de medidor, e de-
verá aprovar outros modelos 
no ano que vem, o que per-
mitirá a fabricação em escala 
do equipamento no País.

Consumidor poderá pagar menos 
por energia fora do horário de pico

em 2018

A retirada líquida (descontados depósitos) ficou em R$ 4,465 bilhões em agosto, informou o BC

FOtO: Agência Brasil

opiniao.auniao@gmail.com

Ianoni
Marcus

Bolsa Família e Bolsa empresário? 
Não, Bolsa Banqueiro
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Mundo

Pesquisa aponta empate técnico entre 
Hillary e Trump nas eleições dos EUA
O candidato republicano 
está com 45% dos votos 
e a democrata com 43%

Uma pesquisa da CNN 
e do instituto de pesquisas 
Opinion Research Corpo-
ration (ORC) mostra um 
empate técnico entre o 
candidato republicano à 
presidência dos Estados 
Unidos, Donald Trump, e 
a candidata democrata, 
Hillary Clinton, pouco mais 
de dois meses antes das 
eleições de 8 de novembro. 
Trump aparece com 45% e 
Hillary tem 43% na sonda-
gem divulgada nessa terça-
-feira, um empate técnico, 
já que a pesquisa tem mar-
gem de erro de 3,5 pontos 
porcentuais.

 O candidato Gary Jo-
hnson, do Partido Libertá-
rio, aparece com 7% das in-
tenções de voto e Jill Stein, 
do Partido Verde, tem 2%. 
A CNN lembra que Hillary 
chegou a ter 8 pontos de 
vantagem sobre Trump en-
tre os eleitores registrados, 
mas a vantagem diminuiu 
ao longo de um último mês 
“desafiador” para Trump, 
com mudanças na equipe 
de campanha e o anúncio 
de apoio a Hillary de vários 
republicanos importantes.

 A maioria dos eleitores 
ouvidos espera que Hillary 
vença em novembro. Para 
59% dos eleitores ouvi-
dos, ela conseguirá os 270 
apoios necessários entre os 
delegados para vencer.

Além disso, a pesquisa 
aponta que os candidatos 
que não são dos dois prin-
cipais partidos do país não 
parecem avançar o sufi-
ciente para atingir o míni-
mo de 15% estabelecido 

para participar dos deba-
tes. O primeiro deles ocorre 
em 26 de setembro e deve 
reunir, portanto, apenas 
Hillary e Trump.

A sondagem mostra 
que 92% dos democra-
tas apoiam Hillary e 90% 
dos republicanos desejam 
Trump na presidência. En-
tre os independentes, 49% 
dizem que votarão em 
Trump e apenas 29% em 
Hillary, enquanto outros 
16% apoiam Johnson e 6%, 
Stein.

Entre as mulheres, 
53% optam por Hillary e 
38%, por Trump, mas entre 
os homens o candidato ven-
ce por 54% a 32%. Na par-
cela com menos de 45 anos, 
Hillary vence por 54% con-
tra 29% de Trump, enquan-
to entre os mais velhos isso 
se inverte e ele vence por 
54% a 39%. Os brancos em 
sua maioria apoiam Trump 
(55% a 34%) e os demais 
grupos preferem Hillary 
por 71% a 18%. Aqueles 
com formação universitária 
preferem a ex-secretária de 
Estado e aqueles sem o di-
ploma preferem Trump.

A pesquisa nacional 
ouviu 1.001 adultos. Nos 
EUA, um candidato pode 
receber menos votos no to-
tal, mas vencer a disputa, já 
que é preciso conquistar os 
votos do colégio eleitoral 
de cada Estado. Um político 
pode vencer com folga nos 
Estados onde seu partido 
tradicionalmente já se sai 
bem, mas ser derrotado na 
disputa geral se não con-
seguir bom resultados nos 
chamados Estados pêndulo 
(swing States), aqueles que 
pendem ora pelos demo-
cratas e ora pelos republi-
canos e que em geral deci-
dem quem vai para a Casa 
Branca. 
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Foto: Carolyn Kaster-Associated Press-Estadão Conteúdo

Em visita histórica ao Laos, o presidente Barack Obama classificou como “provocação” o lançamento de mísseis pelos norte-coreanos 

Vientiane (AE) - O pre-
sidente dos Estados Unidos, 
Barack Obama, afirmou que 
os Estados Unidos trabalha-
rão com seus aliados para 
endurecer as sanções contra 
a Coreia do Norte, após o país 
comunista realizar lança-
mentos de mísseis balísticos 
na segunda-feira (5). Obama 
avaliou, porém, que há espa-
ço para diálogo se Pyongyang 
mudar o rumo de sua política.

Obama falou após se 
reunir ontem com a presi-
dente da Coreia do Sul, Park 
Geun-hye. A dupla participa 
de uma reunião da Associa-
ção de Nações do Sudeste 
Asiático. Ele ressaltou que os 
dois líderes querem paz e se-
gurança para todos os povos.

O presidente norte-

-americano disse que os 
mais recentes lançamentos 
da Coreia do Norte são pro-
vocações e que o país pre-
cisa saber que essas ações 
ampliarão seu isolamento no 
mundo. Park disse que um 
teste nuclear e que os segui-
dos lançamentos de mísseis 
são uma ameaça à segurança 
da Península Coreana.

Em discurso para cer-
ca de 1.100 pessoas, Obama 
afirmou que os compromis-
sos dos EUA com a região da 
Ásia e do Pacífico são de lon-
go prazo. “Nós temos enviado 
uma mensagem clara de que, 
como uma nação do Pacífico, 
estamos aqui para ficar.”

Obama lembrou que a 
região da Ásia e do Pacífico 
abriga mais da metade da 
população global e disse que 
a zona se tornará ainda mais 

importante ao longo dos pró-
ximos cem anos. Segundo ele, 
esse é o motivo para que Wa-
shington reequilibre sua polí-
tica externa para ter mais um 
papel na região.

O líder também disse 
que os EUA têm a obrigação 
moral de ajudar o Laos a me-
lhorar e de auxiliar a que o 
governo local invista em seu 
povo. O presidente lembrou 
a “guerra secreta” que os EUA 
conduziram no Laos durante 
a Guerra do Vietnã. Segundo 
ele, aviões norte-americanos 
lançaram mais bombas so-
bre o país que as que caíram 
sobre a Alemanha e o Japão 
durante a Segunda Guerra. 
A autoridade disse que é im-
portante reconhecer o sofri-
mento de todos os lados do 
conflito e o sofrimento trazi-
do pela guerra.

Obama é o primeiro 
presidente dos EUA a vi-
sitar o Laos. Ele informou 
que o governo americano 
destinará US$ 90 milhões 
ao longo dos próximos três 
anos para retirar bombas 
que não explodiram no 
Laos durante a Guerra do 
Vietnã. Milhões de bombas 
de cacho não detonadas 
continuam no interior do 
Laos, fruto de uma campa-
nha de nove anos dos EUA 
para evitar que as forças co-
munistas do vizinho Vietnã 
aumentassem sua influên-
cia no Laos. A Casa Branca 
disse que contribuíram com 
US$ 100 milhões no esforço 
de desativar bombas nos úl-
timos 20 anos. As mortes a 
cada ano caíram de mais de 
300 para menos de 50 nes-
se período.

Obama vai endurecer sanções contra
Coreia do Norte por lançar mísseis

VISItA Ao LAoS

Da Agência Estado

Da Agência Estado

A polícia da Itália está 
realizando desde as primei-
ras horas da manhã de ontem 
uma grande operação contra 
a Federação Anárquica Infor-
mal (FAI). Até o momento, 
sete membros do grupo foram 
presos e outros oito serão pro-
cessados por planejar ataques 
com bombas, especialmente, 
na região de Turim.

A operação foi desenvol-
vida pela Divisão de Inves-
tigações Gerais e Operações 
Especiais (Digos) de Turim, 
com o apoio das Digos de Vi-
terbo, Pescara e Roma, sob a 
coordenação do Serviço Cen-
tral Antiterrorismo da Polícia.

Entre os detidos, estão 
Alfredo Cospito e Nicola Gai, 
expoentes do grupo, que já 
haviam sido condenados a 
mais de nove anos de deten-
ção pelos atentados contra o 

diretor da Ansaldo, Roberto 
Adinolfi, em 2012. O grupo 
também é acusado de ser res-
ponsável por ataques contra 
o então prefeito de Bologna, 
Sergio Cofferati, e contra o ex-
-primeiro-ministro da Itália 
Romano Prodi, em 2003.

Apreensão
Apesar da sede do grupo 

estar localizada em Turim, 
houve ações de busca e apre-
ensão em 29 residências es-
palhadas por Piemonte, Ligú-
ria, Lazio, Emília-Romanha, 
Lombardia, Sardenha, Abru-
zzos, Campânia e Úmbria.

 O estopim para a ação 
da polícia foi um plano des-
coberto de ataques simultâ-
neos visando matar policiais 
italianos. Eles estavam pro-
gramando que as bombas 
explodissem em locais pró-
ximos, atraindo policiais, e 
então “tinham o objetivo de 

matá-los”, sejam forças de 
segurança, equipes médicas, 
bombeiros e, “eventualmen-
te”, cidadãos que estivessem 
nos locais.

A análise do grande vo-
lume de dados documentais 
levou as autoridades a iden-
tificar a estrutura da organi-
zação dentro da Itália e ainda 
as ramificações internacio-
nais da FAI.

Itália prende grupo anárquico
que planejava ataques no país

oPERAÇÃo PoLICIAL 

Da Agência Ansa 

Entre os detidos, 
estão Alfredo 
Cospito e Nicola 
Gai, condenados 
a mais de nove 
anos de prisão 
por atentados

Explosão de 
carro mata 12 
pessoas na 
capital iraquiana

Bagdá (AE) - Um carro 
carregado de explosivos deto-
nou em uma área comercial 
da capital do Iraque ontem, 
deixando ao menos 12 mortos 
civis, disseram autoridades.

O incidente foi reivindi-
cado pelo grupo extremista 
Estado Islâmico, e deixou 
outros 28 feridos. Outros 15 
veículos foram danificados 
pela explosão, que atingiu um 
estacionamento no distrito 
xiita de Karradah. Uma auto-
ridade de saúde confirmou as 
mortes.

O Estado Islâmico emi-
tiu uma nota afirmando que 
o ataque suicida tinha como 
alvo a comunidade xiita lo-
cal, que é rodeado de lojas, 
restaurantes e cafés. A Asso-
ciated Press, no entanto, não 
conseguiu verificar a autenti-
cidade do comunicado.

Nova York (AE) - O 
Sri Lanka se tornou nessa 
terça-feira o terceiro país 
na Ásia a ser declarado 
livre de malária pela Or-
ganização Mundial da 
Saúde (OMS). 

Apenas as Maldivas 
e Cingapura também fo-
ram declarados livres da 
doença na região, mas 
ambos os países têm me-
nos de um quarto da po-
pulação de 21 milhões do 
Sri Lanka. 

 “A conquista do Sri 
Lanka é realmente incrí-
vel. Na metade do século 
20 o país se encontrava 
entre os mais afetados 
pela malária, mas agora 
está livre”, disse o diretor 
regional da OMS, Poo-
nam Khetrapal Singh. 
“Isso mostra os grandes 
avanços que podem ser 
feitos quando ações com 
foco são tomadas”.

 O Sri Lanka come-
çou sua campanha con-
tra a malária em 1911, 
logo antes do pico da 

doença, com 1,5 milhão 
de casos e quase atingiu 
sua eliminação em 1963, 
quando apenas 17 casos 
da doença foram regis-
trados. Entretanto, os 
fundos se perderam e a 
malária voltou normal-
mente. Foram necessá-
rias cinco décadas para 
recuperar o terreno per-
dido pela doença. 

Em 2006, o país re-
gistrou menos de mil ca-
sos de malária por ano e, 
desde outubro de 2012, 
os casos chegaram a zero. 
Nos três anos e meio se-
guintes, nenhum caso 
transmitido localmente 
foi registrado, informou 
o ministério da Saúde do 
Sri Lanka. 

“Nosso principal 
desafio é garantir o 
monitoramento. O fi-
nanciamento interna-
cional para a campanha 
contra a malária do Sri 
Lanka acaba em 2018”, 
disse o ex-diretor da 
campanha contra a ma-
lária no Sri Lanka, Risin-
tha Premaratne.

OMS declara o Sri 
Lanka livre da malária

SAÚDE PÚBLICA

Da Agência Estado
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Procon constata diferença 
de até 39,68% em preços 
de supermercados
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Brasil não vê educação como instrumento de qualificação

Relatório da Unesco

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

Andreia Verdélio 
Repórter da Agência Brasil

A Organização das Na-
ções Unidas para a Educa-
ção, a Ciência e a Cultura 
(Unesco) lançou na última 
segunda-feira o Relatório 
de Monitoramento Global 
da Educação 2016, com 
o tema Educação para as 
Pessoas e o Planeta: criar 
futuros sustentáveis para 
todos.

Segundo o estudo, 
é preciso mudar a ma-
neira como a educação é 
pensada, pois ela, muito 
além de apenas transfe-
rir conhecimentos, tem 
a responsabilidade de 
fomentar os tipos certos 
de habilidades, atitudes e 
comportamentos que le-
varão ao crescimento sus-
tentável e inclusivo.

De acordo com a coor-
denadora de Educação da 
Unesco no Brasil, Rebeca 
Otero, o Brasil é clara-
mente um País que pre-
cisa repensar esse papel 
da educação. “No Brasil, 
vemos mais uma educa-
ção focada em determina-
dos conteúdos, no Enem 
[Exame Nacional do En-
sino Médio] e na prova de 
entrada da universidade, 
e os currículos pautados 
apenas pelos livros didá-
ticos. Não se vê a educa-
ção como esse instrumen-
to de qualificação da vida 
das pessoas”, disse.

Ela explicou que a 
educação deve ser ba-
seada em quatro pilares: 
aprender a conhecer, a fa-
zer, a ser e a viver juntos. 
“É bastante importante 
que seja assim porque, 
nesse sentido, as pessoas 
ganham autonomia, po-
dem aprender e se desen-
volver”, disse. “Projetos 

que dizem respeito a não 
ter uma discussão em 
termos de troca de ideia, 
que não promovam a au-
tonomia de pensamento, 
não pode ser educação. É 
fundamental que haja li-
berdade, que as pessoas 
exponham suas ideias e 
que sejam respeitadas”, 
completou.

O relatório da Unesco 
indica que o acesso amplo 
e igualitário à educação 
de boa qualidade ajuda 
a manter práticas e ins-
tituições democráticas. 
Além disso, níveis melho-
res de alfabetização res-
ponderam pela metade 
das transições para regi-
mes democráticos.

Desenvolvimento
O relatório da Unes-

co vai monitorar o obje-
tivo global de educação 
da Agenda de Desenvol-
vimento Sustentável das 
Nações Unidas. A Agenda 
2030 traz os 17 Objetivos 
de Desenvolvimento Sus-
tentável (ODS), o plano de 
ação e as 169 metas prio-
ritárias que devem ser 
alcançadas pelos países-
membros da Organização 
das Nações Unidas (ONU) 
até 2030.

A nova agenda, se-
gundo Otero, traz a rela-
ção a ser alcançada para o 
desenvolvimento susten-
tável, a preservação do 
planeta e a qualidade de 
vida das pessoas, e coloca 
a educação como carro-
chefe para alcançar todos 
os outros objetivos.

Segundo o estudo, 
nos países da Organiza-
ção para a Cooperação 
e Desenvolvimento Eco-
nômico, quase 40% dos 
estudantes de 15 anos 
de idade têm apenas co-

nhecimentos básicos so-
bre temas ambientais; no 
Brasil, Uruguai, México 
e na Argentina, esse ín-
dice sobe para mais de 
60%. Segundo Otero, são 
conhecimentos dos as-
pectos de preservação do 
planeta, de reciclagem de 
materiais, não poluição, 
atitudes que levam as 
pessoas a preservar um 
pouco mais.

“A questão ambien-
tal e de desenvolvimento 
sustentável é uma agenda 
positiva e deve ser inse-
rida nos currículos”, dis-
se Otero, frisando que o 
Brasil conta experiências 
nesse sentido, iniciativas 
específicas de municípios, 
mas ainda não tem uma 
política pública nacional 
relacionada ao desenvol-
vimento sustentável. 

“Por exemplo, será 
que nossos jovens estu-
dantes estão atentos ao 
desmatamento e as con-
sequências que isso traz 
para a própria vida? A 
educação tem que come-
çar a evoluir para além do 
seu escopo e nessa nova 
agenda isso vai ser bem 
pautado”, disse.

Escolas devem auxiliar
O relatório da Unesco 

lançado hoje diz que as es-
colas devem ajudar os alu-
nos a entender determi-
nado problema ambiental, 
suas consequências e os 
tipos de ação necessários 
para combatê-lo.

Segundo o estudo, o 
tema tem sido cada vez 
mais incorporado ao cur-
rículo escolar formal; 
análises de currículos de 
78 países mostram que 
55% usam o termo “eco-
logia” e 47% “educação 
ambiental”.

Um sistema de energia solar inédi-
to no Brasil, que está sendo estudado 
como alternativa às hidrelétricas, pode 
ser implantado no Semiárido pernam-
bucano, no município de Petrolina, a 
partir do ano que vem. Com a ajuda de 
um instituto alemão, a Companhia Hi-
dro Elétrica do São Francisco (Chesf) e 
a Universidade Federal do Ceará (UFC), 
pretendem construir um projeto-piloto 
na cidade para testar a tecnologia he-
liotérmica que, ao contrário dos equi-
pamentos solares já usados no País, 
pode armanezar energia para ser usa-
da, inclusive à noite.

A geração de energia heliotérmica 
usa o Sol como fonte indireta de eletri-
cidade. Ela funciona com um conjunto 
de captadores espelhados, distribuídos 
em uma área plana. Os espelhos se mo-
vimentam de acordo com a posição do 
Sol e refletem os raios para uma torre 
– chamada de torre solar -, onde o ca-
lor é armazenado e transformado em 
energia. Ela é diferente da geração de 

energia solar fotovoltaica, já explorada 
no Brasil, que não é capaz de guardar 
o calor produzido. “No caso dos foto-
voltaicos, você teria que ter um sistema 
de baterias bem caro e complexo para 
operar. Com o armazenamento térmico 
é bem mais viável que a energia fique 
guardada em forma de calor para, no 
momento em que for necessária, ela ser 
acionada, inclusive à noite”, explica o 
professor da Universidade Federal do 
Ceará (UFC) e coordenador do Labora-
tório de Energia Solar e Gás Natural da 
instituição, Paulo Alexandre Rocha.

A inviabilidade de armazenamen-
to da energia produzida pelos painéis 
fotovoltaicos deu a esse sistema a clas-
sificação de forma secundária de ener-
gia, usada para complementar a matriz 
energética brasileira. “A fotovoltaica 
tem limite de aleatoriedade. Se não ti-
ver Sol ela para, então sempre tem que 
ter a hidrelétrica dando suporte como 
complementação. No caso da eólica, é 
muito similar”, informa o pesquisador.

Sistema inédito poderá ser 
instalado em PE em 2017

ENERGIA SOLAR

Por oferecer intensidade solar no Semiárido, células fotovoltaicas serão instaladas em Petrolina

ou um trans-
gressor cultu-
ral pela pró-
pria natureza. 
Basta lembrar 

a minha vida desde os 
tempos tropicalistas.

Minha imediata 
pós-adolescência foi 
movida pela “nouvel-
le vague” francesa, 
pela “lost generation” 
americana, pela “new 
left” (política) aliadas a 
James Baldwin (literatu-
ra) e ao trio iconoclasta 
Jack Kerouac-Allen 
Ginsberg-William Bur-
roughs. Não deixando 
de falar na herança da 
filosofia do existencia-
lismo e do “nouveau 
roman”, onde pontifica-
ria Marguerite Duras.
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No Brasil, fiquei fascinado com José 
Agrippino de Paula e seu livro “PanAmé-
rica”, uma das obras fundamentais para o 
desenvolvimento do tropicalismo.

Entre Villa-Lobos e Kerouac

Entretanto, o choque, a porrada 
mesmo, foi com Lindolf Bell, cuja obra de 
tendência contemporânea esteve vinculada, 
nos anos 1960, ao seu engajamento social e 
literário, e, logo a seguir, o maior de todos: 
Jorge Mautner,

Mautner escreveu três dos livros essen-

S
Adeus a Dorgival ciais para ruptura com a literatura brasi-

leira de então: “Kaos”, “Deus da chuva e da 
morte” e “Vigarista Jorge” (deste cheguei 
a fazer uma adaptação teatral para monta-
gem pela Organização Aquarius, então coor-
denada por Carmélio Reynaldo). Coloquei o 
título “Viver não é usar óculos cor de rosa”..
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Mas, nunca descompatibilizei meus 
caminhos literários e musicais transgres-
sores com a genialidade de Machado de 
Assis (o maior escritor brasileiro), Augusto 
dos Anjos (o melhor poeta da América do 
Sul), a perfeição regionalista de José Lins 
do Rego, a densidade de Graciliano Ramos, 
o experimentalismo de João Cabral de Melo 
Neto (também com uma poesia “seca” e 
incomum), a linguagem de plena empatia 
de Carlos Drummond de Andrade e Manuel 
Bandeira com o povo brasileiro. E Mário 
Quintana? Ah, mestre Quintana, milhares e 
milhares de leitores te contemplam.

nnnnnnnnnn

Uma citação sonora: é difícil não ficar 
com um nó na garganta ao escutar as 
“Bachianas brasileiras nº 5”, de Villa-Lobos, 
cobrindo uma das antológicas sequências 
do filme “Deus e o Diabo na Terra do Sol”, 
de Glauber Rocha.

Sou assim: a mistura dos ouvidos para 
Villa-Lobos e dos olhos para Jack Kerouac.

  

Dorgival Soares Barbosa, morto aos 78 anos, 
de complicações geradas pelo mal de Alzheimer, 
foi um nome que participou como ator e ativista 
de uma época marcante para o teatro paraibano. 
Nascido em 4 de maio de 1938, Dorgival foi um 
dos que fundaram a Juventude Teatral de Cruz 
das Armas (Juteca). Com ele, estavam Ednaldo do 
Egypto, Félix Galdino, Alarico Correia Neto, Miró-
cene Amorim e Zezita Matos, entre outros. Cheguei 
a conviver com Dorgival. Tornei-me seu amigo. Ele 
morreu no último dia 4, domingo passado. Agora, 
saudade. 

FOTO: Reprodução/Internet
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Diferença chega a 39,68% em JP 
CEstA básiCA Em supERmERCAdos
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A Autarquia do Programa 
de Proteção e Defesa do Con-
sumidor do Estado da Paraíba 
(Procon-PB), por meio do Se-
tor de Pesquisa e Estatística, 
realizou uma pesquisa nos dia 
31 de agosto e 1º de setembro, 
em supermercados populares 
de João Pessoa, onde detectou 
altas variações nos preços das 
cestas básicas. Os itens que 
compõem a cesta básica são 
carne, leite, feijão, arroz, fari-
nha, batata, legumes (tomate), 
café em pó, frutas (banana), 
açúcar, banha/óleo, manteiga 
e pão francês.

Os dados são baseados 
no Departamento Intersin-
dical de Estatística e Estudos 
Socioeconômicos (Dieese) e 
destaca que o menor valor 
para a compra da cesta é R$ 
272,91, no supermercado 
BeMais, localizado próximo 
ao Shopping Sul, nos Ban-
cários. Enquanto isso, no 
mesmo bairro, o Carrefour 
apresentou o maior valor 
da cesta básica na capital: 
R$ 381,20. A diferença no 
valor da cesta chega a R$ 
108,29, numa variação de 
39,68%.

Já o valor das cestas nos 
supermercados localizados na 
Avenida Epitácio Pessoa, cus-
tam de  R$ 315,48 (Extra), R$ 
331,17 (Hiper Bompreço) até 
R$ 377,37 (Pão de Açúcar). 
Dentre os itens que compõem 
a cesta, o produto que apre-
sentou maior diferenciação de 
preços foi o feijão carioca e pre-
to, com valores que variaram 
de R$ 8,79 a R$ 13,43 e de R$ 
7,69 a R$ 9,38, respectivamen-
te. Já o leite (1 litro sem tampa) 
apresenta variação razoável de 
R$ 3,89 a R$4,80. A margari-
na, de 250g, varia de R$ 1,69 
a 3,04.  Para conferir a varia-
ção completa por produtos e 
supermercados pesquisados, 
basta acessar o seguinte en-
dereço eletrônico: procon.
pb.gov.br

Pesquisa do Procon-PB 
aponta o BeMais como
local com menor preço mEC investigará 

faculdades em pE

O Ministério da Educação (MEC) 
vai investigar faculdades citadas no 
relatório da Comissão Parlamentar 
de Inquérito (CPI) da Assembleia Le-
gislativa de Pernambuco (Alepe) que 
aponta irregularidades na oferta de 
cursos em 17 instituições de ensino 
privadas. A portaria foi publicada on-
tem no Diário Oficial da União (DOU). 
O relatório final da CPI foi divulgado 
no dia 1o de junho e aprovado por 
unanimidade no dia anterior, na Alepe. 
Foram quatro as principais irregulari-
dades indicadas: a oferta de cursos 
superiores sem credenciamento 
no MEC; instituições que ministram 
cursos de extensão como se fossem 
graduação; faculdades que utilizam 
instalações da rede pública

tJ manda tio pagar 
pensão a autista

A Justiça de São Carlos, cidade 
do interior de São Paulo, determinou 
que um tio em condição financeira 
favorável pague pensão alimentícia 
ao sobrinho menor de idade e por-
tador de Síndrome de Asperger, uma 
forma leve de autismo. A decisão, do 
juiz Caio César Melluso, da 2a Vara da 
Família, foi divulgada na última se-
gunda-feira pelo Tribunal de Justiça 
de São Paulo (TJ-SP). A criança foi 
abandonada afetivamente pelo pai, 
que também já havia sido obrigado 
pela Justiça a se manter afastado 
do filho. Sem ter outros parentes 
que pudessem arcar com o susten-
to, a mãe recorreu à Justiça para 
pedir pensão ao tio.

internet não perdoa 
bolsa de Kardashian

Dizem por aí que filho de 
peixe, peixinho é, e com a pequena 
North West não é diferente. Filha 
do Kim Kardashian e Kanye West, a 
criança sempre aparece por aí com 
combinações diferentes e fashio-
nistas. Durante um passeio, porém, 
North deu o que falar por conta da 
sua bolsa: uma Fendi, que custa 
cerca de R$ 6.500. A menina usou 
a bolsa durante passeio em Nova 
York, junto com um vestido de ve-
ludo e tênis brancos. Depois que o 
preço do acessório foi divulgado, 
começaram os comentários nas 
redes sociais. 

Angelina e brad pitt 
dão apoio a shiloh

Há um bom tempo, Shiloh, 
a filha de nove anos de Angelina 
Jolie e Brad Pitt, começou a se 
vestir com roupas masculinas. Os 
pais nunca recriminaram a filha e 
seguem dando suporte. Agora, 
Shiloh pede para ser chamada de 
“John” e recebe apoio dos pais. 
Conforme informações do site 
norte-americano Radar Online, An-
gelina e Brad consultaram um es-
pecialista para entender questões 
de gênero e receber orientações 
de como agir com Shiloh.

pF assina pacto 
internacional

Por meio de um acordo assinado 
entre a Polícia Federal e o Escritório das 
Nações Unidas sobre Drogas e Crime 
(UNODC), o Brasil tornou-se o o 80 da 
América Latina e Caribe a aderir a rede 
Aircop. Financiado pela União Europeia, 
a Aircop é uma multiagência antitráfico 
que reforça o treinamento de agentes 
da lei na detecção, interdição e inves-
tigação em aeroportos internacionais. 
No caso brasileiro, o acordo se dará de 
forma concreta com assistência mú-
tua entre a rede Aircop e o Programa 
Internacional de Cooperação Policial em 
Aeroportos (Intercops).

Uma pesquisa do Institu-
to Carlos Chagas indica que na 
faixa de 10 a 19 anos, meninas 
e adolescentes em situação de 
vulnerabilidade podem engra-
vidar até quatro vezes. Este é 
um dos dados que compõem o 
Projeto Menina-Moça, Mulher, 
organizado pelo Instituto Carlos 
Chagas em parceria com a Secre-
taria Especial de Políticas para as 
Mulheres.

“Essa jovem está muito 
precoce. É uma menina que se 
transforma em mulher. Preci-
samos ver como tratar a saúde 
desta menina. Os seus direitos 

reprodutivos como também 
conduzir para que ela veja uma 
porta para o futuro. Então é 
pegar tudo que já existe no Go-
verno Federal, no Estado e no 
município integrar essas políti-
cas. É poder público em todas as 
áreas de saúde, de educação, de 
profissionalização e do mercado 
de trabalho”, disse a secretária 
Especial de Políticas para as Mu-
lheres, Fátima Pelaes.

Além de atendimento nestas 
áreas, o projeto vai promover o 
tratamento para meninas que 
estiverem envolvidas com o uso 
de drogas. “É trabalhar de forma 
transversal. Nós não queremos 
fazer uma política estanque. Te-
mos que olhar o todo desta me-

nina, que é uma menina, mas já 
é uma mulher, e que precisa ter 
esperança. O Poder Público tem 
que responder a isso”, disse. O 
projeto começa pela região cen-
tral do Rio de Janeiro, mas a in-
tenção do governo é estender 
para outros estados do País. Para 
a ampliação, o projeto vai usar 
dados da ONU Mulher. “Este 
trabalho que está sendo feito 
no Rio de Janeiro podemos, a 
partir daqui, levar para discus-
são no Brasil uma vez que temos 
realidades diferentes, mas pro-
blemas iguais”, disse, acrescen-
tando que o projeto tem apoio 
da Caixa Econômica Federal e 
dos Ministérios da Saúde, Tra-
balho e Educação. O próximo 

passo é conseguir a adesão de 
entidades da sociedade civil. De 
acordo com o coordenador do 
projeto, o ginecologista do Ins-
tituto Carlos Chagas, Sílvio Silva 
Fernandes, a ideia é deixar que 
as meninas se sintam à vontade 
de expor os seus problemas para 
que possam receber a ajuda. O 
trabalho começa pelo acolhi-
mento em uma casa instalada 
na Lapa, região central do Rio. 
“Elas vão saber que tem uma 
casa onde elas podem chegar e 
terão pessoas com ouvidos para 
atendê-las”, disse, adiantando 
que o projeto deve estar em 
funcionamento em dezembro. 
“O nosso empenho é para neste 
Natal já estar trabalhando”.

Projeto vai atender o público no País
mENiNAs E AdoLEsCENtEs GRáVidAs

Cristina Indio do Brasil
Da Agência Brasil

Preços do feijão 

carioca e preto 

variam de 

R$ 8,79 a 

R$ 13,43 e de 

R$ 7,69 a R$ 9,38 

Membros da equipe técnica da PBTur visitaram vários locais da zona rural das duas cidades inseridas no projeto Rota Cariri Cultural 

As cidades do Congo e 
Monteiro foram visitadas na 
última semana de agosto por 
uma equipe técnica da Em-
presa Paraibana de Turismo 
(PBTur). O objetivo da visita 
foi conhecer o produto turísti-
co formatado e implementado 
pela Cooperativa de Turismo e 
Lazer Paraíso da Serra (Coo-
paraíso). Desde 2011, a Rota 
Cariri Cultural – “Entre pe-
dras e veredas” vem atraindo 
turistas de todo o Brasil que 
buscam conhecer de perto a 
Caatinga, os lajedos, a gastro-
nomia e as origens do homem 
da região. 

A equipe da PBTur foi re-
cepcionada pelo empresário 
Allison Pereira, um dos funda-
dores da Cooparaíba, também 
guia e proprietário da pousa-
da Paraíso da Serra. O meio 
de hospedagem é o ponto de 
partida para os três roteiros 
oferecidos aos turistas. Allison 
Pereira explica que os roteiros 
têm em comum as trilhas por 
entre a Caatinga, visitas  às 
comunidades rurais que man-
têm intactos costumes secu-
lares como a música e dança, 
a cultura, a gastronomia e a 
agropecuária. O primeiro ro-
teiro conhecido é o da Serra da 

Engabelada. “Tivemos a preo-
cupação em sinalizar todas 
as trilhas. O acesso é feito por 
meio de transporte adaptado 
para região. A proposta é ofe-
recer todo conforto ao turista”, 
explica o guia que faz questão 
de contar quem foram os pri-
meiros habitantes da região 
do Cariri paraibano. “Essas 
terras eram povoadas pelos 
índios Cariris e os Xukurus. As 
duas tribos eram rivais. Uma 
apoiava os portugueses (Ca-
riris) e a outra os holandeses 
(Xukurus). Teve uma guerra e 
os Xukurus foram para as ter-
ras que ficam em Pernambu-
co”, detalhou. 

“O nome da serra Enga-
belada tem origem indígena. 
Quer dizer que em qualquer 
ângulo que você mirá-la, vai 
vê-la numa posição diferente. 
Por isso, engabelada, que enga-
na. Os índios Cariris deixaram 
muitos rastros por aqui”, ga-
rante. Um desses registros está 
impresso na Pedra do Letreiro. 
São inscrições rupestres, rudi-
mentares. A imagem que mais 
se destaca é um sol estilizado. 
“Essas pinturas são estudadas 
desde o século XVIII por reli-
giosos franceses e nossa maior 
luta é mantê-las intactas e dis-

poníveis para os visitantes”, 
explicou o guia. Essa etapa do 
primeiro roteiro termina na 
hora do almoço. Mas, dá tem-
po de conhecer a Comunidade 
do Algodão. Nesse pequeno 
povoado as mulheres apresen-
tam um coco de roda que vem 
desde o período dos quilombo-
las. Na hora do almoço, Allison 
apresenta a Fazenda São João-
zinho, que na realidade é um 
ponto de apoio, caso os turistas 
optem em pernoitar no local. 
Na sequência do roteiro, o guia 
apresenta a Pedra do Caboclo. 
Na verdade é uma sobrepo-
sição de rochas enormes que 
formam uma pequena caverna. 
No local é possível encontrar 
pedaços de ossos. Segundo Al-
lison Pereira, o local é um anti-
go cemitério indígena.

Os dois outros roteiros 
idealizados pela Cooparaíso 
estão na região da cidade de 
Monteiro.  Novamente, o eco-
turista vai conhecer trilhas 
únicas, conversar e ver de per-
to personagens contadores de 
histórias da região, além de 
degustar os pratos típicos do 
Cariri. Esses são os principais 
ingredientes da Rota Cariri 
Cultural. Na Comunidade do 
Assentamento Santa Catarina 

o destaque é a Pedra da Lua. É 
uma pedra enorme em forma 
de concha, que também pos-
sui inscrições rupestres. O que 
chama mesmo a atenção dos 
visitantes são as perfurações 
ovais, perfeitas. “É um enigma”, 
define Allison. Saindo da co-
munidade, o roteiro prevê uma 
visita ao Memorial de Zabé da 
Loca. O complexo inclui um 
restaurante, o memorial que 
guarda pertences pessoais de 
Zabé e uma visita ao local onde 
ela viveu por várias décadas 
com os filhos pequenos. O lo-
cal está preservado e chama a 
atenção dos visitantes.

As visitações no assenta-
mento incluem uma caminha-
da de 20 minutos até a Pedra 
dos Índios. Mesmo com a su-
bida bastante íngreme, vale o 
sacrifício. O visual é único! Dá 
para ver um pôr do sol ines-
quecível e místico. De acordo 
com os guias do Rota Cariri 
Cultural, a pedra fica localiza-
da a 8km da cidade de Mon-
teiro e o local é conhecido 
pelos praticantes de rapel, es-
calada e trilhas ecológicas. O 
local recebe turistas interes-
sados em praticar esportes e 
aqueles que buscam o conta-
to intenso com a natureza. 

PBTur visita o Congo e Monteiro
AtRAÇÕEs tuRÍstiCAs do RotA CARiRi CuLtuRAL

Foto: Secom-PB/Antonio David
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Imposto de Renda
RF abre amanhã consulta a mais um lote de restituição

Abramat reclama de 
vendas em agosto

As vendas das indústrias 
de materiais de construção no 
País em agosto caíram 5,9% em 
comparação com o mesmo mês 
do ano passado. Já em relação 
a julho deste ano, houve cresci-
mento de 5,6%, de acordo com 
pesquisa divulgada nessa terça-
-feira, 5, pela Associação Brasi-
leira da Indústria de Materiais 
de Construção (Abramat). A pes-
quisa já considera o faturamento 
deflacionado com as vendas. No 
acumulado do ano, o setor sofreu 
queda de 12,5%. Já no resultado 
acumulado dos últimos 12 me-
ses, houve retração de 14,5%.

Comércio tem queda 
de 0,9% em agosto

A atividade varejista registrou 
retração de 0,9% no mês agosto – 
quando se comemora o Dia dos Pais 
– na comparação com julho, segundo 
Indicador da Serasa Experian. Na com-
paração com agosto do ano passado, 
houve retração de 5,7%. Apesar de ter 
sido a 13ª queda consecutiva neste 
critério de comparação, foi a menor 
dos últimos 11 meses. No acumulado 
do ano, o comércio varejista registra 
queda de 7,9% na comparação com o 
mesmo período do ano passado. Todas 
as categorias pesquisadas registraram 
recuo na atividade varejista em agosto. 
O maior deles foi de 3,4% no segmento 
de veículos, motos e peças. 

Redução da Selic só 
com muita confiança

A redução da taxa básica de 
juros, a Selic, dependerá de fatores que 
permitam maior confiança no alcance 
da meta de inflação, principalmente 
em 2017. A conclusão é do Comitê de 
Política Monetária (Copom), do Banco 
Central, que divulgou hoje (6) a ata da 
última reunião do colegiado realizada 
nos dias 30 e 31 de agosto. A meta 
de inflação é de 4,5% este ano e em 
2017. Essa meta tem, ainda, um limite 
máximo de 6,5% neste ano, e 6% em 
2017. Cabe ao BC perseguir o centro da 
meta (4,5%) e o principal instrumen-
to usado para influenciar a atividade 
econômica e, consequentemente, a in-
flação, é a taxa básica de juros, a Selic. 

GNV sobre etanol 
varia de 39% a 62%

O uso de Gás Natural Vei-
cular (GNV) pode render uma 
economia de 39% a 62% em 
relação ao etanol. Já na compa-
ração com a gasolina, o gás é 
entre 43% e 58% mais vanta-
joso, aponta um estudo reali-
zado pela Associação Brasileira 
das Empresas Distribuidoras de 
Gás Canalizado (Abegás) em 16 
estados. O Rio de Janeiro é o Es-
tado em que o GNV é mais com-
petitivo, enquanto no Paraná a 
vantagem é menor, seja qual for 
o combustível.

BNDES reduz o índice 
de nacionalização

O Banco Nacional de De-
senvolvimento Econômico e 
Social (BNDES) reduziu de 60% 
para 50% o índice mínimo de 
nacionalização, em valor, exigido 
no financiamento de projetos 
dos segmentos industriais de 
máquinas e equipamentos, sis-
temas e componentes. A inten-
ção é evitar que, por causa do 
câmbio, empresas que haviam 
sido autorizadas a receber di-
nheiro do banco, agora estejam 
inabilitadas ao crédito. 

Daniel Lima
Repórter da Agência Brasil 

A Receita Federal abre 
nesta quinta-feira (8) con-
sulta ao quarto lote de 
restituição do Imposto de 
Renda Pessoa Física 2016. 
No lote serão também li-
beradas restituições que 
estavam na malha fina dos 
exercícios de 2008 a 2015. 
O crédito bancário será fei-
to no dia 15 de setembro. 
Os valores de restituição 
para cada exercício e a 
respectiva taxa básica de 
juros (Selic) aplicada, po-
dem ser acompanhados na 
tabela a seguir:

Para saber se teve a de-
claração liberada, o contri-
buinte deverá acessar a pá-
gina da Receita na internet 
ou ligar para o Receitafone 
(146). A Receita disponibi-
liza ainda aplicativo para 
tablets esmartphones que 
facilita consulta às declara-
ções e à situação cadastral 
no CPF. É possível consultar 
nas bases da Receita Fede-
ral informações sobre libe-
ração das restituições do 
IRPF e a situação cadastral 

Foto: Reprodução/Internet

do contribuinte pessoa físi-
ca. A Receita lembra que a 
restituição ficará disponível 
no banco durante um ano. 
Se o contribuinte não fizer o 
resgate nesse prazo, deverá 
requerê-la por meio da in-

ternet, mediante o Formu-
lário Eletrônico - Pedido de 
Pagamento de Restituição, 
ou diretamente no e-CAC, 
no serviço Extrato do Pro-
cessamento da DIRPF.

Caso o valor não seja 

creditado, o contribuinte 
poderá contactar pessoal-
mente qualquer agência do 
BB ou ligar para a Central 
de Atendimento por meio 
do telefone 4004-0001 (ca-
pitais), 0800-729-0001 (de-

mais localidades) e 0800-
729-0088 (telefone especial 
exclusivo para deficientes 
auditivos) para agendar o 
crédito em conta-corrente 
ou poupança, em seu nome, 
em qualquer banco.

Receita disponibiliza aplicativo para tablets e smartphones que facilitam consulta às declarações e à situação cadastral no CPF

Abono salarial 
de setembro 
será depositado 
a partir do dia 15

O abono salarial do 
PIS/Pasep do calendário 
2016/2017, para os nascidos 
no mês de setembro, começa 
a ser pago a partir de 15 de se-
tembro. Os saques poderão ser 
feitos em agências da Caixa, do 
Banco do Brasil, de casas loté-
ricas ou, se estiverem com o 
cadastro em dia, os trabalhado-
res poderão receber em conta 
corrente a partir de 16 de se-
tembro. 

No total, R$ 14,8 bilhões 
estão disponíveis dentro do 
novo calendário, ano-base 
2015. Tem direito ao abono 
salarial quem recebeu, em mé-
dia, até dois salários-mínimos 
mensais, com carteira assina-
da e exerceu atividade remu-
nerada durante, pelo menos, 
30 dias em 2015, e que te-
nham sido informados corre-
tamente na Relação Anual de 
Informação Social (Rais).

Do exercício 2015/2016, 
ano-base 2014, 990 mil traba-
lhadores ainda têm direito a 
saque. O prazo foi prorrogado 
até prazo até 30 de dezem-
bro de 2016. De acordo com 
o Ministério do Trabalho, 22,3 
milhões de pessoas deverão 
receber dentro do novo calen-
dário. Neste ano, recebem o 
benefício os nascidos entre ju-
lho e dezembro. Já os trabalha-
dores nascidos entre janeiro e 
junho, receberão no primeiro 
trimestre de 2017. Em qual-
quer situação, o recurso ficará 
à disposição do trabalhador 
até 30 de junho de 2017, prazo 
final para o recebimento.

O pagamento será pro-
porcional aos meses traba-
lhados durante o ano-base. 
Ou seja, quem trabalhou 
durante apenas um mês, re-
ceberá o equivalente a 1/12 
do salário-mínimo, e assim 
sucessivamente. 

Marli Moreira 
Repórter da Agência Brasil

As vendas de veículos 
ao mercado interno au-
mentaram 1,4%, em agosto, 
na comparação com o mês 
anterior. Foram comerciali-
zados 183,9 mil unidades, 
indicando perda no ritmo 
de crescimento em com-
paração a julho, quando os 
negócios tinham aumenta-
do 5,6%. No entanto, o nú-
mero de veículos vendidos 
foi o maior do ano.

No acumulado do ano, 
houve retração de 11,3%. 
Na comparação com agos-
to de 2015, houve queda 
de 23,1%. Os dados estão 
sendo divulgados pela As-
sociação Nacional dos Fa-
bricantes de Veículos Au-
tomotores ( Anfavea), que 
representa as montadoras 
instaladas no País.

O balanço também in-
dica que o setor faturou 
menos no mês passado 
em relação a julho último, 
alcançando US$ 923,8 mi-

lhões, o que é 1,9% inferior 
ao mês anterior. A produ-
ção também caiu 6,4% com 
177, 7 mil unidades. No 
acumulado do ano, a pro-
dução teve uma retração 
de 18,4% e sobre agosto de 
2015, um recuo de 20,1%.

O presidente da An-
favea, Antonio Megale, 
destacou que, com a defi-
nição do cenário político 
do País, agora é “hora de 
avançar”. Ele defendeu as 
reformas estruturais, des-
tacando que a questão do 

déficit previdenciário é 
“uma bomba relógio”. Para 
o executivo, o País também 
tem que evoluir na ques-
tão de infraestrutura para 
ganhar mais competitivi-
dade com o mercado ex-
terno. Segundo Megale, o 
setor da indústria automo-
bilística tem obtido bons 
resultados nos acordos 
comerciais com o exterior, 
mas “temos que aproveitar 
este momento e dar uma 
virada para competir com 
o mundo”.

Nielmar de oliveira 
Repórter da Agência Brasil

As estimativas para a 
produção de grãos relativas 
à safra agrícola de 2016 vêm 
caindo mês após mês e chegam 
a agosto com uma perspectiva 
de produção total de cereais, 
leguminosas e oleaginosas de 
186,1 milhões de toneladas, 
resultado 11,1% menor do que 
a safra recorde do ano passado, 
de 209,4 milhões de toneladas.

Os dados fazem parte do 
Levantamento Sistemático 
da Produção Agrícola (LSPA) 
de agosto, divulgado hoje (6) 
pelo Instituto Brasileiro de 
Geografia e Estatística (IBGE). 
Também a estimativa da área a 
ser colhida, de 57,4 milhões de 
hectares, representa uma re-

dução de 0,4% diante da área 
colhida em 2015, que foi de 
57,6 milhões de hectares.

Segundo o IBGE, em com-
paração com a estimativa de 
julho, a safra de cereais, legu-
minosas e oleaginosas (a oita-
va estimativa deste ano para 
a produção de algodão herbá-
ceo, amendoim, arroz, feijão, 
mamona, milho, soja, aveia, 
centeio, cevada, girassol, sor-
go, trigo e triticale), também 
mostrou queda, neste caso de 
1,5%, o mesmo acontecendo 
com a área a ser plantada, que 
recuou em 226,8 mil hectares.

O arroz, o milho e a soja, 
somados, continuaram como 
os produtos de maior destaque 
totalizando 92,6% da estimati-
va da produção e respondendo 
por 87,8% da área a ser colhi-

da. Em relação ao ano anterior, 
no entanto, houve acréscimo 
de 3% na área colhida da soja 
e reduções na área do milho 
(-1,3%) e arroz (-9,8%).  A esti-
mativa aponta quedas de 0,8% 
para a soja, 14,9% para o arroz 
e de 23,4% para o milho.

Do ponto de vista da pro-
dução envolvendo as grandes 
regiões do País do ponto de 
vista da produção de cereais, 
leguminosas e oleaginosas. A 
região Centro-Oeste deverá 
produzir 76,5 milhões de to-
neladas, o equivalente a 41,1% 
do total, se mantendo como a 
maior área produtora do País; 
a região Sul, 73,3 milhões de to-
neladas (39,4%); Sudeste, 19,7 
milhões de toneladas (10,6%); 
Nordeste, 10,3 milhões de to-
neladas ( 5,5%) e a Norte com 

6,3 milhões de toneladas. Os 
dados do IBGE indicam que, na 
comparação com a safra do ano 
passado, houve incremento de 
produção de 2,3% na região 
Sudeste, a única a apresentar 
crescimento na estimativa.

Em contrapartida, as pre-
visões para as demais regiões 
são de retração na produção 
entre 2015/2016: de -17,9% 
na região Norte; de -38,1% 
no Nordeste; de -14,9% no 
Centro-Oeste e de -3,5% no 
Sul. Já na avaliação por esta-
do, Mato Grosso liderou como 
o maior produtor nacional de 
grãos, com uma participação 
de 24,5%, seguido pelo Paraná 
(19,2%) e Rio Grande do Sul 
(16,9%), que, somados, repre-
sentaram 60,6% do total nacio-
nal previsto para a safra 2016.

Produção de veículos cai 6,4% em 
agosto na comparação com julho

Estimativa do IBGE para 2016 
registra redução na safra de 11%

BAlANço DA ANFAVEA

pRoDução DE GRãoS



Empresários Hugo Malta, 
Nora Cristina de Olivei-
ra, Arnaldo Poggi Lins, 
Josenilton Leal Gomes 
e Roberto Teixeira de 
Carvalho, médico João 
Modesto, presidente do 
Botafogo Guilherme Car-
valho, jornalista Kubits-
chek Pinheiro, sra. Leda 
Lucena, advogado Djalma 
Carvalho Costa Júnior.
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Ele disse Ela disse

oretti G Zenaide
@letazenaidegzenaide@gmail.com colunagorettizenaide

Parabéns Dois Pontos

   Dezesseis filmes brasileiros 
estão na disputa por uma indicação 
para o Oscar 2017, a serem escolhi-
dos no próximo dia 12, por pessoas 
ligadas ao audiovisual.
  Entre eles estão “Aquarius”, 
de Kléber Mendonça Filho, “Chatô  - o 
rei do Brasil”, de Guilherme Fontes,  
“Mais forte que o mundo - a história 
de José Aldo”, de Afonso Poyart e 
“Nise - o coração da loucura”, de 
Roberto Berliner.

FOTOS: Goretti Zenaide

Cinema
O CINECLUBE 

“O Homem de Areia”, 
da Fundação Casa 
de José Américo, na 
Praia do Cabo Bran-
co, promove hoje 
mais uma sessão, 
apresentando o 
filme “Adeus Lênin!”, 
dirigido pelo cineas-
ta alemão Wolfgang 
Becker.

O comentaris-
ta da noite será o 
cinéfilo Andrés von 
Dessauer que, após 
temporada no Rio de 
Janeiro e São Paulo, 
está de volta a João 
Pessoa.Arquitetas Tereza e Rafaela Queiroga, mãe e filha, no lindo ambiente criado por elas para o Quarto 

do Bebê na mostra Casa Cor Paraíba

   A empresária Lilia Paula Teodoro festeja dez anos de seu Ateliê Manaíra, localizado 
no Edifício Manaíra Center, onde oferece serviços de reformas, consertos e costumização de 
roupas masculinas e femininas. O ateliê fica defronte o Manaíra Shopping.

Cabobranquenses de carteirinha: José Alves Cardoso, Tavinho e Ivete Santos, Dirce Pinto, 
Dirce e Guilherme Carvalho que é o aniversariante de hoje

FOTO: Divulgação

Na comemoração do seu aniversário no restaurante Casa do 
Bacalhau, Gigi Rolim com a amiga Socorro Brito

   O desembargador Marcos Cavalcanti visitou o administrador apostólico da 
Arquidiocese da Paraíba, Dom Genival Saraiva de França na Cúria Metropolitana, encontro 
que contou com as presenças de Silvio Lucena, Maria Aparecida Lucena e frei Adriano 
Saboia, todos da Ordem Carmelita, inclusive o ilustre presidente do TJPB.

FOTO: Dalva Rocha

Amigos de toda uma vida: Kubitschek Pinheiro e Rita Barroso, ele está 
hoje aniversariando e comemora no próximo dia 14 no Gulliver Mar

Renda paraibana na Índia
O PROGRAMA de Artesanato da Paraíba, desen-

volvido pelo Governo do Estado, comemora mais uma 
conquista que é a participação da artesã campinense 
Dorinha Ramos no intercâmbio “Craft Exchange Program 
for Handicrafts from Brics”, que até o próximo dia 15 
está acontecendo na cidade de Srinagar, na Índia.

Dorinha é presidente da Associação de Desen-
volvimento Comunitário das Artesãs de Ateliê Renas-
cença de São Sebastião do Umbuzeiro, um dos polos 
da renda no Cariri paraibano que exporta o produto 
para várias cidades do Nordeste, o Rio de Janeiro e 
Minas Gerais.

Zum Zum Zum
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“Impossível governar com 
este Congresso. É mister 
que ele desapareça para a 
felicidade do Brasil”

“Se 2016 era um ano de 
mudança para o Brasil, 
o caminhão quebrou no 
meio do caminho”

MARECHAL DEODORO DA FONSECA TATI LEÃO

Dia da Pátria
A MINHA netinha Lara, de apenas 3 anos e meio, veio 

toda contente me contar que ontem marchou na rua de-
fronte ao seu colégio Meta, no Bessa, em comemoração ao 
Dia da Pátria. Achei bacana mostrar às nossas crianças a 
importância que é esse dia para o nosso tão sofrido Brasil, 
valorizando nossos símbolos nacionais. 

Para marcar este 7 de Setembro, a programação cívica 
será mais uma vez na Av. Duarte da Silveira, defronte ao 
DER,  partir das 8h30, onde a Polícia Militar irá inovar en-
toando a música “O que é, o que é?”, de Gonzaguinha para 
celebrar a vida que é o tema do desfile este ano.

FOTO: Secom/PB

Artesã campinense Dorinha Ramos está desde sábado na Índia apresentando sua renda renascença

Memória

 PRESIDENTE  do 
TJPB, desembargador 
Marcos Cavalcanti esteve 
na Comarca de Pombal 
para tratar de remane-
jamento de documentos 
históricos e processos 
antigos que estão alo-
jados no Fórum “Promo-
tor Francisco Nelson da 
Nóbrega”, alguns datados 
do Século XVIII. A ideia é 
conseguir um imóvel para 
abrigar importante acervo 
e colocá-lo à disposição 
para pesquisas.

Repentistas

NO TEATRO Paulo 
Pontes, do Espaço 
Cultural José Lins do 
Rego, acontece hoje, a 
partir das 19h, a edição 
de setembro do pro-
jeto “De Repente no 
Espaço” com muitos 
improvisos e violadas.

Os convidados do 
evento, conduzidos 
pelo declamador oficial 
Iponax Vila Nova com 
entrada gratuita, vão 
ser os poetas Fenelon 
Dantas, da cidade de 
São Mamede, na Pa-
raíba e Luciano Leonel, 
da cidade de Cachoeiri-
nha, mas residente em 
Vertentes, ambas em 
Pernambuco .

Palestra
A PROFESSORA 

Zarinha ministra amanhã 
a palestra “Napoleão Bo-
naparte”. Será às 19h30 
no auditório do Zarinha 
Centro Cultural, no bairro 
de Tambaú.

   A empresária e construtora Almira Mendes prepara gostoso encontro no seu 
apartamento no Altiplano Cabo Branco, onde ela receberá trinta amigas para momentos de 
puro deleite e guloseimas assinadas pelo buffet Bessa 300. Com  apoio de Roziane Coelho e 
Auxiliadora Cardoso o encontro festivo será no próiximo dia 13.

Serviço notarial brasileiro
O TABELIÃO e presidente da Anoreg/PB, Germano 

Toscano, está em Belo Horizonte onde fica até sábado 
participando do XXI Congresso Notarial Brasileiro promovido 
pelo Conselho Federal do Colégio Notarial do Brasil.

O encontro vai debater, entre outros assuntos, novas 
atribuições destinadas ao serviço notarial brasileiro que 
envolvem Direito de Família, Inclusão, Segurança Jurídica e 
Tratados Internacionais.
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Números favorecem o 
Bota-PB na corrida
pela classificação

Saem os atletas,
 entram os heróis

Após a realização com muito 
sucesso das últimas olimpía-
das, o Rio de Janeiro sedia, a 
partir de hoje, até o próximo 
dia 18, a 15ª edição dos Jogos 
Paralímpicos de verão, o pri-

meiro a ser realizado no continente 
sul-americano. A solenidade de aber-
tura será às 20 horas no Maracanã e 
segundo os organizadores do evento, 
as palavras "deficiência" e "eficiência" 
caminharão lado a lado na cerimônia. 
O evento abordará principalmente 
a militância do movimento dos defi-

cientes físicos e promoverá um novo 
desafio à humanidade. A cerimônia de 
abertura das Paralimpíadas de 2016 
tem como diretores: o jornalista e es-
critor Marcelo Rubens Paiva, o desig-
ner Fred Gelli e o artista plástico Vik 
Muniz, auxiliados pelo produtor exe-
cutivo do Rio 2016, Flávio Machado.

Apesar da exclusão da Rússia, 
por causa do escândalo de doping, os 
Jogos Paralímpicos do Rio de Janeiro 
vão superar os de Londres, com a par-
ticipação de 161 países, contra 160 
registrados na capital da Inglaterra. 
Ao todo, mais de 4 mil e trezentos pa-
ratletas vão participar das competi-
ções. Dois atletas farão parte, pela pri-
meira vez nos jogos, da delegação de 
refugiados. Será um lançador de disco 
iraniano e um nadador sírio. A dele-
gação do Brasil será uma das maiores 

dos jogos, e será composta por 285 
paratletas. 

As disputas acontecerão em 22 
modalidades. São elas: atletismo, 
remo, basquete em cadeira de rodas, 
bocha, canoagem, futebol de 5, ciclis-
mo (estrada e pista), esgrima em ca-
deira de rodas, hipismo, futebol de 7 
paralímpico, goalball, levantamento 
de peso, judô, natação, rúgbi em ca-
deira de rodas, tênis de mesa, tênis 
em cadeira de rodas, tiro com arco, 
tiro esportivo, triatlo, vela e vôlei sen-
tado. As competições acontecerão em 
4 locais: Barra, Copacabana, Deodoro 
e Maracanã, nas mesmas estruturas 
utilizadas nos Jogos Olímpicos reali-
zados recentemente.

Nos últimos Jogos Paralímpicos, 
disputados em Londres, em 2012, o 
Brasil conquistou o maior número 

de medalhas da história de sua parti-
cipação nos jogos. Ao todo foram 21 
medalhas de ouro, 14 de prata e 8 de 
bronze. O País ficou na sétima coloca-
ção geral. A primeira colocação ficou 
com a China, que conseguiu 95 meda-
lhas de ouro.

Nos jogos do Rio de Janeiro, serão 
distribuídas um total de 2 mil 642 me-
dalhas. Todas elas terão um dispositivo 
em aço que emitirá sons decrescentes 
do ouro ao bronze, para que os por-
tadores de deficiência visual possam 
reconhecê-las e trarão a inscrição: "Rio 
2016 Paralympic Games", em braile.

O Comitê Paralímpico Brasileiro 
está muito otimista com o sucesso do 
evento. Até o último domingo, a ven-
da de ingressos já tinha superado 1,5 
milhão. A expectativa é que o número 
ultrapasse os 2 milhões.

Cerimônia de abertura 
vai acontecer hoje no 
Estádio do Maracanã

FotoS: CPB/Divulgação

Ivo Marques
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23 
Modalidades

528 
Provas

11 
Dias de competição

161 
Países

jogos paralímpicos



Daniel Dias e Clodoaldo Silva 
são esperanças de medalhas

A UNIÃO João Pessoa, Paraíba - QUARTA-FEIRA, 7 de setembro de 2016

André Brasil é outro 
nome de destaque na 
natação brasileira

Ao lado do atle-
tismo, a natação é 
uma das modalida-
des que mais distri-
buem medalhas nos 
Jogos Paralímpicos. 

Assim como o americano 
Michael Phelps nas Olim-
píadas, o brasileiro Daniel 
Dias é a principal estrela 
do esporte entre os atletas 
com deficiência. Mas a na-
tação paralímpica não se 
resume ao três vezes ven-
cedor do Prêmio Laureus, o 
“Oscar do esporte”. Ao longo 
de praticamente toda a Rio 
2016, entre os dias 8 e 17 de 
setembro, o Estádio de Es-
portes Aquáticos, dentro do 
Parque Olímpico, é a casa de 
astros que possuem grandes 
histórias de vida, sonham 
acumular pódios e também 
quebrar recordes mundiais.

Os talentos vêm de di-
versas partes do planeta. 
Aqui, Daniel Dias tem a com-
panhia de dois outros nomes 
importantes do esporte. An-
dre Brasil é mais um nadador 
do País que adora conquistar 
múltiplas medalhas e recor-
des. E o experiente Clodoaldo 
Silva, um dos primeiros íco-
nes da modalidade no Bra-
sil, quer encerrar a carreira 

  

 Basquete em CR

l Feminino:
Brasil x Argentina - 8/9 (12h15)
Brasil x Alemanha - 9/9 (15h15)
Brasil x Grã Bretanha - 11/9 (21h30)
Brasil x Canadá - 12/9 (11h45)
Local: Arena Olímpica do Rio e Arena Carioca 1 (Parque Olímpi-
co da Barra) 
l Masculino:
Brasil X EUA - 8/9 (15h15)
Brasil x Argélia - 9/9 (21h00)
Brasil x Grã-Bretanha - 10/9 (21h30)
Brasil x Alemanha - 12/9 (21h45)
Local: Arena Olímpica do Rio e Arena Carioca 1 (Parque Olímpi-
co da Barra) 
  Futebol 5

Brasil x Marrocos – 9/9 (9h) 
Brasil x Turquia - 11/9 (16h)
Brasil x Irãn - 13/9 (9h)
Local: Centro Olímpico de Tênis (Parque Olímpico da Barra) 
  Futebol 7

Brasil x Grã-Bretanha - 8/9 (10h)
Brasil x Irlanda - 10/9 (19h)
Brasil x Ucrânia -12/9 (19h)
Local: Estádio de Deodoro 
  Goalball 

l Feminino:
Brasil x EUA - 8/9 (10h15)
Brasil x Japão - 9/9 (18h45)
Brasil x Israel - 11/9 (10h15)
Brasil x Argélia - 13/9 (10h30)
Local: Arena do Futuro (Parque Olímpico da Barra) 
l Masculino:
Brasil x Suécia - 8/9 (9h)
Brasil x Canadá - 9/9 (13h15)
Brasil x Argélia - 11/9 (9h)
Brasil x Alemanha - 13/9 (10h15)
Local: Arena do Futuro (Parque Olímpico da Barra) 
  Rugby em CR

Brasil x Canadá - 14/9 (19h15)
Brasil x Austrália - 15/9 (19h15)
Brasil x Grã Bretanha - 16/9 (12h45)
Local: Arena Carioca 1 (Parque Olímpico da Barra) 

PROGRAMAçãO

com chave de ouro. Dentre 
os estrangeiros, tem desde 
atleta que serviu na Guerra 
do Afeganistão a campeão 
paralímpico sem braços. Veja 
os destaques brasileiros na 

natação da Paralimpíada do 
Rio que será aberta hoje.

Andre Brasil
Andre Brasil é uma das 

principais estrelas da equipe 

de natação brasileira. O ca-
rioca tem dez medalhas em 
Paralimpíadas (sete ouros 
e três pratas) e pode chegar 
a 18 com as provas que vai 
disputar na Rio 2016. Além 

disso, é o recordista mundial 
de seis eventos na catego-
ria S10: 50m, 100m e 200m 
livre; 50m costas; e 50m e 
100m borboleta).

Andre teve poliomie-

lite aos dois meses de vida 
após uma reação vacinal. A 
doença deixou uma pequena 
sequela na perna esquerda, 
mais fraca e mais fina em re-
lação à direita. Ele conheceu 
a natação ainda na infância 
como forma de reabilitação. 
Pouco tempo depois já estava 
competindo, e, mesmo com a 
deficiência, o carioca nadava 
entre os atletas olímpicos. A 
mudança para o esporte pa-
ralímpico se deu aos 20 anos.

Clodoaldo Silva
Um dos atletas mais ex-

perientes da delegação do 
País, Clodoaldo Silva está 
indo para sua quinta Para-
limpíada. O fato de a edição 
deste ano ser no Brasil fez o 
potiguar de 37 anos adiar a 
aposentadoria, inicialmente 
marcada para o término dos 
Jogos de Londres, em 2012, a 
fim de dar o adeus definitivo 
em casa.

Clodoaldo teve paralisia 
cerebral por falta de oxigênio 
durante o parto, o que afetou 
os movimentos das pernas, 
trazendo inclusive uma pe-
quena falta de coordenação 
motora. A natação entrou em 
sua vida em 1996 como uma 
forma de reabilitação, e em 
dois anos já estava competin-
do. Ele possui 13 medalhas 
paralímpicas (seis ouros, 
cinco pratas e dois bronzes).

Daniel Dias e Clodoaldo Silva devem subir ao pódio em suas categorias nos Jogos Paralímpicos que começam hoje no Rio de Janeiro

O corpo e a água. Na nata-
ção é assim. Diferentemente de 
outras modalidades paralímpicas, 
na piscina, atletas com deficiência 
não podem usar qualquer tipo de 
prótese ou acessório que faça par-
te de sua rotina no dia a dia. Há 
apenas algumas adaptações para 
largada, virada e chegada, como a 
presença do "tapper", que ajuda 
a indicar aos nadadores com de-
ficiência visual a proximidade da 
parede. Detalhes do esporte que 
é uma das principais atrações da 
Rio 2016, liderando a procura por 
ingressos. Conheça abaixo essas e 
outras curiosidades da natação pa-
ralímpica, que também é uma das 
grandes esperanças de medalha 
para o Brasil nos Jogos, que serão 
abertos hoje.

Próteses fora
A cena é comum na natação 

paralímpica. O atleta entra na are-
na caminhando com sua prótese, 
mas a deixa de lado antes de subir 
ao bloco de largada. A regra é cla-
ra: os nadadores não podem usar 
na água nenhum tipo de acessório 
ou equipamento que auxilie na 
performance. Naturalmente, há 
adaptações para os momentos de 
largada, virada e chegada. De acor-

do com a deficiência, os atletas não 
precisam necessariamente partir 
de cima do bloco. Pode ser da la-
teral ou até de dentro da piscina. 
Ainda é permitida a ajuda do técni-
co para dar a partida em algumas 
situações. É o caso do nado cos-
tas para amputados de membros 
superiores, que se apoiam com a 
boca em uma toalha segurada por 
um auxiliar de fora da piscina para 
a impulsão inicial.

Tapper
Outra imagem que chama a 

atenção em algumas provas da na-
tação paralímpica é a presença de 
pessoas à margem da piscina segu-
rando um bastão revestido de es-
puma na ponta. Isso ocorre nas dis-
putas entre atletas com deficiência 
visual, onde é permitida a presença 
fundamental do chamado "ta-
pper". São técnicos ou voluntários 
que se posicionam nas extremida-
des da piscina com o equipamento 
para alertar os nadadores da proxi-
midade da virada ou da chegada.

Nas provas para atletas com 
pouca ou nenhuma visão, outra 
curiosidade é que são obrigatórios 
óculos opacos para todos os nada-
dores, com o objetivo de nivelar a 
disputa.

Curiosidades nas provas de natação paralímpica
456 medalhas
Os torcedores que forem ao Es-

tádio Aquático para as disputas da 
natação na Paralimpíada Rio 2016 
podem ter uma certeza: vão acom-
panhar muitas disputas por pódio. 
A programação tem uma média de 
15 finais em cada um dos 10 dias de 
competição. Ao todo, são 152 pro-
vas em 14 classes, que vão distribuir 
um total de 453 medalhas.

As classes
Assim como nas demais moda-

lidades paralímpicas, as categorias 
da natação são separadas de acor-
do com a classificação funcional dos 
atletas. São levadas em considera-
ção questões como a deficiência do 
competidor, a força muscular, am-
plitude de movimento e coordena-
ção motora.

A letra “S” representa provas 
de estilo livre, costas e borboleta. 
Para o nado peito, que exige maior 
impulsão com a perna, são usadas 
as letras “SB”, pois é comum o atle-
ta estar em uma classe diferente 
nesse estilo. Para o nado medley, 
são usadas as letras “SM”. Já os 
números indicam o grau de com-
prometimento: quanto mais baixo, 
maior a deficiência.

- 1 a 10: atletas com deficiên-
cias físicas.

- 11 a 13: atletas com deficiên-
cias visuais (classe 11 têm pouca ou 
nenhuma visão).

- 14: atletas com deficiências 
intelectuais.

Para os revezamentos, po-
dem participar atletas de dife-
rentes classes. Porém, há um limi-
te na somatória dos pontos dos 
quatro integrantes de cada time 
que mantém o equilíbrio na dis-
puta. No total, o Brasil já conquis-
tou 83 medalhas na natação em 
Jogos Paralímpicos, sendo 28 de 
ouro, 27 de prata e 28 de bronze. 
É a segunda modalidade que mais 
pódios deu ao Brasil, atrás apenas 
do atletismo (109).Ajuda do tapper é fundamental para atletas com deficiência visual  ao fim da prova

FOTO: CPB/Divulgação
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Cuca conta com Gabriel Jesus
PALMEIRAS X SÃO PAULO

UNIÃO  AJoão Pessoa, Paraíba - QUARTA-FEIRA, 7 de setembro de 2016

Jogador chega de Manaus 
e segue direto para a 
concentração da equipe

A presença de Gabriel 
Jesus no clássico de hoje con-
tra o São Paulo, no Allianz 
Parque às 21h45, será co-
nhecida somente instantes 
antes da partida. No entanto, 
o lobby já foi feito. O vetera-
no Zé Roberto deu o próprio 
exemplo para engrossar a 
campanha pela escalação do 
jovem de 19 anos.

"Tranquilo, com certeza 
pode jogar. Com 19 anos, eu 
jogava um jogo num dia, ou-
tro no dia seguinte. Com essa 
idade, eu era pau para toda 
obra; o Gabriel Jesus eu não 
vejo diferente", declarou o 
camisa 11.

"Sem sombra de dúvida 
vai jogar e o Palmeiras já está 
cuidando da logística para 
que ele jogue, entre no se-
gundo tempo, mas nos ajude 
durante o jogo", acrescentou

A tal logística armada 
pelo Palmeiras foi confirma-
da na última segunda-feira 
pelo UOL Esporte. Enquanto 
a seleção retorna a São Paulo 
em um voo fretado na ma-
drugada de hoje, um jatinho 
particular buscará o atacante 
pela manhã, em Manaus.

A programação diferen-
te da firmada pela CBF dará a 
noite de sono a Gabriel Jesus, 
que chegará em São Paulo e 
se dirigirá na sequência para 
a concentração palmeirense.

Mesmo sem as condi-
ções ideais de descanso, o 
próprio Gabriel Jesus se co-

locou à disposição para atuar 
no Allianz Parque uma noite 
depois do desafio com a sele-
ção em Manaus. Cuca, no en-
tanto, aguardará até o último 
momento para contar com o 
camisa 33.

Rafael Carioca
Servindo a Seleção Bra-

sileira, que jogou na noite de 
ontem, contra a Colômbia, 
em Manaus, o Atlético con-
ta que terá o volante Rafael 
Carioca em Belo Horizonte, 
hoje pela manhã, pensando 
em colocar o jogador no due-
lo contra o Vitória, no Inde-
pendência, às 19h30. Ele ir 
para o jogo, entretanto, vai 
depender de um bate-papo.

Após a partida da es-
crete canarinho, a Seleção 
vai de voo fretado para São 
Paulo e lá cada jogador será 
liberado. O volante então 
chega a Belo Horizonte ain-
da pela manhã, mas sua es-
calação depende de sua con-
dição física.

A presença de Rafael Ca-
rioca se tornou ainda mais 
importante após as notícias 
do Departamento Médico 
nos últimos dias. As expecta-
tivas de Marcelo Oliveira não 
se confirmaram, com alguns 
retornos esperados, e o Atlé-
tico terá um time desfigura-
do para enfrentar o Vitória. 
Estão no DM: Marcos Rocha, 
Patric, Erazo, Júnior Urso, 
Leandro Donizete, Cazares, 
Luan e Carlos. O Atlético ain-
da não poderá contar com 
Lucas Pratto e Otero que ser-
vem suas seleções. Palmeiras arma operação para ter o atacante Gabriel Jesus no clássico contra o São Paulo depois dele jogar pela Seleção Brasileira

Meia Everton descarta clima de euforia
Hoje, o Flamengo vai en-

frentar a Ponte Preta no está-
dio Kleber Andrade, em Ca-
riacica, às 21h45. O local tem 
feito bem ao Rubro-Negro, que 
ainda não perdeu lá em 2016. 
Para Everton, o motivo do bom 
momento no Espírito Santo 
se deve ao apoio da torcida 
e a boa adaptação do time ao 
campo.

Vice-líder do Brasileiro, 
classificado na Sul-Americana, 
boas atuações, sequência teo-
ricamente mais fácil do que a 
do Palmeiras no Brasileiro. Os 
fatores estão favoráveis para o 
Flamengo. Questionado sobre 
o que os jogadores estão fazen-
do para que tudo isso não te-
nha um efeito negativo, como 

um clima de ôba ôba, o meia 
Everton disse que o elenco tem 
conversado, é experiente e não 
se leva pela empolgação.

“O fundamental é esque-
cer o que se fala na imprensa. 
Empolgação é para os torcedo-
res. Mas o Flamengo tem um 
grupo experiente, com joga-
dores rodados. É difícil demais 
chegar onde chegamos. O que 
a gente tem que fazer agora é 
focar nos jogos” disse o joga-
dor.

“O pessoal do Espírito 
Santo abraçou o Flamengo, a 
equipe vem fazendo bons jo-
gos em Cariacica. Já pegamos 
o estilo do gramado fofo, um 
pouco pesado, e as vitórias 
vêm acontecendo”, concluiu..

FLAMENGO X PONTE PRETA

Alvinegro promete surpresa no clássico
O Botafogo tem qua-

tro desfalques, sendo três 
titulares, na equipe que vai 
encarar o Fluminense, hoje, 
às 16h, no Estádio Luso Bra-
sileiro. Por isso, o técnico 
Jair Ventura aproveitou para 
fazer coro ao suspense em 
torno da escalação. Quem 
ocupará as vagas de Luis Ri-
cardo e Rodrigo Lindoso, le-
sionados? E na de Emerson, 
suspenso? Fernandes é op-
ção frequente, mas também 
está lesionado.

"Como treinador jovem, 
e o Levir Culpi (técnico do 
Tricolor) não me conhece 
bem, ele tem mais história, 
e sempre se espera algu-
ma coisa de quem você não 
conhece. É lógico que não 

passar o time faz diferença. 
A marcação, a característica 
dos jogadores faz diferença. 
É bom esconder um pou-
quinho, principalmente com 
uma situação atípica de qua-
tro desfalques", explica.

Porém, o substituto de 
Luis Ricardo tem tudo para 
ser Diego, substituto natu-
ral. Na zaga, Emerson Silva 
ocupará o posto do xará. No 
meio-campo, a tendência é 
que Dudu Cearense seja o 
escolhido. Na atividade de 
ontem, que foi fechada à im-
prensa, o técnico Jair Ventu-
ra fez testes. Leandrinho e 
Salgueiro foram algumas das 
opções trabalhadas, prova-
velmente para entrarem no 
decorrer da partida.

BOTAFOGO X FLUMINENSE

Everton diz que os jogadores encaram a Ponte com muita cautela

Camilo comemora o belo gol contra o Grêmio no último domingo 

Classificação

Série A 
Times PG J V E D GP GC SG
10 Palmeiras-SP 43 22 13 4 5 40 22 18 

20 Flamengo-Rj 40 22 12 4 6 28 22 6 

30 Atlético-Mg 39 22 11 6 5 35 29 6 

40 Corinthians-SP 37 22 11 4 7 30 21 9 

50 Santos-SP 36 22 11 3 8 36 20 16 

60 grêmio-RS 36 22 10 6 6 32 24 8  

70 Ponte Preta-SP 34 22 10 4 8 29 33 -4 

80 Fluminense-Rj 34 22 9 7 6 25 22 3 

90 Atlético-PR 33 22 10 3 9 21 20 1 

100 Chapecoense-SC 30 22 7 9 6 31 37 -6 

110 Botafogo-Rj 29 22 8 5 9 29 31 -2 

120 São Paulo-SP 28 22 7 7 8 22 22 0 

130 Sport-Pe 27 22 7 6 9 31 33 -2 

140 Cruzeiro-Mg 26 22 7 5 10 30 35 -5 

150 Vitória-BA 26 22 6 8 8 29 33 -4 

160 Coritiba-PR 26 22 6 8 8 25 29 -4 

170 Internacional-RS 24 22 6 6 10 23 26 

180 Figueirense-SC 24 22 5 9 8 20 27 -7 

190 Santa Cruz-Pe 19 22 5 4 13 22 31 -9 

200 América-Mg 13 22 3 4 15 14 35 - 2 1  
  
Jogos de hoje - 7/9

 16h             Botafogo                    x     Fluminense

 Figueirense x Atlético-PR 

 Santa Cruz x Chapecoense

19h30 Atlético-Mg x Vitória

21h45 Flamengo x Ponte Preta  

 Palmeiras x São Paulo 

 Coritiba x grêmio 

Amanhã 
19h30 Corinthians x Sport-Pe

21h América-Mg x Cruzeiro

 Internacional x Santos

FOTOS: Reprodução

O Atlético 
Mineiro vai 
enfrentar o 
Vitória no 
Estádio da 
Independência 
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Classificação já pode ser 
alcançada no jogo contra o 
ASA no próximo domingo

Campanha superior a de 2015
BOTAFOGO-PB NA SÉRIE C

O Botafogo terminou 
a 16ª rodada do Grupo A 
do Campeonato Brasileiro 
da Série C 2016, em tercei-
ro lugar, com 26 pontos. O 
ABC, que venceu o River em 
Teresina, na última segunda-
feira, é o novo líder, com 28 
pontos. O Fortaleza tem mais 
gols do que o Belo,  e por isso 
ocupa a segunda colocação. 
O Remo fecha o G4, com 24 
pontos. A dois jogos do final 
da fase de classificação, o Bo-
tafogo já fez mais pontos do 
que as outras duas participa-
ções na Terceira Divisão do 
futebol brasileiro, em 2015, 
quando somou 23 pontos, e 
terminou na 12ª colocação 
geral, e em 2014, quando 
chegou a  25 pontos, e tam-
bém terminou em 12º lugar. 

Os botafoguenses têm 
razão para acreditar que este 
ano o Belo vai, no mínimo, 
chegar a segunda fase da 
competição. Os números es-
tão favoráveis, comparando 
as participações anteriores. 
Nesta fase da competição, no 
ano passado, o Belo na 16ª 
rodada tinha apenas 22 pon-
tos. Já em 2014, em idêntica 
situação, faltando dois jogos 
para o final da fase de classi-
ficação, o Botafogo tinha 24 
pontos.

Em 2015, o primeiro 
colocado do Grupo A, o For-
taleza, somou no geral 36 
pontos, e o quarto classifica-
do, o Confiança, chegou a 31 
pontos. Em 2014, a primeira 
colocação ficou também com 
o Fortaleza, com 35 pontos. 
Já o Paissandu ficou com a 
última colocação do G4, com 

26 pontos. Agora em 2016, 
o Botafogo já tem 26, e pode 
chegar a 32, caso vença o 
ASA, no próximo domingo, 
em Arapiraca, e o Fortaleza, 
no dia 18, em João Pessoa.

Novidade 
Após a saída do zagueiro 

André Paulino, que aceitou 
uma proposta para defender 
o Ceará, na Série B, a direto-
ria do Botafogo agiu rápido, 
e já contratou um outro za-
gueiro, para substituí-lo. Tra-
ta-se de Anderson Grasiane, 
de 34 anos, ex- Vila Nova. Ele 
também teve uma passagem 
pelo Fluminense, e pelo Cea-

rá. Além dele, agora o clube 
tem os seguintes zagueiros: 
Marcelo Xavier, Plínio e An-
dré Lima. Nildo fez uma ci-
rurgia e não vai jogar mais 
este ano.

Os jogadores se rea-
presentaram ontem, para 
iniciar os treinos visando o 
jogo do próximo domingo, 
em Arapiraca, contra o ASA. 
Para esta partida, o Belo 
terá o retorno do zagueiro 
Marcelo Xavier, que cumpriu 
suspensão contra o Confian-
ça. por outro lado, o lateral 
direito Gustavo, que foi ex-
pulso domingo, terá de cum-
prir suspensão.

Belas do Belo
Se o time masculino anda 

muito bem no Campeonato 
Brasileiro da Série C, as Belas 
do belo também fazem boni-
to na Copa do Brasil Feminino 
e hoje têm um compromisso 
complicado pela segunda fase. 
Elas vão enfrentar o São Fran-
cisco, da Bahia, jogo marcado 
para às 20 horas no Estádio 
Almeidão. O time baiano vem 
de uma vitória sobre o Boca 
Juniors de Sergipe por 15 a 0, 
resultado que não impressiona 
a técnica Gledes Costa. “Reco-
nheço o favoritismo, mas o Bo-
tafogo vai mostrar a sua força e 
pode vencer sim”, disse.

Classificação

Domingo - 10/9
16h  Salgueiro x River
 ASA x Botafogo
17h Cuiabá x ABC

Série C - Grupo A 
Times PG J V E D GP GC SG
10 ABC-RN 28 16 8 4 4 20 11 9 
20 Fortaleza-CE 26 16 7 5 4 22 16 6
30 Botafogo-PB 26 16 7 5 4 19 13 6
40 Remo-PA 24 16 6 6 4 20 16 4
50 ASA-AL 24 16 6 6 4 14 13 1
60 Cuiabá-MT 20 16 5 5 6 17 15 2 
70 América-RN 19 16 5 4 7 17 21 -4
80 Salgueiro-PE 18 16 4 6 6 11 16 -5 
90 Confiança-SE 16 16 3 7 6 18 25 -7 
100 River-PI 12 15 2 6 7 13 23 -10
Próximo jogos
Sábado -  10/9 
19h América     x     Confiança
20h Fortaleza x Remo

FOTO: TVtorcedor

Ivo Marques
ivo_esportes@yahoo.com.br

Se faz bela campanha no Brasileiro da Série C, o Botafogo também é destaque na Copa do Brasil 

Sem títulos para comemorar 
no momento, o Auto Esporte che-
ga aos 80 anos hoje, celebrando 
seu passado de glória, e vislum-
brando dias melhores nos próximos 
anos. A partir das 7 da manhã, o 
clube vai realizar hoje um torneio 
de futebol, envolvendo 6 equipes 
de veteranos, entre  ex-atletas e 
ex-dirigentes, bem como atuais di-
retores, conselheiros e sócios, que 
fizeram e fazem a história do clu-
be. A diretoria também vai realizar 
uma grande feijoada, aberta aos 
torcedores e ao público em geral, 
em sua sede, localizada em Man-
gabeira, ao lado da Secretaria de 
Segurança do Estado.

O Auto Esporte foi fundado em 
1936, por um grupo de taxistas, que 
se concentravam na Praça do Reló-
gio, hoje conhecido como Ponto de 
Cém Reis, no Centro da cidade de 
João Pessoa. O Clube do Povo, como 
é conhecido, já conquistou seis títu-
los paraibanos da Primeira Divisão, 
nos anos de 1939, 1956, 1958, 1987, 
1990, e o último, em 1992. O Auto 
Esporte também conquistou dois tí-
tulos do Paraibano da Segunda Di-
visão, nos anos de 1968 e 2006. Em 
1959, foi o primeiro clube paraiba-
no a disputar uma competição na-
cional, a Taça Brasil (hoje reconhe-
cida como Campeonato Brasileiro 
pela CBF). Já no ano de 1993 foi o 
primeiro paraibano a vencer numa 
Copa do Brasil, ao derrotar o Pay-
sandu por 2 a1, no Estádio Almei-
dão, em João Pessoa.

Auto comemora aniversário com torneio
80 ANOS

De lá para cá, o Alvirrubro tem 
amargado resultados ruins, chegou 
a descer para a Segunda Divisão, e 
passou mais de uma década, lutan-
do para não voltar a cair. Esta rea-
lidade só veio mudar nos últimos 
anos, quando o clube conseguiu 
ficar entre os primeiros colocados, 
sem conquistar títulos, mas longe 
de lutar apenas para se manter na 
Primeira Divisão.

Para o presidente do clube, Wa-
tteau Rodrigues, o Auto Esporte 
está no caminho certo para voltar a 
ser uma força do futebol paraibano. 
"Estamos investindo nas categorias 
de base,  e investindo no nosso patri-
mônio. A partir de agora, o Auto Es-
porte vai entrar nas competições para 
ser campeão, e não apenas como um 
mero participante", disse o dirigente.

Treze chega aos 91 anos
Se o Auto Esporte promove 

uma festa para comemorar a data 
com seus associados, o Treze vive 
um momento diferente diante da 
crise que se agravou nesta tempo-
rada e nenhuma festividade havia 
sido anunciada até ontem pela 
manhã.  

O clube tenta se reorganizar 
depois de terminar em sexto lugar 
no Campeonato Paraibano deste 
ano e não alcançar vaga para o 
Campeonato Brasileiro muito me-
nos Copa do Nordeste. O assunto 
nas hostes trezeanas é sucessão, 
já que o mandato de Petrônio Ga-
delha está no fim. O Galo da Bor-
borema foi fundado no dia 7 de 
setembro de 1925 e tem 15 títulos 
estaduais. 

Nas categorias de base, o Auto Esporte tem sempre se destacado no Paraibano

O primeiro dia de dis-
putas do futsal masculino na 
edição 2016 dos Jogos das 
Escolas Estaduais da Paraíba, 
na etapa João Pessoa, foi um 
sucesso. A avaliação foi feita 
pelo coordenador geral da 
competição, professor José 
Geraldo, que esteve ontem 
de manhã, acompanhando as 
principais partidas no ginásio 
do COPM, em Mangabeira. A 
realização é do Governo do 
Estado, através da Secretaria 
de Estado da Educação.

No jogo de maior movi-
mentação, a Escola João Navar-
ro, do Valentina de Figueiredo, 
goleou a Escola Tércia Bonavi-
des por 7x0. Os gols da vitória 
foram marcados por André (3), 
Anthony (2), Dayvyson e Alys-
son. Na estreia vitoriosa o pro-
fessor Carlos Macedo utilizou 
os seguintes atletas: Alysson, 
Bruno, Dayvisson,  Anthony, 

João Hermínio, Richard, André 
e Ricardo.

As disputas dos Jogos das 
Escolas Estaduais acontecem 
nas modalidades de atletismo, 
futsal, handebol, voleibol, vôlei 
de praia e basquete, envolven-
do alunos na faixa etária entre 
14 e 18 anos. O professor José 
Geraldo, da Gerência Operacio-
nal do Desporto Escolar ficou 
satisfeito com o início das par-
tidas. “ Em todos os ginásios 
estamos sentindo a empolga-
ção dos atletas, professores e 
alunos que formam as torci-
das. Acredito que vamos ter 
dez dias de muitas emoções 
em João Pessoa. Por conta do 
feriado de 7 de setembro, a Ge-
rência de Desporto Escolar não 
programou nenhuma rodada 
para esta quarta-feira. As dis-
putas serão retomadas a partir 
de amanhã, em todas as moda-
lidades. 

João Navarro goleia 
na estreia do futsal

JOGOS ESTADUAIS

FOTO: FPF/Divulgação

A equipe de futebol de salão da Escola João Navarro, do Valentina

FOTO: Divulgação



Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            565,20
Apresentante: BANCO DO BRADESCO-60746948/342340
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 049159
Responsavel.: HERIBERTO MARCIO DA SILVA
CPF/CNPJ....: 035427749/0001-02
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            144,94
Apresentante: BANCO ITAU S/A-60701190/4132-80
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 048989
Responsavel.: IRENE KAMYA KWONG ME
CPF/CNPJ....: 005027898/0001-05
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$          4.631,48
Apresentante: BANCO SANTANDER BANESPA S/A
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 048947
Responsavel.:  JOSE VALTER DA SILVA SAN-
TOS-8550871
CPF/CNPJ....: 012408508/0001-02
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            618,00
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 049361
Responsavel.: JV DINIZ COMERCIO E SERVICOS LTDA
CPF/CNPJ....: 002403212/0001-45
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            593,63
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 048262
Responsavel.: MARIA DE LURDES FARIAS MON-
TEIRO FIL
CPF/CNPJ....: 120118193-34
Titulo......: INDIC DUPLICATA  R$            330,00
Apresentante: MARIA ROSEMY SANTOS VASCON-
CELOS-ME
Protocolo...: 2016 - 049068
Responsavel.: MULTI CONSTRUCOES LTDA - EPP
CPF/CNPJ....: 020298792/0001-30
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            950,00
Apresentante: BANCO DO BRADESCO-60746948/342340
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 048546
Responsavel.: RAFAELLA FREITAS
CPF/CNPJ....: 008078604-92
Titulo......: DUP PRES SER IN  R$            898,37
Apresentante: CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG.: 0037
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 049310
Responsavel.: RALINNE KEL DAV GALVAO NOBREGA
CPF/CNPJ....: 021646349/0001-75
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            156,65
Apresentante: BANCO ITAU S/A-60701190/4132-80
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 049227
Responsavel.: RICARDO SERGIO VAZ LEITE
CPF/CNPJ....: 788369214-34
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            549,17
Apresentante: BANCO DO BRADESCO-60746948/342340
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 048141
Responsavel.: RODOLPHO PEREIRA BATISTA
CPF/CNPJ....: 013029914-69
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            585,14
Apresentante: BANCO DO BRADESCO-60746948/342340
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 048959
Responsavel.: WS MORGANN CONSTRUCOES LTDA
CPF/CNPJ....: 013756950/0001-92
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            490,00
Apresentante: BANCO ITAU S/A-60701190/4132-80
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 048840
Responsavel.: WS MORGANN CONSTRUCOES LTDA
CPF/CNPJ....: 013756950/0001-92
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            909,99
Apresentante: BANCO ITAU S/A-60701190/4132-80
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 048844
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,  08/09/2016
----------------------------------------

Bel. GERMANO CARVALHO TOSCANO DE BRITO
- Titular -

Responsavel.: ALECSANDRO RODRIGUES TEIXEIRA
CPF/CNPJ....: 019594044-07
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            700,00
Apresentante: CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG.: 0037
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 049297
Responsavel.: ALMIR CARNEIRO DA FONSECA
CPF/CNPJ....: 021827280/0001-86
Titulo......: DUP PRES SER IN  R$            336,00
Apresentante: CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG.: 0037
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 050062
Responsavel.: BRUNO VICTOR GERMANO
CPF/CNPJ....: 034462154-50
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            856,26
Apresentante: BANCO DO BRADESCO-60746948/342340
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 048127
Responsavel.: CES IMOVEIS CONSTRUCOES E 
INCORPORA
CPF/CNPJ....: 015057070/0001-53
Titulo......: INDIC DUPLICATA  R$          1.825,00
Apresentante: BANCO DO NORDESTE S/A AG CENTRO
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 049249
Responsavel.: CLAUDIO JESUS LOVAZZANO SILVA
CPF/CNPJ....: 014834514-02
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            914,00
Apresentante: CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG.: 0037
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 049291
Responsavel.: COND RES QUADRAMARES I
CPF/CNPJ....: 018624595/0001-11
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            295,00
Apresentante: CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG.: 0037
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 048659
Responsavel.: COPESOLO ESTACAS E FUNDACO-
ES LTDA
CPF/CNPJ....: 008605032/0001-22
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$          1.947,42
Apresentante: BANCO DO BRADESCO-60746948/342340
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 048519
Responsavel.: CRISTIANE M N SIL 0276774442
CPF/CNPJ....: 017886571/0001-78
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            484,90
Apresentante: BANCO ITAU S/A-60701190/4132-80
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 050183
Responsavel.: EFONAPE CONSULTORIA  SERVICOS 
E DES
CPF/CNPJ....: 008446131/0002-90
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$          1.083,00
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 050098
Responsavel.: EFONAPE CONSULTORIA  SERVICOS 
E DES
CPF/CNPJ....: 008446131/0002-90
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$          1.333,00
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 050106
Responsavel.: ELIEZER FERREIRA DE LIMA-ME
CPF/CNPJ....: 003538179/0001-23
Titulo......: CED CRE BAN IND  R$         24.459,59
Apresentante: NATTALE ARAUJO LUCAS
Protocolo...: 2016 - 048681
Responsavel.: FLAVIO BARBOSA DA SILVA 104811
CPF/CNPJ....: 018836024/0001-40
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            164,64
Apresentante: BANCO DO BRADESCO-60746948/342340
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 049189
Responsavel.: FRIGORIFICO AZEVEDO EIRELI ME
CPF/CNPJ....: 019223561/0001-88
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            167,25
Apresentante: BANCO ITAU S/A-60701190/4132-80
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 049002
Responsavel.: HARLANE MATIAS MAGALHAES
CPF/CNPJ....: 003655430/0001-30

TOSCANO DE BRITO
SERVICO NOTARIAL E REGISTRAL 

Rua Cândido Pessoa, 31
Fone: 241.7177

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

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS

Nos termos do julgamento da licitação do PREGÃO PRESENCIAL REGISTRO DE PREÇO nº 
017/2016, feito pela Pregoeira através do Laudo apresentado e regido pela Lei Federal nº 10.520 e 
de conformidade com a Lei Federal n.º 8.666/93, Decreto n.º 7892/13 e alterações, fica decidido a:

HOMOLOGAÇÃO
Do julgamento em favor da empresa: FLAVIO JUNIO SANTIAGO FERREIRA ME/CNPJ: 

19.193.272/0001-83, no valor total de R$ 84.000,00 (Oitenta e quatro mil reais), pelas razões 
expostas no referido Laudo. 

Gab. Do Prefeito Municipal de São José dos Ramos - PB, 02 de setembro de 2016.
Eduardo Gindre Caxias de Lima

Prefeito Constitucional

ADJUDICAÇÃO
Nos termos do Laudo apresentado pela Pregoeira, quando do julgamento do PREGÃO PRE-

SENCIAL REGISTRO DE PREÇO N.º 017/2016, ADJUDICAMOS a Presente Licitação para a 
empresa: FLAVIO JUNIO SANTIAGO FERREIRA ME/CNPJ: 19.193.272/0001-83, no valor total 
de R$ 84.000,00 (Oitenta e quatro mil reais).

Gab. Do Prefeito Municipal de São José dos Ramos - PB, 02 de setembro de 2016.
Angelina Lourenço de Melo

Pregoeira

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS

CONVOCAÇÃO 
PREGAO PRESENCIAL SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS  N.º 017/2016

O prefeito do Município de São José dos Ramos, no uso de suas atribuições, CONVOCA a 
empresa: FLAVIO JUNIO SANTIAGO FERREIRA ME/CNPJ: 19.193.272/0001-83, para assinatura 
da Ata de Registro de Preços, do Pregão Presencial nº 015/2016, nos termos do item X da peça 
editalícia. Maiores informações na sala da CPL, localizado na Praça Noé Rodrigues de Lima, s/n 
– Centro – São José dos Ramos-PB, no horário de expediente normal de 08:00 as 13:00 Horas.

São José dos Ramos-Pb, 02 de Setembro de 2016.
Eduardo Gindre Caxias de Lima

Prefeito

ESTADO DA PARAÍBA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SAPÉ

 AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00022/2016

Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 
Orcine Fernandes, S/Nº - Centro - Sapé - PB, às 09:00 horas do dia 22 de Setembro de 2016, lici-
tação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Aquisição parcelada de materiais 
hospitalares diversos - curativos especiais de alta complexidade. Recursos: previstos no orçamento 
vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e Decreto Municipal nº 2051/2005. Informações: 
no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado.

Telefone: (083) 8146-1430.
Email: cplsape1@gmail.com

Sapé - PB, 06 de Setembro de 2016
MARCELO DE SOUZA PEREIRA - Pregoeiro Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO

 AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00088/2016

Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 
Benedito Soares da Silva, 131 - Monte Castelo - Cabedelo - PB, às 08:30 horas do dia 21 de Setembro 
de 2016, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, restrita à participação de 
Microempresas, Empresas de Pequeno Porte e Equiparados, para: AQUISIÇÃO DE CARROCERIA 
METÁLICA E GUINDASTE TIPO MUNCK. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento 
legal: Lei Federal nº 10.520/02 e Decreto Municipal nº 08/13. Informações: no horário das 08:00 as 
14:00 dos dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: (083) 3250-3121. Email: licitacaocabedelo@
yahoo.com.br Site: www.cabedelo.pb.gov.br. Link: Transparencia

Cabedelo - PB, 06 de Setembro de 2016
SIMONE MEDEIROS BEZERRA - Pregoeiro Oficial

ESTADO DA PARAIBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ

AVISO DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS Nº 00011/2016

Torna público que fará realizar através da Comissão Permanente de Licitação, sediada na Rua 
Orcine Fernandes, S/Nº - Centro - Sapé - PB, às 09:00 horas do dia 27 de Setembro de 2016, 
licitação modalidade Tomada de Preços, do tipo menor preço, para: Execução dos serviços de 
regularização de piso/base e implantação de piso em granilite em diversos prédios públicos, deste 
Município. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 8.666/93 
e suas alterações posteriores. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, 
no endereço supracitado.

Telefone: (83) 8146-1430.
Email: cplsape1@gmail.com

Sapé - PB, 06 de Setembro de 2016
MARCELO DE SOUZA PEREIRA - Presidente da Comissão

ESTADO DA PARAÍBA
PODER JUDICIÁRIO

JUÍZO DE DIREITO DA 1ª VARA CÍVEL DA CAPITAL
EDITAL DE CITAÇÃO COM O PRAZO DE 30 (vinte)    DIAS

O Dr. JOSIVALDO FÉLIX DE OLIVEIRA, MM. Juiz  de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de 
João Pessoa, Capital do Estado da Paraíba, em virtude de Lei, etc.

FAZ SABER a todos quantos o presente  Edital virem ou dele tiverem conhecimento, que por 
este Juízo e Cartório       do 1º Ofício Cível processam-se os autos da AÇÃO DE EXECUÇÃO 
(Processo nº 0015961-13.2014.815.2001), movida por BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S/A 
contra POUSADA DO CAJUEIRO LTDA E OUTROS. E constando nos autos que o promovente 
encontra-se em local incerto e não sabido, é o presente para CITAÇÃO DE MATHEUS DIAS DE 
AQUINO AVILA para, EM 03 DIAS PAGAR O DÉBITO EXECUTADO,  OU, NO PRAZO DE 15 
DIAS OFERTAR EMBARGOS A EXECUÇÃO. E para que ninguém alegue ignorância, mandou 
expedir o presente, que        será afixado no átrio do Fórum, com publicação no “Diário da Justiça”. 
CUMPRA-SE NA FORMA DA LEI. Dado e passado nesta cidade de João Pessoa, aos 22 dias do 
mês de agosto do ano de dois mil e Dezesseis   (2016).

JOSIVALDO FÉLIX DE OLIVEIRA
Juiz de Direito da 1ª Vara Cível

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: 0803061-04.2014.4.05.8200- MONITÓRIA

AUTOR: CAIXA ECONOMICA FEDERAL
RÉU: ROGERIO MONTEIRO INACIO

3ª VARA FEDERAL - JUIZ FEDERAL TITULAR
EDITAL DE CITAÇÃO Nº - ID 4058200.1052370

RAZO DE 20 (VINTE) DIAS - ART. 257, III, C.P.C.
FINALIDADE: CITAÇÃO (art. 827 do CPC), da(s) executada(s) ROGERIO MONTEIRO INACIO, 

CPF sob nº 881.690.141-15, para PAGAR, no prazo de 03 (três) dias, o valor de R$ R$ 76.035,91 
(setenta e seis mil trinta e cinco reais e noventa e um centavos) mais juros, custas e demais acrés-
cimos legais e INTIMAÇÃO do  réu de que terá o prazo de 15 (quinze) dias, para opor embargos à 
ação monitória, independentemente da garantia do Juízo contados do escoamento do prazo de 20 
(vinte) dias, constantes do presente edital (artigos 914 e 915, caput do CPC).

ADVERTÊNCIA - 1: Ocorrendo o pagamento da quantia acima, o réu fica isento das custas 
(art.701, caput, §1º do CPC).

ADVERTÊNCIA - 2: Fica o réu ciente de que não ocorrendo o pagamento a quantia acima 
declinada ou não sendo ofertados Embargos, será xpedido mandado de citação em execução por 
título judicial, para satisfação da dívida cobrada na inicial, com acréscimos legais, nos termos do 
art.701, caput, §2º do CPC.

OBSERVAÇÃO 1: Não tendo o réu condições financeiras de contratar um advogado, poderá 
comparecer à Defensoria Pública da União, nesta capital, para patrocinar sua defesa (Rua Professor 
José Coelho, nº. 25- Centro. Fones: 3133-1400/3133-1406).

OBSERVAÇÃO 2 “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.”

PUBLICIDADE: e como não foi possível ser(em) citado(a)(s) pessoalmente o(a)(s) ré(u)(s) 
ROGÉRIO MONTEIRO INÁCIO, CPF sob nº 881.690.141-15 e RG de nº 33886485567645 SSP/
GO, por se encontrar(em) residindo em lugar incerto e não sabido (art. 256, 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 má-
ximo de quinze dias Processo Judicial Eletrônico: https://pje.jfpb.jus.br/pje/Painel/painel_usuario/
documentoHTML.seam...

1 de 2 05/09/2016 09:00 (art. 257, II 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, Aíla Belarmino 

Araújo de Oliveira, o digitei. E eu, Rita de Cássia Monteiro Ferreira, Diretora da Secretaria da 3ª 
Vara, o conferi.

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

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: 0803683-83.2014.4.05.8200 - EXECUÇÃO DE TÍTULO

EXTRAJUDICIAL
EXEQUENTE: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

EXECUTADO: MARGARIDA MARIA DINIZ LIMA DA SILVA
3ª VARA FEDERAL - JUIZ FEDERAL TITULAR
EDITAL DE CITAÇÃO Nº - id4058200.1009085

PRAZO DE 20 (VINTE) DIAS - ART. 257, III, C.P.C.
FINALIDADE: CITAÇÃO (art. 827 do CPC), da(s) executada(s) MARGARIDA MARIA DINIZ LIMA 

DA SILVA, CPF 109.517.334-00, para PAGAR, no prazo de 03 (três) dias, o valor de R$ 31.006,48 
(trinta e um mil, seis reais e quarenta e oito centavos) acrescido da verba honorária de 10% (dez por 
cento) sobre o valor da Execução - R$ 3.100,65 (três mil, cem reais e sessenta e cinco centavos), 
totalizando o valor de R$ 34.107,13 (trinta e quatro mil, cento e sete reais e treze centavos) e INTI-
MAÇÃO do  executado de que terá o prazo de 15 (quinze) dias,  para opor embargos à execução, 
independentemente da garantia do Juízo contados do escoamento do prazo de 20 (vinte) dias, 
constantes do presente edital (artigos 914 e 915, caput do CPC).

ADVERTÊNCIA - 1: Caso o pagamento seja efetuado no prazo de 03 (três) dias, haverá redução, 
pela metade, do valor da verba honorária, conforme dispõe o art. 827, §1º do CPC.

ADVERTÊNCIA - 2 : Não ocorrendo o pagamento, proceder-se-á a penhora sobre tantos bens 
quantos bastem para integral pagamento do débito.

OBSERVAÇÃO 1: Não tendo o réu condições financeiras de contratar um advogado, poderá 
comparecer à Defensoria Pública da União, nesta capital, para patrocinar sua defesa (Rua Professor 
José Coelho, nº. 25- Centro. Fones: 3133-1400/3133-1406).

OBSERVAÇÃO 2 “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.”

PUBLICIDADE: e como não foi possível ser citado pessoalmente à executada MARGARIDA 
MARIA DINIZ LIMA DA SILVA, CPF 109.517.334-00, por se encontrar residindo em lugar incerto 
e não sabido (art. 256, 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 duas vezes em jornal 
de grande circulação dentro do prazo máximo de quinze dias (art. 257, II do C.P.C), mediante o 
qual ficam devidamente citados.

Dado e passado nesta cidade de João Pessoa, Capital do Estado da Paraíba. Eu, Aline Ferraz 
de Moura Jácome, o digitei. E eu, Rita de Cássia Monteiro Ferreira, Diretora da Secretaria da 3ª 
Vara, o conferi.

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

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.

PLASTEX – IND. E COM. DE MATERIAIS PLASTICOS LTDA – CNPJ/CPF Nº 05.889.784/0001-74. 
Torna público que a SUDEMA - Superintendência de Administração do Meio Ambiente, emitiu a 
Licença de Operação nº 1914/2016 em João Pessoa, 08 de agosto de 2016 - Prazo: 730 dias. Para a 
atividade de: Reciclagem de plásticos e fabricação de artefatos plásticos de uso pessoal doméstico. 
Na (o) AVENIDA DR. WALTER BELIAN, S/N, LT 01/02/03, QD Z Município: JOÃO PESSOA - UF: 
PB. Processo: 2016-001096/TEC/LO-1663.

MINERAÇÃO JOÃO CAMARA EIRERI – CNPJ/CPF Nº 17.205.184/0001-29  Torna publico que  a 
SUDEMA – Superintendência de Administração do Meio Ambiente, emitiu a da Licença Prévia Nº 
1781/2016, em João Pessoa 26 de JULHO de 2016, prazo de 365 dias para atividades de: EXTRA-
ÇÃO MINERAL DE GRANITO NUMA ÁREA DE 20,02 HÁ. Na (o) – SÍTIO REDINHA – Município: 
SÃO JOÃO DO SABUGI - UF: PB. PROCESSO Nº  2016-003458/TEC/LP-2726

MINERAÇÃO JOÃO CAMARA EIRERI – CNPJ/CPF Nº 17.205.184/0001-29  Torna publico que  a 
SUDEMA – Superintendência de Administração do Meio Ambiente, emitiu a da Licença de Prévia 
Nº 1782/2016, em João Pessoa 26 de JULHO de 2016, prazo de 365 dias para atividades de: 
BENEFICIAMENTO DE GRANITO PARA PRODUÇÃO DE BRITA NUMA ÁREA DE 3,43 HA. Na 
(o) – SÍTIO REDINHA – Município: SÃO JOÃO DO SABUGI - UF: PB. PROCESSO Nº  2016-
003461/TEC/LP-2727
 
MR CONSTRUÇÃO E INCORPORAÇÃO LTDA, CNPJ/CPF 12.455.772/0001-05, torna público 
que requereu à SEMAM – Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Licença de Operação para a 
atividade de: EDIFÍCIO RESIDENCIAL MULTIFAMILIAR, COM 04 UNIDADES HABITACIONAIS, 
situado na RUA IVONETE MONTEIRO DOS SANTOS, S/N, QUADRA 66, LOTE. 264, GRAMAME 
– JOÃO PESSOA – PB. 

MIRIRI ALIMENTOS E BIOENERGIA S/A – CNPJ/CPF Nº 09.090.259/0001-45. Torna público que a 
SUDEMA - Superintendência de Administração do Meio Ambiente, emitiu a Autorização Ambiental 
nº 2191/2016 em João Pessoa, 23 de agosto de 2016 - Prazo: 365 dias. Para a atividade de: Re-
cuperação de área degradada das Áreas de Preservação Permanente – APPs nas faixas marginais 
que formam as matas ciliares da Fazenda Miriri Mamanguape, Fazenda Miriri Sapé e Fazenda Miriri 
Santa Rita. Na (o) COMPLEXO FAZENDÁRIO MIRIRI, S/N, SANTA RITA, SAPÉ E MAMANGUAPE 
.Município: - UF: PB. Processo: 2016-004493/TEC/AA-3790.

MR CONSTRUÇÃO E INCORPORAÇÃO LTDA, CNPJ/CPF 12.455.772/0001-05, torna público 
que requereu à SEMAM – Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Licença de Operação para a 
atividade de: EDIFÍCIO RESIDENCIAL MULTIFAMILIAR, COM 04 UNIDADES HABITACIONAIS, 
situado na RUA IVONETE MONTEIRO DOS SANTOS, S/N, QUADRA 66, LOTE.  254 GRAMAME 
– JOÃO PESSOA – PB. 

MARTINS COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA - CNPJ/CPF Nº 04.442.186/0001-90. Torna 
público que a SUDEMA – SUPERINTENDÊNCIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MEIO AMBIENTE, 
emitiu a Autorização Ambiental nº 1977/2016 em João Pessoa, 11 de agosto de 2016 - Prazo: 365 
dias. Para a atividade de: Transporte de combustíveis (gasolina, álcool e diesel). Veículo de placa: 
OEU 9812/PB e OGD 1878/PB. Na(o) –Percurso BR-230 CABEDELO/PATOS - UF: PB. Processo: 
2016-004351/TEC/AA-3786.

GILVAN FERREIRA DE FIGUEIREDO – CNPJ/CPF Nº 072.602.374-49. Torna público que a 
SUDEMA - Superintendência de Administração do Meio Ambiente, emitiu a Licença de Instalação 
n° 2161/2016 em João Pessoa, 22 de agosto de 2016 - Prazo: 1095 dias. Para a atividade de: 
Loteamento residencial. Na(o) PROPRIEDADE SANTA ISABEL – Município: PIRPIRITUBA – UF: 
PB. Processo: 2016-002074/TEC/LI-1908 

A CONGER Construções e Incorporações  Ltda, CNPJ: 13.320.307/0001-11, torna público que foi 
emitida pela SEMAM - Secretaria de Meio Ambiente, a Licença de Operação 476/2016, para o Re-
sidencial Rio Japurá, situado na Av. Wandick Pinto Filgueiras, s/n - Tambauzinho - João Pessoa/PB.

ESQUADRUS ENGENHARIA E REP. LTDA – CNPJ/CPF Nº 35.427.145/0001-58. Torna público 
que a SUDEMA - Superintendência de Administração do Meio Ambiente, emitiu a Licença Prévia 
nº 2449/2016 em João Pessoa, 31 de agosto de 2016 - Prazo: 365 dias. Para a atividade de: Edi-
ficação multifamiliar. Na (o) RUA CATEIRO OLÍVIO PONTES-ST-43 QD-026 LT-0596 Município: 
JOÃO PESSOA - UF: PB. Processo: 2016-005238/TEC/LP-2769.

SEBASTIÃO DOS SANTOS – CNPJ/CPF Nº 110.009.704-00. Torna público que a SUDEMA - Su-
perintendência de Administração do Meio Ambiente, emitiu a Licença de Instalação n° 2478/2016 
em João Pessoa, 31 de agosto de 2016 - Prazo: 1090 dias. Para a atividade de: Loteamento 
residencial. Na(o) LOCALIDADE SARAPÓ, MARGEM DA PB-226, ZONA URBANA – Município: 
LIVRAMENTO – UF: PB. Processo: 2016-006590/TEC/LI-5050 

SEBASTIÃO JOSÉ DE BRITO – CNPJ/CPF Nº 147.815.064-53  Torna publico que  a SUDEMA – Su-
perintendência de Administração do Meio Ambiente, emitiu a da Licença de Operação  Nº 2305/2016, 
em João Pessoa 26 de agosto de 2016, prazo de 730 dias para atividades de: PUBLICIDADE 
VOLANTE; FORD/F 4000 -  PLACA NQE 6965/PB, EM TODO ESTADO DA PARAIBA – Município: 
UF:PB. PROCESSO Nº  2016-000497/TEC/LO-1523
 
JI INDÚSTRIA DE ÁGUAS ENVASADAS EIRELI-ME – CNPJ/CPF Nº 22.677.357/0001-41. Torna 
público que a SUDEMA - Superintendência de Administração do Meio Ambiente, emitiu a Licença de 
Operação nº 2061/2016 em João Pessoa, 17 de agosto de 2016 – Prazo: 730 dias. Para a atividade 
de: Fabricação de Águas Envasadas, Via Osmose Reversa Na(o) -  RUA JOAQUIM DE SOUSA BAN-
DEIRA, 59, CENTRO, CAJAZEIRAS Município: -  UF: PB.  Processo: 2016-004388/TEC/LO-2581.

ELIZA MARIA DE VASCONCELOS MAIA – CPF Nº 374.481.614-15, torna público que requereu 
na SEMAPA – Secretaria de Meio Ambiente, Pesca e Aquicultura de Cabedelo a Licença de Ope-
ração de uma Construção de uma residência unifamiliar, situado à Rua Projetada nº 10, Bairro de 
Intermares - Cabedelo/PB.

ESTADO DA PARAÍBA
 PREFEITURA MUNICIPAL DE CALDAS BRANDÃO

 AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL SRP N º 027/2016

A PREFEITURA MUNICIPAL DE CALDAS BRANDÃO, torna público para conhecimento dos 
interessados nos termos da Lei 10.520/02 e disposições da Lei 8.666/93 e suas alterações, lei 
complementar n.º 123/2006 alterações e demais normas inerentes à espécie que realizará licitação 
na modalidade PREGÃO PRESENCIAL do tipo menor preço, no dia 19 de Setembro de 2016 as 
10h00min, tendo como objetivo: Sistema de registro de preços, para contratação de Mão de obra de 
Serviços Mecânicos Destinados a Manutenção dos veículos da frota municipal; A reunião ocorrerá 
na sala da COPELI no prédio sede da Prefeitura Municipal de Caldas Brandão, na Rua José Alípio 
de Santana, 371, Centro, Cep: 58.350.000 – Caldas Brandão/PB. Para maiores informações e 
através do telefone: (083)-3284-1081 no horário de 08:00 as 12:00 Horas.

Caldas Brandão, 06 de Setembro de 2016.
MARCONES DE SOUZA MONTEIRO

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA
 RESULTADO FASE PROPOSTA - TOMADA DE PREÇOS Nº 00010/2016

OBJETO: Contratação de empresa especializada e construção civil para, execução dos serviços 
de restauração e ampliação do Posto de Saúde da Família (PSF) localizado na Zona Rural, Sítio 
Jurema, deste Município.

LICITANTE DECLARADO VENCEDOR e respectivo valor total da contratação:
MOURA E ANDRADE CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME - Valor: R$ 64.465,75.
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 Professor José Silvério, 75 - Centro - Itatuba - PB, no horário das 
08:00 as 14:00 horas dos dias úteis.

Telefone: (083) 3398-1020.
Email: pmitatuba_adm@hotmail.com.

Itatuba - PB, 17 de agosto de 2016
CARLOS ALBERTO MARTINS VERÍSSIMO - Presidente da Comissão

ESTADO DA PARAÍBA
PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DA CAPITAL
JUÍZO DE DIREITO DA 16ª VARA CÍVEL

EDITAL DE CITACÃO COM PRAZO DE 30 DIAS
A Dra. VANESSA ANDRADE DANTAS LIBERALINO DA NÓBREGA, MMª. Juíza De Direito em 

Substituição, da 16ª Vara Cível, desta Capital, em virtude de Lei, etc...
FAZ SABER, a todos quantos virem o presente edital ou dele tiverem conhecimento que, 

perante este Juízo e Cartório da 16ª Vara Cível da Capital tramita a Ação Monitória, processo 
Nº.2002012105898-2, promovida por BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S/A, contra: MCT 
LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA e OUTROS. E é o presente, para CITAR a MCT LOCADORA 
DE VEÍCULOS LTDA, CNPJ nº.09.180.152/0001-98, a Sra. GEANDRA MAIA TOLENTINO, CPF. 
nº.097.705.514-06, o Sr. JOSEMÁRIO TOLENTINO, CPF nº. 097.705.524-88, atualmente em lu-
gares incerto e não sabidos para nos termos do art.1102B, observando-se as advertências insertas 
no art.1102C do CPC., tomarem ciências da pressente Ação e, para no prazo de QUINZE DIAS, 
efetuar o pagamento do valor de R$15.913,21(Quinze mil, novecentos e treze reais e vinte e um 
centavos), ou a  entrega da coisa, se for o caso, hipotese em que ficará isento do pagamento das 
custas processuais e honorários advocatícios, ficando, ainda advertido de que não sendo embar-
gada a ação ou rejeitados os embargos, constituir-se-a de pleno direito o título executivo. E para 
que chegue ao conhecimento de todos e não se alegue ignorância mandou o MM. Juiz às fls.66, 
expedir o presente EDITAL que será  publicado na forma da lei e afixado cópia no local de costume. 
Dado e passado nesta Cidade de João Pessoa, Capital do estado da Paraíba, aos 10 dias do mês 
de dezembro de 2015. Dra. Vanessa Andrade Dantas Liberalino da Nóbrega. Juíza de Direito em 
Substituição. Eu, Orlandino P. Chaves, Téc. Judiciário, o digitei e subscrevi.

Vanessa Andrade Dantas Liberalino da Nóbrega
Juíza de Direito em Substituição.

 
ESTADO DA PARAÍBA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS
 AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00063/2016
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na 

Avenida Joca Claudino, S/N - Por do Sol - Cajazeiras - PB, às 08:00 horas do dia 30 de Setembro 
de 2016, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, visando formar Sistema 
de Registro de Preços para contratações futuras, para: Registro de Preços para a prestação de 
Serviço de Agenciamento de Viagens, compreendendo os serviços de cotação, reserva, emissão, 
marcação, cancelamento, remarcação de bilhetes de passagens aéreas nacionais e internacionais, 
e assessoramento do melhor roteiro aéreo.. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento 
legal: Lei Federal nº 10.520/02 e Decreto Municipal nº 009/2006. Informações: no horário das 07:00 
as 13:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado.

Telefone: (083) 3531-2534.
Email: cplprefeituracajazeiras@gmail.com
Edital: http://transparencia.cajazeiras.pb.gov.br/editais/

Cajazeiras - PB, 30 de Agosto de 2016
EMÍDIO DINIZ BATISTA - Pregoeiro Oficial

  
 ESTADO DA PARAÍBA

PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS
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: Execução 
dos serviços de CONSTRUÇÃO do Centro de Informações Turísticas e Coreto de Bananeiras/PB; 
HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório e ADJUDICO o seu objeto a: PINHEIRO & 
BRAGA CONSTRUÇÕES E ENGENHARIA LTDA - ME - R$ 684.563,33.

Bananeiras - PB, 06 de Setembro de 2016
DOUGLAS LUCENA MOURA DE MEDEIROS

Prefeito

EXTRATO DE CONTRATO
OBJETO: Execução dos serviços de CONSTRUÇÃO do Centro de Informações Turísticas e 

Coreto de Bananeiras/PB. FUNDAMENTO LEGAL: Tomada de Preços nº 00003/2016. DOTAÇÃO: 
Orçamento de 2016 - Recursos Próprios do Município de Bananeiras/Federais - Recursos Ordinários; 
Transferência de Convenio - Outros; 11.00 - Secretaria de Cultura e Turismo; 13.695.2020.1055 - 
Construção do Centro de Informação Turística e Coreto; 4.4.90.51 - Obras e Instalações VIGÊNCIA: 
180 (cento e oitenta) dias PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Bananeiras e: CT 
Nº 00121/2016 - 06.09.16 - PINHEIRO & BRAGA CONSTRUÇÕES E ENGENHARIA LTDA - ME 
- R$ 684.563,33

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS

APRESENTAÇÃO DE CONTRARAZÕES - TOMADA DE PREÇOS Nº 00004/2016
OBJETO: Execução dos serviços de CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DO RAMO DA CONSTRU-

ÇÃO CIVIL DESTINADA A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE REFORMA DA ESCOLA JOÃO FLO-
RENTINO DA ROCHA – SITIO GAMELAS – ZONA RURAL – BANANEIRAS/PB. CONSIDERANDO 
que houve interposição de recurso da decisão que julgou a PROPOSTA DE PREÇO do certame 
mencionado, ficam os demais licitantes devidamente cientificados, para, querendo, apresentarem 
no prazo legal, as CONTRARAZÕES ao recurso interposto, nos termos do Art. 109, da Lei Federal 
nº. 8.666/93 e suas alterações. Maiores informações poderão ser obtidas junto a Comissão Per-
manente de Licitação, Rua Cel. Antonio Pessoa, 375 - Centro - Bananeiras - PB, no horário das 
08:00 as 12:00 horas dos dias úteis. Telefone: (083) 3367-1129. Email: cplbananeiras@bol.com.br.

Bananeiras - PB, 06 de Setembro de 2016.
ALEXANDRE FRANCISCO DA SILVA

Presidente da Comissão

ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO E ASSISTENCIA A SAÚDE E EDUCAÇÃO DE UIRAÚNA- 
APASEU

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
COMUNICADO DE DECISÃO DO PREGÃO PRESENCIAL 00001/2016

O município de UIRAÚNA, através da Comissão Permanente de Pregão, torna público a todos os 
interessados que a empresa JOSÉ NERGINO SOBREIRA/PJS DISTRIBUIDORA,inscrita no CNPJ: 
63.478.895/0001-94 impetrou recurso tempestivamente ao certame cujo objeto é:Aquisições de Ma-
terial deConsumo compreendendo (Material Descartável, Medicamentos, Gêneros Alimentíciosnão 
perecíveis,Material de Limpeza, Tecidos e Gêneros Alimentícios Perecíveis de acordo com oconvênio 
do Estado no00066/2016 para o APASEU - UIRAÚNA - PB. Esta Comissão fezo julgamento do 
recurso e junto a assessoria jurídica do APASEU julga improcedente . MAIORESINFORMAÇÕES: 
em todos os dias úteis das 13:00 ás 17:00 horas, na sede do APASEU – Uiraúna PB.

Isabel Fernandes Lima 
Pregoeira oficial

 
PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA

EXTRATO DE CONTRATO
CHAMADA PUBLICA 0003/2016

Nº. CONTRATO 00069/2016
Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA
Contratado: AMADEUS ANTÔNIO DA SILVA FILHO
Objeto: Aquisição de gêneros alimentícios da agricultura familiar e do empreendedor familiar 

rural, para atender ao programa nacional de alimentação escolar PNAE.
Valor global: R$ 2.720,00 (dois mil e setecentos e vinte reais), vencendo o item 1.
Data do Contrato: 06/09/2016
Vigência: 31/12/2016

Allan Feliphe Bastos de Sousa
Prefeito Constitucional

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA
EXTRATO DE CONTRATO

CHAMADA PUBLICA 0003/2016
Nº. CONTRATO 00070/2016

Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA
Contratado: CÍCERO GOMES DA SILVA
Objeto: Aquisição de gêneros alimentícios da agricultura familiar e do empreendedor familiar 

rural, para atender ao programa nacional de alimentação escolar PNAE.
Valor global: R$ 4.100,00 (quatro mil e cem reais), vencendo os itens 3 e 6.
Data do Contrato: 06/09/2016
Vigência: 31/12/2016

Allan Feliphe Bastos de Sousa
Prefeito Constitucional

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA
EXTRATO DE CONTRATO

CHAMADA PUBLICA 0003/2016
Nº. CONTRATO 00071/2016

Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA
Contratada: MARIA AUXILIADORA DANTAS VICENTE; 
Objeto: Aquisição de gêneros alimentícios da agricultura familiar e do empreendedor familiar 

rural, para atender ao programa nacional de alimentação escolar PNAE.
Valor global: R$ 3.750,00 (três mil e setecentos e cinquenta reais), vencendo o item 5.
Data do Contrato: 06/09/2016
Vigência: 31/12/2016

Allan Feliphe Bastos de Sousa
Prefeito Constitucional

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA
EXTRATO DE CONTRATO

CHAMADA PUBLICA 0003/2016
Nº. CONTRATO 00072/2016

Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA
Contratado: ALBERLÂNDIO PEREIRA LIMA; 
Objeto: Aquisição de gêneros alimentícios da agricultura familiar e do empreendedor familiar 

rural, para atender ao programa nacional de alimentação escolar PNAE.
Valor global: R$ 4.580,00 (quatro mil e quinhentos e oitenta reais), vencendo os itens 2 e 10;
Data do Contrato: 06/09/2016
Vigência: 31/12/2016

Allan Feliphe Bastos de Sousa
Prefeito Constitucional

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA
EXTRATO DE CONTRATO

CHAMADA PUBLICA 0003/2016
Nº. CONTRATO 00073/2016

Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA
Contratada: MARIA DO SOCORRO DE ARAÚJO BARREIRO; 
Objeto: Aquisição de gêneros alimentícios da agricultura familiar e do empreendedor familiar 

rural, para atender ao programa nacional de alimentação escolar PNAE.
Valor global: R$ 1.650,00 (hum mil e seiscentos e cinquenta reais), vencendo os itens 8 e 9;
Data do Contrato: 06/09/2016
Vigência: 31/12/2016

Allan Feliphe Bastos de Sousa
Prefeito Constitucional

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA
EXTRATO DE CONTRATO

CHAMADA PUBLICA 0003/2016
Nº. CONTRATO 00074/2016

Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA
Contratado: JOSÉ RIBEIRO FELIX; 
Objeto: Aquisição de gêneros alimentícios da agricultura familiar e do empreendedor familiar 

rural, para atender ao programa nacional de alimentação escolar PNAE.
Valor global: R$ 11.190,00 (onze mil e cento e noventa reais), vencendo os itens 4 e 7;
Data do Contrato: 06/09/2016
Vigência: 31/12/2016

Allan Feliphe Bastos de Sousa
Prefeito Constitucional

 
ESTADO DA PARAÍBA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00013/2016

ANÁLISE DE RECURSO - HABILITAÇÃO
OBJETO: Locação de pá mecânica, motoniveladora, trator CBT, caminhão pipa e rolo compactador 

- hora máquina. EMPRESA RECORRENTE: RODRIGO LEITE LINS, contra a decisão do Pregoeiro 
que julgou a referida empresa inabilitada. Comunica-se, que após análise do referido recurso, não 
foi dado deferimento ao mesmo - recurso indeferido. Maiores informações poderão ser obtidas 
junto a Comissão Permanente de Licitação, Rodovia Pb 18 - Km 3, S/Nº - Centro - Conde - PB, no 
horário das 12:00 as 17:00 horas dos dias úteis.

Telefone: (83) 9108-5236.
Email: cplprefeituradeconde@hotmail.com.

Conde - PB, 06 de Setembro de 2016
TATIANA LUNDGREN CORRÊA DE OLIVEIRA - Prefeita

  
 ESTADO DA PARAÍBA

PREFEITURA MUNICIPAL DE JACARAÚ
 AVISO DE ADIAMENTO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00046/2016
O Pregoeiro Oficial comunica o adiamento do Pregão Presencial nº 00046/2016, para o dia 15 

de Setembro de 2016 às 09:00 horas, no mesmo local inicialmente divulgado: Rua Rua Augusto 
Luna, 45 - Centro - Jacaraú- PB. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, 
no endereço supracitado.

Telefone: (083) 32951880.
Jacaraú- PB, 05 de setembro de 2016

ANA RAQUEL FREIRE DE MENDONÇA - Pregoeiro Oficial
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PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº. 016/2016
A Prefeitura Municipal de Serra Branca através do Pregoeiro abaixo transcrito TORNA PÚBLICO 

e comunica aos interessados que se encontra aberta Licitação na modalidade PREGÃO PRESEN-
CIAL Nº. 016/2016, do tipo Menor Preço por item, objetivando a Aquisição de Oxigênio Medicinal, 
destinado ao Hospital Geral de Serra Branca. Data de Abertura: 20/09/2016 às 08:30h. O Edital 
pode ser obtido na sede da Prefeitura de Serra Branca, situada à Avenida Deputado Álvaro Gau-
dêncio, 60 - Centro - Serra Branca - PB. Maiores informações através do telefone (83) 3354-1225, 
no horário das 08:00 às 12:00.

Serra Branca - PB, 06 de setembro de 2016.
Jocimar Farias de Arruda – Pregoeiro

 
ESTADO DA PARAÍBA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO
 AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00086/2016
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na 

Rua Benedito Soares da Silva, 131 - Monte Castelo - Cabedelo - PB, às 08:30 horas do dia 20 de 
Setembro de 2016, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, restrita à partici-
pação de Microempresas, Empresas de Pequeno Porte e Equiparados, para: Aquisição de sabonete 
líquido destinado as creches do Município de Cabedelo. Recursos: previstos no orçamento vigente. 
Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e Decreto Municipal nº 08/13. Informações: no horário 
das 08:00 as 14:00 dos dias úteis, no endereço supracitado.

Telefone: (083) 3250-3121.
Email: licitacaocabedelo@yahoo.com.br Site: www.cabedelo.pb.gov.br

Cabedelo - PB, 06 de Setembro de 2016
SIMONE MEDEIROS BEZERRA - Pregoeiro Oficial

 
ESTADO DA PARAÍBA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL(SRP) Nº 2.02.005/2016
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2.02.005/2016

AVISO DE LICITAÇÃO
A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRAN-

DE, através do Pregoeiro Oficial, torna público, para conhecimento dos interessados, que realizará às 
10:00 horas do dia 21 de setembro de 2016, licitação na Modalidade  PREGÃO PRESENCIAL(SRP) 
sob N° 2.02.005/2016, tipo “MENOR PREÇO”, cujo OBJETO É A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA 
ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE REMANUFATURA DE CARTUCHOS PARA ATENDER  
A SECRETARIA DE FINANÇAS 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, 06 de setembro de 2016.
RIVALDO AIRES DE QUEIROZ NETO

Pregoeiro Oficial da CPL/PMCG

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO

 AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00084/2016

Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 
Benedito Soares da Silva, 131 - Monte Castelo - Cabedelo - PB, às 10:30 horas do dia 20 de Se-
tembro de 2016, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, restrita à participação 
de Microempresas, Empresas de Pequeno Porte e Equiparados, para: Aquisição de madeiramento 
destinados às Escolas, Creches e Prédios da Sec.de Educação.. Recursos: previstos no orçamento 
vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e Decreto Municipal nº 08/13. Informações: 
no horário das 08:00 as 14:00 dos dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: (083) 3250-3121.

Email: licitacaocabedelo@yahoo.com.br Site: www.cabedelo.pb.gov.br. Link: Transparencia
Cabedelo - PB, 06 de Setembro de 2016

SIMONE MEDEIROS BEZERRA - Pregoeiro Oficial
 

 PREFEITURA MUNICIPAL DE PITIMBU
EXTRATO DO CONTRATO 

Nº 025/2016
CHAMADA PÚBLICA N.º 002/2016

 OBJETO: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA A 
ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/PNAE.

CONTRATADO: COOP. AGRIC. M. DOS PROD. RURAIS DO ASSENT. NOVA VIDA LTDA
CNPJ: 01.000.428/0001-05
PRAZO: 30/12/2016
VALOR TOTAL: de R$ 125.250,00 (cento e vinte e cinco mil duzentos e cinquenta reais).
Cujos Recursos serão provenientes da dotação: 02.040-Secretaria de Educação e Cultura - 

02040.12.306.2047.2533-Manutenção na Distribuição de Merenda Escolar – PNAE - 3.3.90.30.00 
- Material de Consumo.

Pitimbu, 01 de agosto de 2016.
LEONARDO JOSÉ BARBALHO CARNEIRO

PREFEITO/ CONTRATANTE
COOP. AGRIC. M. DOS PROD. RURAIS ASSENT. NOVA VIDA LTDA

CONTRATADA
 

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO

 AVISO DE ADIAMENTO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00083/2016

A Prefeitura Municipal de Cabedelo/PB, através da Comissão Permanente de Licitação,  torna 
público aos interessados que a  licitação na modalidade Pregão Presencial 00083/2016, cujo 
objeto é AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS ELETROELETRÔNICOS destinados a atender à 
Secretaria de Meio Ambiente e SEAD, marcada para o dia 12/09/2016 às 08:30h, fica adiado para 
o dia 13/09/2016 às 08:30h. Maiores informações: no horário das 08:00 as 14:00 dos dias úteis, 
no endereço supracitado. Telefone: (083) 3250-3121. Email: licitacaocabedelo@yahoo.com.br. O 
Edital estará disponível no Site: www.cabedelo.pb.gov.br.

Cabedelo - PB, 06 de setembro de 2016.
SIMONE MEDEIROS BEZERRA - Pregoeiro Oficial

 
ESTADO DA PARAIBA

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ
 RESULTADO FASE HABILITAÇÃO - TOMADA DE PREÇOS Nº 00010/2016
OBJETO: Execução dos serviços de reforma e ampliação de unidade escolar, neste Município 

- EMEIEF Nerivan Alexandre.
LICITANTES HABILITADOS:
- CONSFOR CONSTRUTORA FORTALEZA LTDA - EPP.
- CONSTRUFORTE CONSTRUÇÕES EIRELI - EPP.
- CONSTRUTORA E SERVIÇOS EXCLUSIVA LTDA - ME.
- EBS CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI - EPP.
- J.F SANTOS CONSTRUÇOES E SERVIÇOS EIRELI - ME.
- LRM CONSTRUÇOES E EMPREENDIMENTOS LTDA - ME.
- POLIGONAL PROJETOS E CONSTRUÇÕES EIRELI - ME.
- R R F LACERDA CONSTRUÇOES E SERVIÇOS EIRELI - EPP.
- VN CONSTRUCOES E INCORPORACOES EIRELI - ME.
Comunica-se que, em não havendo interposição de recursos, a sessão pública para abertura 

dos envelopes Proposta de Preços será realizada no dia 20/09/2016, às 08:00 horas, no mesmo 
local da primeira reunião. Maiores informações poderão ser obtidas junto a Comissão Permanente 
de Licitação, Rua Orcine Fernandes, S/Nº - Centro - Sapé - PB, no horário das 08:00 as 12:00 
horas dos dias úteis.

Telefone: (83) 8146-1430.
Email: cplsape1@gmail.com.

Sapé - PB, 06 de Setembro de 2016
MARCELO DE SOUZA PEREIRA - Presidente da Comissão

 
PREFEITURA MUNICIPAL DE PITIMBU

EXTRATO DO CONTRATO 
Nº 025/2016

CHAMADA PÚBLICA N.º 002/2016
 OBJETO: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA A 

ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/PNAE.
CONTRATADO: COOP. AGRIC. M. DOS PROD. RURAIS DO ASSENT. NOVA VIDA LTDA
CNPJ: 01.000.428/0001-05
PRAZO: 30/12/2016
VALOR TOTAL: de R$ 125.250,00 (cento e vinte e cinco mil duzentos e cinquenta reais).
Cujos Recursos serão provenientes da dotação: 02.040-Secretaria de Educação e Cultura - 

02040.12.306.2047.2533-Manutenção na Distribuição de Merenda Escolar – PNAE - 3.3.90.30.00 
- Material de Consumo.

Pitimbu, 01 de agosto de 2016.
LEONARDO JOSÉ BARBALHO CARNEIRO

PREFEITO/ CONTRATANTE
COOP. AGRIC. M. DOS PROD. RURAIS ASSENT. NOVA VIDA LTDA

CONTRATADA

PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX
EXTRATO DE TERMO ADITIVO - TOMADA DE PREÇOSNº 002/2016

1º ADITIVO AO CONTRATO Nº 129/2016 –Partes Contratantes: Prefeitura Municipal de Bayeux 
e Basic Construções Ltda. Objeto:Contratação de empresa especializada em construção civil para 
conclusão da construção de uma Creche Infantil - Tipo B Padrão FNDE  - Programa Pró Infância. 
Aditivo: Prorrogação por mais 04 meses, perfazendo o prazo total de 08 meses, passando a vigorar 
até 02/01/2017. Acréscimo de R$ 116.886,75 – 24,95% sobre o valor inicial passando para R$ 
585.299,63. Fundamentação: Lei nº 8.666/93 e suas alterações posteriores, Cláusula Sexta e Oitava 
do Contrato da TOMADA DE PREÇOS nº 002/2016. Assinatura: 01/09/2016.

Bayeux/PB, 01 de setembro de 2016
Dr. Expedito Pereira

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAÇAGI
RESULTADO DA LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL: 026/2016.
O presidente da Comissão permanente de licitação no uso de suas atribuições Torna Público para 

o conhecimento da população de ARAÇAGI e para quem interessar que após abertura e análise dos 
envelopes de habilitação e proposta de preços, em reunião ocorrida em 05 de Setembro de 2016 as 
9:40 hs, chegou-se a conclusão que para atender o que determina a Lei 8.666/93 e suas alterações 
em licitação realizada na modalidade Pregão Presencial  do tipo menor preço por item, foi  declarada 
vencedora a Empresa: CÉLIA FRANCISCO DE CARVALHO –ME  CNPJ: 15.659.814/000-00 com 
o  valor  total de R$ 20.400,00 (Vinte mil e quatrocentos reais).

Araçagi-PB, 05 de Setembro de 2016.
WALBERTO JOSÉ DA SILVA

Pregoeiro

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAÇAGI
JULGAMENTO PROPOSTA DE PREÇO

TOMADA DE PREÇOS: 002/2016
A presidente da Comissão permanente de licitação no uso de suas atribuições Torna Público 

para o conhecimento da população de ARAÇAGI e para quem interessar possa que após análise 
das propostas de preços das empresas HABILITADAS para esta fase, chegou-se a seguinte 
conclusão: as empresas com propostas classificadas foram : EBS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS 
EIRELI-EPP  CNPJ: 25.157.541/0001-59, CONSTRUFORTE CONSTRUÇÕES EIRELI-EPP 
CNPJ: 03.782.343/0001-43 e VN CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES EIRELI-ME CNPJ: 
24.024.359/0001-67.  Em relação ao preço, apurou-se o seguinte: VN CONSTRUÇÕES E INCOR-
PORAÇÕES EIRELI-ME CNPJ: 24.024.359/0001-67 com o valor total de R$ 64.920,75 (Sessenta e 
quatro mil novecentos e vinte reais  e setenta e cinco centavos), EBS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS 
EIRELI-EPP  CNPJ: 25.157.541/0001-59 com o valor total de R$ 65.280,31 (Sessenta e cinco mil 
duzentos e oitenta reais e trinta e um centavos) e CONSTRUFORTE CONSTRUÇÕES EIRELI-EPP 
CNPJ: 03.782.343/0001-43. com  o valor total de R$ 71.415,07 (Setenta e um mil quatrocentos e 
quinze reais  e sete centavos). Após analisar os valores, ficou constatada que a empresa VN CONS-
TRUÇÕES E INCORPORAÇÕES EIRELI-ME CNPJ: 24.024.359/0001-67, ofertou o menor preço. 

Araçagi-PB, 31 de Agosto de 2016.
GIRLENE FERNANDES NUNES

Presidente da CPL

COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA - CAGEPA
AVISO DE REALIZAÇÃO DE LICITAÇÃO

REGISTRO CGE Nº. 16-00787-1
A Companhia de Água e Esgotos da Paraíba - CAGEPA, através da Comissão Permanente de 

Licitação, torna público que realizará licitação, na modalidade Tomada de Preço, Nº. 007/2016, do 
tipo menor preço. Objeto: contratação de empresa de engenharia especializada para execução de 
obra referente à montagem e fornecimento da travessia em aço carbono DN 250 MM apoiada late-
ralmente - Rio Piancó e montagem e fornecimento de monovia na EEAT de Itaporanga, no estado da 
Paraíba.  Abertura: 27/09/2016 – às 09:00 horas. Adquirir o Edital ou obter informações na sede da 
CAGEPA, situada na Rua Feliciano Cirne, 220, no Bairro de Jaguaribe, na cidade de João Pessoa, 
no Estado da Paraíba. Fone/fax: 3218-1207 – e-mail: cpl@cagepa.pb.gov.br. 

             João Pessoa, 06 de setembro de 2016.
Lúcio Flávio Souto Batista

Presidente da CPL

Responsavel.: JOSE BEZERRA DE PONTES FILHO
CPF/CNPJ....: 188752974-87
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            275,00
Apresentante: CEF-AG TRINC.00360.305.0001.04
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 049282
Responsavel.: MATEX IMPORTACAO E EXPORTA-
CAO LTDA
CPF/CNPJ....: 009137076/0001-38
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$          2.095,93
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 049516
Responsavel.: MATEX IMPORTACAO E EXPOR LT ME
CPF/CNPJ....: 009137076/0001-38
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$          1.522,00
Apresentante: BANCO ITAU S.A-60701190/0001-04
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 049651
Responsavel.: VANEIDE CHAVES DE QUEIROZ
CPF/CNPJ....: 623830602-59
Titulo......: DUP PRES SER IN  R$            155,00
Apresentante: CEF-AG TRINC.00360.305.0001.04
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 049267
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,  07/09/2016
Bela. MARIA ANGELA SOUTO CANTALICE

- Titular -

     Souto
Serviço notarial e registral

2º OFÍCIO DE PROTESTO - 5º OFÍCIO DE NOTAS
BELA.  MARIA ÂNGELA SOUTO CANTALICE

Praca 1817, 40 -  Centro - J. Pessoa - Fone: 3241.3040
E D I T A L

Responsavel.: A J CONSTRUCOES E INCORPORA-
CAO LTDA
CPF/CNPJ....: 012245631/0001-50
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            984,00
Apresentante: BCO BRADESCO S.A.607469480001.12
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 049613
Responsavel.: EMMANUEL DYMAS DE ANDRADE 
CAMPOS
CPF/CNPJ....: 007752534-56
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            275,00
Apresentante: CEF-AG TRINC.00360.305.0001.04
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 049274
Responsavel.: DUNAX LUBRIFICANTES LTDA
CPF/CNPJ....: 005092901/0007-60
Titulo......: DUP PRES SER IN  R$          6.023,55
Apresentante: BCO BRADESCO S.A.607469480001.12
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 049587
Responsavel.: G.E. COMERCIO DE PERFUMARIA E 
COSME
CPF/CNPJ....: 023401837/0001-48
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            797,82
Apresentante: BCO SANTANDER S.A-90400888/000142
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 049558

SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO
DIRETORIA EXECUTIVA DA CENTRAL DE COMPRAS

GERÊNCIA EXECUTIVA DE LICITAÇÃO

        

 CONVOCAÇÕES PARA PREGÃO PRESENCIAL N200/2016
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 22/09/2016 às 09h para:

Aquisição de equipamentos de informática, destinado a Fundação Centro Integrado de Apoio 
ao Portador de Deficiência - FUNAD, 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 - 16-00792-9
João Pessoa, 06 de setembro de 2016

Vivianne Pereira Almeida Diniz
Gerente Executiva de Licitação

                                                           
                                                        

       

CONVOCAÇÕES PARA PREGÃO PRESENCIAL N192/2016
 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 21/09/2016 às 09h para:

Registro de preços para aquisição de saneantes, destinado ao Laboratório Industrial Farmacêutico 
do Estado da Paraíba S/A - LIFESA, 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 - 16-00794-6
João Pessoa, 06 de setembro de 2016

Vivianne Pereira Almeida Diniz
Gerente Executiva de Licitação

                                                           
                                                        
       

CONVOCAÇÕES PARA PREGÃO PRESENCIAL N194/2016
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 21/09/2016 às 09h para:

Registro de preços para aquisição de capacete e escudo para controle de distúrbio civil, destinado 
a Policia Militar do Estado da Paraíba - PMPB 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 - 16-00791-1
João Pessoa, 06 de setembro de 2016

Vivianne Pereira Almeida Diniz
Gerente Executiva de Licitação

                                                           
                                                        

NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL
João Pessoa, 17 de junho de 2016.

À 
ECOLIT INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE SUCATAS E TELHAS PLÁSTICAS LTDA – EPP(CNPJ 

n°. 04.863.211/0001-09), 
Por seu Sócio-Administrador ou Representante Legal Avenida Agamenon Magalhães, n°. 222, 

Vila Popular, Olinda - Pernambuco/PE (CEP 53.230-010)
Prezado(s) Senhor(es),  reportamo-nos ao Instrumento Particular de Contrato Preliminar de 

Promessa de Compra e Venda n°. 004/2009, mediante o qual estaCOMPANHIA DE DESEN-
VOLVIMENTO DA PARAÍBA – CINEP e a ECOLIT INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE SUCATAS E 
TELHAS PLÁSTICAS LTDA – EPP transacionaram a aquisição, por esta empresa, de um imóvel 
medindo cerca de 150.000,00m² (cento e cinquenta mil metros quadrados) localizado nos Lotes 
n°. 02 e 03, às margens da Rodovia PB 032, KM 1,4, no Distrito Industrial de Pedras de Fogo, 
neste Estado da Paraíba. 

Sabendo-se que a inutilização do imóvel para as finalidades as quais se destina configura con-
dição resolutiva do contrato referenciado, inclusive porque repercute no desvio da função social do 
mesmo, servimo-nos da presente para NOTIFICAR esta empresa, na pessoa do seu representante 
legal, para, no prazo de 15 (quinze) dias contados da data de recebimento da presente notificação 
extrajudicial, exercer o direito de resposta, consoante preceitua o caput doartigo 1°, do Decreto-Lei 
n°. 745/69, para que a defesa apresentada possa ser objeto de apreciação por esta COMPANHIA DE 
DESENVOLVIMENTO DA PARAÍBA – CINEP, destacando que, não havendo qualquer manifestação 
dentro do prazo aqui estabelecido, esta Companhia, na condição de legítima proprietária do bem, 
poderá utilizar-se da resolução do contrato por inadimplemento do promissário comprador, o que 
se opera de pleno direito, com arrimo no artigo 474, do Código Civil, e no parágrafo único do artigo 
1°, do Decreto-Lei n°. 745/69.

Importa consignar, ainda, que o silêncio da ECOLIT INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE SUCATAS 
E TELHAS PLÁSTICAS LTDA – EPP, ora notificada, pode importar na adoção de outras medidas 
administrativas e judiciais pertinentes, inclusive responsabilização por eventuais perdas e danos 
causados à COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAÍBA – CINEP.

Sem mais para o momento, subscrevemo-nos.
Atenciosamente,

 THOMPSON FERNANDES MARIZ
Diretor de Operações

VINÍCIUS DE CARVALHO LEÃO SIMÕES
Coordenador Jurídico

OAB/PB 15.022

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSITO E TRANSPORTES PÚBLICOS

EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS: ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 

00022/2016.
PROCESSO ADMINISTRATIVO: Nº 00055/2016. 
OBJETO: FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL - EPI´S PARA 

USO DOS AGENTES DE TRÂNSITO DA STTP - SUPERINTENDÊNCIA DE TRÂNSITO E TRANS-
PORTES PÚBLICOS, NO DESEMPENHO DE SUAS ATIVIDADES.

VALOR REGISTROS PARA O FORNECEDOR: L.C EMPREENDIMENTOS E DISTRIBUIDORA 
LTDA.-EPP / CNPJ: 06.349.848/0001-07.

ITENS REGISTRADOS: LOTE - 01 - R$ 99.600,00/LOTE - 02 - R$ 47.750,00/LOTE - 03 - R$ 
48.000,00/LOTE - 04 - R$ 45.900,00/LOTE 05 - R$ 35.950. 

VALOR DA TOTAL ATA R$ 277.200 (DUZENTOS E SETENTA E SETE MIL E DUZENTOS REAIS).
PRAZO DE VIGENCIA: 12 (DOZE) MESES, CONTADOS DA SUA ASSINATURA. 
REPRESENTANTE LEGAL: LUCIANO JOSÉ COELHO DE OLIVEIRA / CPF Nº 022.181.314-47
FUNCIONAL PROGRAMATICA: 15 451 1029 2153/ AÇÕES DE MELHORIA NO SISTEMA DE 

TRANSITO. 
ELEMENTO DE DESPESA: 3390.30.99 / MATERIAL DE CONSUMO
FONTE DE RECURSOS: 000 – RECURSOS PRÓPRIOS.
PELA CONTRATANTE: FELIX ARAUJO NETO.
DATA DA ASSINATURA:05/09/2016.

PREFEITURA MUNICIPAL DE REMÍGIO
 AVISO DE CONVOCAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00044/2016
Convocamos as empresas participantes do Pregão Presencial Nº 00044/2016 do Objeto: 

AQUISIÇÃO DE KIT’S NATALIDADES. Para comparecerem a sessão de abertura de envelope de 
Habilitação da empresa MARCELA ELIZABETE DE MIRANDA BATISTA SANTOS SOUTO EIRELI 
– M, que foi a segunda colocada nos itens em que a empresa FLORENCIO MARAVILHA ARTIGOS 
DE ARMARINHO LTDA ME-ME foi inabilitada. Salientamos que decorreu o prazo de recurso ao 
qual as empresas MARCELA ELIZABETE DE MIRANDA BATISTA SANTOS SOUTO EIRELI – M 
e FLORENCIO MARAVILHA ARTIGOS DE ARMARINHO LTDA ME-ME interpuseram em sessão 
do dia 25/08/2016, sem qualquer apresentação de razões de recurso. O dia para a abertura do 
envelope será 13/09/2016 às 14:00 horas. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos 
dias úteis, no endereço supracitado.

Telefone: (083) 33641631.
Email: LICITACOESREMIGIO@GMAIL.COM
Edital: LICITACOES.REMIGIO.PB.GOV.BR

Remigio - PB, 06 de Setembro de 2016
ALEXANDRE GONÇALVES DIAS - Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLÂNEA - EXTRATO DE CONTRATO - TOMADA DE PRE-
ÇOS Nº 00001/2016

OBJETO: Contratação de empresa do ramo da construção civil destinada a execução dos serviços 
de Ampliação da Escola Municipal Padre Ibiapina - Santa Fé - Solânea/PB. FUNDAMENTO LEGAL: 
Tomada de Preços nº 00001/2016. DOTAÇÃO: Orçamento de 2016 - Transferência de Recursos 
do Governo do Estado da Paraíba (Transferência de Convênios - Educação). VIGÊNCIA: 9 (nove) 
meses. PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Solânea e: CT Nº 00099/2016 - 16.08.16 
- VN CONSTRUÇOES E INCORPORAÇÕES EIRELI - ME - R$ 139.158,49.

 
 PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE

SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSITO E TRANSPORTES PÚBLICOS
 HOMOLOGAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 00022/2016

O Diretor Superintendente da Superintendência de Trânsito e Transportes Públicos de Campina 
Grande, Estado da Paraíba, no uso de suas atribuições legais, R E S O L V E: Na qualidade de 
ordenador de despesa, e tendo em vista o disposto no artigo 43, inciso VI, da lei federal n° 8.666, 
de 21 de junho de 1993 e alterações, HOMOLOGA e ADJUDICA o processo referente ao Pregão 
Presencial nº 00022/2016, que objetiva: Fornecimento de Equipamentos de Proteção Individual - 
EPI´S, para uso dos agentes de Trânsito da STTP - Superintendência de Trânsito e Transportes 
Públicos, no desempenho de suas atividades, conforme especificações constantes no termo de 
referência, conforme especificações constantes no termo de referência correspondente ao procedi-
mento licitatório em tela, em favor de: LC - Empreendimentos e Distribuidora Ltda - R$ 277.200,00.
Campina Grande - PB, 05 de setembro de 2016. FELIX ARAUJO NETO - Diretor Superintendente.

 
 PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX

RESPOSTA A QUESTIONAMENTO - TOMADA DE PREÇOS Nº 004/2016
Objeto:Contratação de empresa especializada em construção civil para reforma das Escolas: 

Jaidê Rodrigues, João Belmiro, Petronio de Figueiredo; Creches: N. S. Aparecida, Alice Suassuna 
e Solar de Angeles neste município. A Comissão Permanente de Licitação faz saber que foi rece-
bido pedido de esclarecimento em 06/09/2016 formulado pela empresa EBS CONSTRUÇÕES E 
SERVIÇOS EIRELI EPP. O pedido de esclarecimento foi analisado pela CPL, a qual emitiu seu 
posicionamento. A íntegra da resposta ao esclarecimento estará disponível site: http://www.bayeux.
pb.gov.br/sist_licitacao.Maiores Informações pelo telefone (83) 3253-4080.

Bayeux, 06 de setembro de 2016
Magaywer Antoniny Soares Freire

Presidente da CPL
 

 PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAÇAGI
RESULTADO JULGAMENTO RECURSO ADMINISTRATIVO E CONTRA-RAZÃO

PREGÃO PRESENCIALNº: 023/2016.
INTERESSADOS: ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA – ME E ROBERTO RODRIGUES 

DE OLIVEIRA - ME
A PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAÇAGI torna público fundamentado em parecer técnico do 

pregoeiro oficial, que após análise do recurso interposto pela empresa: ALEXANDRE LAURENTINO 
DA SILVA – ME e contra razão daROBERTO RODRIGUES DE OLIVEIRA – ME.

DECIDE JULGAR:Pelo recebimento do RECURSO e da CONTRA – RAZÃO e no MÉRITO pelo 
PROVIMENTO DO RECURSO manejado pela empresa ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA – ME. 
Com a decisão, a empresa ROBERTO RODRIGUES DE OLIVEIRA – ME foi DESCLASSIFICADA 
do certame, enquanto a empresa ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA – ME foi consagrada 
VENCEDORA da presente licitação.

Araçagi-PB, 05 de setembrode 2016.
José Alexandrino Primo

prefeito 

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSITO E TRANSPORTES PÚBLICOS AVISO RETIFICAÇÃO 

EXTRATO DE CONTRATO Nº: 00069/2016-CPL/STTP
No Extrato de Contrato publicado no DOE no dia 24/08/ 2016 pág. 23, JORNAL A UNIÃO dia 

24/08/2016 pág. 26, SEMANÁRIO DO MUNICÍPIO dia 22 a 26 de agosto pág. 08,  ONDE SE LÊ: 
dotação: recurso próprios do município de Campina Grande:: 15.451.1029.2152- ações de melhoria 
no sistema de transito 3390.39.000 - outros serviços  de Terceiros Pessoa Jurídica. LEIA-SE Recursos 
Próprios do Município de Campina Grande: 04.122.2001.2154 - Ações administrativas 3390.39.000 
- Outros Serviços Terceiros Pessoa Jurídica. FELIX ARAUJO NETO - Diretor Superintendente

ELIANE DO NASCIMENTO LOPES – CNPJ Nº 22.907.854/0001-99, torna público que requereu a 
SEMAM - Secretaria de Meio Ambiente a Licença de Operação para Funcionamento da Empresa 
(O Costelão) Eliane do Nascimento Lopes - ME, situado na Rua Josefa Taveira nº 1666 – Manga-
beira – João Pessoa – PB.

SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO
DIRETORIA EXECUTIVA DA CENTRAL DE COMPRAS

GERÊNCIA EXECUTIVA DE LICITAÇÃO

SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO
DIRETORIA EXECUTIVA DA CENTRAL DE COMPRAS

GERÊNCIA EXECUTIVA DE LICITAÇÃO

AGROINDUSTRIAL ARVORE ALTA LTDA – CNPJ/CPF Nº 09.537.359/0001-77. Torna público que 
a SUDEMA - Superintendência de Administração do Meio Ambiente, emitiu a Licença de Operação 
nº 1775/2016 em João Pessoa, 26 de julho de 2016 – Prazo: 1095 dias. Para a atividade de: LAVRA 
DE CALCÁRIO PARA USO NA INDUSTRIAL (FABRICAÇÃO DE CIMENTO). ÁREA REFERENTE 
AO PROCESSO DNPM Nº 846.005/2001. Na(o) -  FAZENDA ÁRVORE ALTA  Município:  ALHAN-
DRA – UF: PB. Processo: 2015-007326/TEC/LO-1091.

ALEXANDRE FURTADO HONÓRIO – CNPJ/CPF Nº 007.998.044-95. Torna público que a SU-
DEMA - Superintendência de Administração do Meio Ambiente, emitiu a Licença de Operação nº 
2190/2016 em João Pessoa, 23 de agosto de 2016 – Prazo: 730 dias. Para a atividade de: Cultivo 
de Cana-de-Açúcar de Sequeiro: 38,29ha (Granja Bom Jesus), Zona Rural de Santa Rita/PB. 
Na(o) -  GRANJA BOM JESUS, SÍTIO MUMBABA. Município: SANTA RITA – UF: PB. Processo: 
2016-003838/TEC/LO-2415.

RAIZEN COMBUSTIVEIS SA – CNPJ/CPF Nº 33.453.598/0191-42. Torna público que a SUDEMA - 
Superintendência de Administração do Meio Ambiente, emitiu a Licença de Operação nº 1826/2016 
em João Pessoa, 28 de julho de 2016 – Prazo: 1825 dias. Para a atividade de: ESTOCAGEM E 
TRANSFERÊNCIA COMBUSTÍVEIS DE DERIVADOS DE PETRÓLEO E ETANOL Na(o) -  RUA 
FRANCISCO SERAFIM, 57, CENTRO Município: CABEDELO – UF: PB. Processo: 2016-001668/
TEC/LO-1784.

GB TRANSPORTES E SERVIÇOS LTDA EPP – CNPJ/CPF Nº 15.688.199/0001-60. Torna público 
que a SUDEMA - Superintendência de Administração do Meio Ambiente, emitiu a Autorização Am-
biental nº 2544/2016 em João Pessoa, 1 de setembro de 2016 – Prazo: 365 dias. Para a atividade 
de: TRANSPOSTE DE PRODUTOS PERIGOSOS (GASOLINA, ÁLCOOL E DIESEL) = PERCURSO: 
EM TODO ESTADO DA PARAÍBA = PLACAS: OFH-6705/PB, NQC-8016/PB, NQC-9616/PB, NQE-
0685/PB, MOF-0387/PB, MOE-1237/PB, NPS-9284/PB, KKR-0504/PB, KKR-0514/PB, QRF-5039/
PB, QFV-5209/PB, QFV-5269/PB Na(o) -  EM TODO ESTADO DA PARAÍBA  Município: -  UF: PB.  
Processo: 2015-007637/TEC/AA-3630.

FLAVIO EDUARDO MAROJA RIBEIRO – CNPJ/CPF Nº 25.503.807/0001-78. Torna público que a 
SUDEMA - Superintendência de Administração do Meio Ambiente, emitiu a Autorização Ambiental 
nº 2607/2016 em João Pessoa, 2 de setembro de 2016 – Prazo: 59 dias. Para a atividade de: Publi-
cidade Volante Eleitoral (FORD FIESTA FLEX – PLACA OFE-0907/PB Na(o) -  EM TODO ESTADO 
DA PARAÍBA  Município: - UF: PB. Processo: 2016-006380/TEC/AA-4494. 

AVISO DE CONVOCAÇÃO
EDITAL DA CONCORRÊNCIA N.º 18/2016

REGISTRO Nº 16-00784-6
OBJETO: RECUPERAÇÃO DO BERÇO 101 DO CAIS DO PORTO DE CABEDELO/PB. Regime 

de Execução: Empreitada por Preço Unitário. Tipo: Menor Preço. Valor do Edital: R$ 10,00. Local: 
Rua Feliciano Cisne, 326, no bairro de Jaguaribe, João Pessoa – Paraíba. Fone: (83) 3218–5282: 
E-mail: cpl.suplan@gmail.com. Entrega das Propostas: 11 de outubro de 2016 às 09h30.

João Pessoa, 06 de setembro de 2016
JOSÉ LUSMÁ F. SANTOS
Presidente do Certame
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