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clima & tempo
Sertão

Fonte: INMET

LitoraL

Altura
0.3m

Moeda

Informações úteis para a semana:Cariri-agreste

Marés Hora

Fonte: Marinha do Brasil

Altura

30o Máx.
21o  Mín.

34o  Máx.
17o Mín.

36o Máx.
19o Mín.

DÓLAR    R$ 3,209  (compra) R$ 3,210  (venda)
DÓLAR TURISMO  R$ 3,200  (compra) R$ 3,390  (venda)
EURO   R$ 3,622  (compra) R$ 3,627  (venda)

l Governador Ricardo Coutinho inaugura 102a obra rodoviária. Página 3

l Polícia intensifica repressão a estupro no Agreste e no Brejo. Página 6

l Supremo mantém processo de cassação de Eduardo Cunha. Página 13

l Motorista terá desconto de 40% se optar por multa online. Página 18
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Sol e poucas 
nuvens

Sol e poucas 
nuvens

Sol e poucas 
nuvens

Governo quer também 
que acordos com sindi-
catos prevaleçam sobre a 
legislação.  PÁGINA 8

Temer vai propor 
jornada de 12 horas

REfoRMA dA Clt

AltA

AltA

03h09

15h41

0.9m

1.0m

baixa

baixa
22h08

09h36 

1.8m

1.7m

Orquestra será regida 
pelo maestro Osvaldo Fer-
reira (acima) e terá solo de 
trompete com Radegundis 
Tavares.  PÁGINA 9

Sinfônica da UFPB 
realiza concerto hoje

JOGOS PARALÍMPICOSEsportes

Músicos se apresentam no 
campus I da universidade

foto: Walter Rafael/Secom-PB

fotoS: Divulgação

foto: Cláudio Goes
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Conjunto de ações apresentado ontem visa o combate à fome na Paraíba de maneira integrada e sustentável. 
Entre 2011 e 2015, o Governo da Paraíba conseguiu reduzir em 24% os índices de insegurança alimentar. PÁGINA 3

Estado lança plano de 
segurança alimentar

combate à fome

OuRO Ricardo Cos-
ta de Oliveira obteve 
o melhor resultado 
no salto em dis-
tância.  PÁGINA 8

Greve nos bancos

Órgão está elaborando uma 
ação coletiva para obrigar insti-
tuições financeiras a manterem 
serviços essenciais.  PÁGINA 5

Procon-PB vai
recorrer à Justiça

PRATA Primeira 
medalha do Brasil 
foi conquistada 
pelo corredor Odair 
Santos.  PÁGINA 21

Representantes das
populações indígenas

participaram da solenidade
no Palácio da Redenção



As vaias dirigidas ao presidente Mi-
chel Temer (PMDB), durante a cerimô-
nia de abertura dos Jogos Paralímpicos 
2016, na quarta-feira à noite, no Rio de 
Janeiro, foram outra inequívoca demons-
tração de que a titularidade do cargo, ob-
tida pela via antidemocrática, vai custar 
muito caro ao ex-vice-presidente.

Vaias ao então presidente interino 
também foram ouvidas na cerimônia de 
abertura dos Jogos Olímpicos 2016, em 
agosto, no mesmo Estádio do Maracanã, 
e no desfile de 7 de Setembro, em Brasí-
lia. No entanto, o coro dos descontentes é 
mais eloquente, se forem contabilizados 
os apupos oriundos das ruas.

A indignação popular com o golpe 
parlamentar que depôs a presidente Dil-
ma Rousseff (PT) está expressa não só 
nas vaias “oficiais” direcionadas a Temer, 
como também nas inúmeras manifesta-
ções de rua promovidas por centrais sin-
dicais, partidos políticos, grêmios estu-
dantis e movimentos sociais.

A frase “Fora Temer”, estampada nos 
mais variados suportes, da pichação de 
muro aos cartazes e faixas das mobiliza-
ções populares, transformou-se em uma 
espécie de bandeira nacional, sob a qual 
se agrupam os defensores da causa de-
mocrática, de gerações e formações polí-
tica e cultural distintas.

Ao contrário do que muita gente 
pensa, a vaia não significa intolerância 
ou falta de educação. É um instrumento 
legítimo do qual um povo lança mão para 

manifestar sua repulsa a um determina-
do governo ou governante. O apupo, nes-
se caso, é a “voz” do sentimento de revol-
ta, repulsa e desprezo.

Mas não é só pela vaia que se mani-
festa o Brasil que não foi signatário do 
golpe parlamentar orquestrado dentro e 
fora do Palácio do Planalto. A ojeriza ao 
novo governo está sendo expressa de vá-
rias maneiras, inclusive na abertura de 
mensagens triviais trocadas, diariamen-
te, por usuários de redes sociais.

Artistas visuais também engrossam 
o coro dos inconformados. Charges e ca-
ricaturas, criticando a forma como o po-
der foi usurpado, estão sendo expostas 
em ateliês particulares e centros alter-
nativos de cultura, além de logradouros 
e equipamentos públicos, com praças e 
viadutos.

Essa guerra de guerrilha intransi-
gente, porém pacífica, certamente tende-
rá, mais dia, menos dia, a influenciar não 
só a parcela de brasileiros que apoiou 
o processo de impedimento de Dilma – 
que, aliás, ainda não está definitivamen-
te concluído -, como também o segmento 
social que optou pela omissão.

O fato é que a oposição ao governo 
Temer cresce a olhos vistos, como levam 
a crer as manifestações populares rea-
lizadas, por exemplo, em São Paulo e no 
Rio de Janeiro. Não se sabe ainda se elas 
têm ou terão poder para reverter o impe-
dimento, mas com certeza terão enorme 
impacto nas eleições de 2018.

Editorial

A impopularidade de Temer

UNIÃO  A João Pessoa, Paraíba - SEXTA-FEIRA, 9 de setembro de 2016
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DIlMA EM JP

CARTAxO EvITA FAlAR SObRE A ‘TAxA Z’

“Temer e Cunha são irmãos 
siameses, que conspiraram 
contra a democracia brasileira 
e articularam o golpe, que colo-
ca sob ataques os direitos dos 
trabalhadores”. Trecho da nota 
divulgada ontem pela Frente 
Brasil Popular e a Frente Brasil 
Sem Medo, que convocaram ato 
público ‘Fora Temer/Cunha’. A 
manifestação será em frente 
ao Museu Nacional, em Brasília, 
segunda-feira.  

Charliton Machado disse ontem 
que o PT municipal ainda está 
tentando agendar a participação 
da ex-presidente Dilma Rousseff 
na campanha eleitoral de João 
Pessoa. De acordo com o petista, 
a ideia é que seja definida uma 
agenda conjunta, que contem-
ple, além de João Pessoa, Natal 
e Recife. “Após o dia 15, teremos 
essa definição”, disse, que é o 
período em que Lula e Dilma es-
tarão no Nordeste.

“Faltar a essa sessão é uma 
estratégia para beneficiar 
Cunha”. Do deputado federal 
e candidato a vice-prefeito 
de João Pessoa, Wilson Filho 
(PTB), confirmando que estará 
na Câmara dos Deputados para 
votar pela cassação de Eduar-
do Cunha (PMDB). A declaração 
soa como um desafio ao tam-
bém deputado Manoel Júnior, 
que não pretende comparecer 
à sessão.

Há dois meses do término do ‘Maior São João do Mundo’, e muitos artistas locais ainda não receberam 
o cachê da prefeitura de Campina Grande. O músico Abdias do Acordeon cobrou publicamente do pre-
feito Romero Rodrigues (PSDB) o pagamento pelas redes sociais. “Será que nós, artistas, merecemos 
esse tratamento?”, ele pergunta. Mais adiante, o músico disse que os artistas vão esperar até o dia 
20, “caso contrário vamos às ruas protestar”. O coordenador do evento, Temístocles Cabral, atribui o 
atraso à crise econômica.

O registro da candidatura de Walter Brito 
Neto (PEN) em Campina Grande continua in-
deferido.  Ele havia solicitado à Justiça que 
a decisão fosse revisada, mas o recurso foi 
negado pela juíza Ana Christina Penazzi. O 
candidato, agora, tem até sábado para entrar 
com novo recurso. De acordo com a Justiça, 
ele não prestou contas nas eleições de 2014, 
quando foi candidato a deputado federal.     

Na próxima semana, será divulgada nova 
pesquisa de intenção de voto para prefeito 
de Campina Grande. Contratada pelo Siste-
ma Correio de Comunicação, a pesquisa foi 
realizada pela empresa 6Sigma, que tam-
bém vai mensurar a opinião dos eleitores 
em João Pessoa cuja data de divulgação 
ainda não está definida.  

PESqUISA Em CG
NOvO RECURSO

IRMÃOS SIAMESES

REDES SOCIAIS: ARTISTA CObRA CAChÊ DO ‘MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO’

O DESAFIO

Em entrevista ontem a uma emissora de rádio de João Pessoa, o prefeito Luciano Cartaxo (PSD) mi-
nimizou uma denúncia feita há três meses pelo deputado federal Manoel Júnior (foto), que à época 
era pré-candidato a prefeito de João Pessoa. O peemedebista, que hoje integra a chapa de Cartaxo, 
na condição de candidato a vice-prefeito, acusou a gestão de Cartaxo de cobrar o que ele classificou 
de ‘Taxa Z’, uma espécie de propina para a liberação de licenças de construção na capital. O prefeito 
limitou-se a dizer que “não existe uma denúncia formalizada” e, fugindo da indagação, preferiu tecer 
considerações sobre as alianças que o seu partido construiu para a disputa eleitoral. Aliás, essa 
é uma denúncia que nunca foi devidamente esclarecida pela gestão municipal. Manoel Júnior, seu 
autor, por sua vez, silenciou sobre o que havia dito meses atrás. Pudera.    
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Breve história de dois pássaros

Cantos de pássaros exóticos, 
filhotes de cães ladrando, cheiro 
penetrante de alpiste e rações, co-
tidiano da pequena loja de animais 
de estimação. Alçapão plástico com 
um bebedouro de néctar improvi-
sado, dois minúsculos filhotes de 
beija-flor encolhidos no centro do 
espaço. Resgatado pela providen-
cial passagem de um adulto inte-
ressado na proteção de animais, 
sobrevivendo das mãos de crianças 
após seu ninho haver sido derruba-
do pela ventania. Observamos um 
movimento quase imperceptível, 
o maior subindo no corpo iner-
te do menor para alcançar a fonte 
de alimentação. Habituées e com-
pradores de néctar para os nossos 
beija-flores, fomos subitamente 
incumbidos da recuperação e sol-
tura dos pássaros, no nosso jardim. 
Nossa própria liberdade engrande-
cida pela liberdade deles. Aceita-
mos o desafio.

Alçapão aberto na sombra da 
pitangueira, dois passarinhos ex-
postos ao céu da liberdade e à bri-
sa do mar. Imaginando pequenos 
pares de olhos observando a cena 
à distância. Subitamente um bando 

de beija-flores fazendo manobras 
aéreas, piando como se fossem 
arautos. Festejando sua própria li-
berdade, o céu se transformando 
em uma festa. Encorajado por um 
dos visitantes, primeiro mergulho 
na atmosfera colorida do jardim. 
Voando em direção ao mar, desapa-
recendo rapidamente. Entardecia... 
Decidimos deixar o outro a sós com 
a natureza.

Alimentamos o que ficou para 
trás, o dia seguinte mal começara 
a acordar. Fortalecido tentou seu 
primeiro voo, alcançando a trepa-
deira de alamandas amarelas opos-
ta à pitangueira. Observando seus 
movimentos, sentindo a angústia 
da despedida, a incerteza da vol-
ta. Empoleirado parecia hesitante, 
talvez esperando alguém. Voan-
do paralelamente outro beija-flor, 
comportando-se como se estivesse 
ensaiando um balé ou um movi-
mento coordenado. Partiram, vol-
tando juntos no dia seguinte. Obri-
gado e até a próxima visita. Bons 
filhos sempre retornam. Pássaros 
também...

Palmarí H. de Lucena é membro 
da União Brasileira de Escritores

Artigo  Palmari lucena - palmarilucena@gmail.com

Partiram, voltando juntos no dia seguinte. Obrigado e até a 
próxima visita. bons filhos sempre retornam. Pássaros também...”
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Lígia lança Plano de Segurança 
Alimentar e Nutricional da PB
Medida tem como meta 
combater a fome de modo 
integrado e sustentável

A vice-governadora Lí-
gia Feliciano lançou, na ma-
nhã dessa quinta-feira (8), o I 
Plano Estadual de Segurança 
Alimentar e Nutricional, du-
rante solenidade no Palácio 
da Redenção. O plano tem 
por objetivo minimizar os in-
dicadores de insegurança ali-
mentar no Estado da Paraíba 
e é resultado do compromis-
so assumido pelo Governo do 
Estado quando fez a adesão 
ao Sistema Nacional de Segu-
rança Alimentar e Nutricio-
nal, em 2015.

“O Estado da Paraíba 
optou por uma construção 
de maneira participativa 
e intersetorial com a cola-
boração da sociedade civil 
e gestores públicos, com 
a coordenação da Câmara 
Intersecretarial de Segu-
rança Alimentar e Nutricio-
nal, por meio de oficinas de 
consulta pública realizadas 
em cidades polos do Estado. 
Vamos combater a fome no 
nosso Estado de maneira 
integrada e sustentável”, ex-
plicou a vice-governadora 
Lígia Feliciano.

Ao assinar o termo de 
adesão ao Sistema Nacio-
nal de Segurança Alimentar 
e Nutricional, o Estado da 
Paraíba vem estabelecendo 
diretrizes com objetivos de 

No lançamento do plano, a vice-governadora assegurou que o Estado deverá integrar uma cadeia de processos, como a agricultura familiar e aquisição de alimentos

formular e implementar polí-
ticas de segurança alimentar 
e nutricional, estimulando a 
integração entre governo e 
sociedade civil, promovendo 
o acompanhamento, monito-
ramento e avaliação da segu-
rança alimentar e nutricio-
nal do Estado.

A segurança alimentar 

envolve uma cadeia de pro-
cessos. “Vamos envolver a 
agricultura familiar nas es-
colas, onde vamos trabalhar 
com a merenda escolar. Na 
aquisição de alimentos para 
grupos sócio-assistenciais 
que são atendidos pela Se-
cretaria de Desenvolvimen-
to Humano, a exemplo dos 

abrigos e casas-lares para 
crianças, além dos agriculto-
res familiares, uma vez que 
o Estado adquire os alimen-
tos da agricultura familiar e 
estimula, através da educa-
ção, a geração de emprego e 
renda”, informou a secretária 
executiva da Segurança Ali-
mentar e Economia Solidá-

ria, Ana Paula Almeida.
Entre 2011 e 2015, o 

Governo do Estado apresen-
tou avanços nos indicadores 
que promovem a redução 
da insegurança alimentar e 
nutricional, da pobreza e da 
vulnerabilidade social dos 
paraibanos, conseguindo re-
duzir os índices de insegu-

rança alimentar moderada 
ou grave em 24%, tomando 
como base a situação entre 
2004 e 2009, quando o nú-
mero era de 37%. “Isso cor-
responde a um investimento 
de R$ 244,2 milhões na área 
de segurança alimentar e 
nutricional”, completou Ana 
Paula Almeida.

FOTO: Edson Matos

O governador Ri-
cardo Coutinho inau-
gura nesta sexta-feira 
(9), às 11h, a 102a obra 
rodoviária do Progra-
ma Caminhos da Pa-
raíba, tirando do iso-
lamento a 42a cidade 
do Estado. Trata-se da  
pavimentação da PB-
157, no trecho que liga 
o entroncamento da 
BR-230 a Olivedos, com 
13,7km, beneficiando 
diretamente uma po-
pulação de 3.267 ha-
bitantes do município. 
A obra representa in-
vestimentos da ordem 
de R$ 8,2 milhões, re-
cursos oriundos do Te-
souro do Estado e da 
Corporação Andina de 
Fomento – CAF.

O diretor de Ope-
rações do Departa-
mento de Estradas de 
Rodagem da Paraíba, 
Hélio Cunha Lima, in-
formou que o governa-

dor Ricardo Coutinho 
inaugura a rodovia pa-
vimentada que dá aces-
so a mais uma das 54 
cidades que no início 
do seu governo esta-
vam isoladas. Ele lem-
bra que das demais três 
já foram pavimentadas 
pelo Dnit e as nove res-
tantes estão em fase de 
conclusão pelo DER.

A PB-157 rece-
beu serviços de terra-
plenagem em cortes 
e aterros, sistema de 
drenagem para águas 
pluviais e subterrâneas, 
pavimentação asfáltica, 
construção de pontes,  
cercas de segurança da 
faixa de domínio. gra-
magem e paisagismo 
em taludes e sinalização 
horizontal e vertical. A 
rodovia tem um tráfego 
médio diário de 193 veí-
culos entre automóveis, 
utilitários, motos, ôni-
bus e caminhões.

Ricardo inaugura a 
102ª obra rodoviária

OLIVEDOS

SERviço

Inauguração da Rodovia PB-157 – BR-230/Olivedos

Data: 9/9/2016 (sexta-feira)

Hora: 11h

Local: Rua Largo Teodósio de oliveira Ledo - 

Centro - olivedos/PB (Praça de Eventos)

Completando um ano 
de deflagrada nesta sexta-
feira, 9 de setembro, a Ope-
ração Fanes, que desarticu-
lou organização criminosa 
voltada à prática de fraudes 
em benefícios previdenciá-
rios e empréstimos consig-
nados, termina – em primei-
ro grau - com 6 sentenças e 
30 réus condenados.

De acordo com a pro-
curadora da República em 
Campina Grande (PB), Acácia 
Suassuna, a celeridade e a con-
jugação de esforços dos órgãos 
envolvidos (Ministério Público 
Federal, Polícia Federal e Insti-
tuto Nacional do Seguro Social 
- INSS) foram grandes marcas 
da Operação Fanes.

“Sem dúvidas, trata-se de 
uma operação bastante exi-
tosa, tendo sido condenados 
30 dos 33 denunciados pelo 
Ministério Público Federal em 
Campina Grande (PB). Tam-
bém deve ser ressaltado o 
excelente trabalho desenvol-
vido pela Polícia Federal, que 
concluiu as investigações em 
apenas três meses; do INSS, 
que apresentou minuciosos 
Relatórios de Análise de quase 
300 benefícios; e à essencial, 
técnica e eficiente atuação da 
Justiça Federal da 6ª Vara da 
Paraíba, sem a qual nada disso 
teria se concretizado”, ressal-
tou a representante do MPF.

Foi identificado um total 
de 298 benefícios previden-
ciários irregulares, entre apo-
sentadorias rurais, pensões 
por morte e aposentadorias 

por tempo de contribuição, 
todos suspensos pela Justiça 
já no momento da deflagração 
da operação. Estes benefícios 
eram formatados em tempo 
extremamente curto pelo ser-
vidor André Soares da Cunha, 
considerado o líder da orga-
nização criminosa. As fraudes 
eram feitas em um tempo de 5 
a 10 minutos. Segundo o INSS, 
a decisão judicial que determi-
nou a suspensão imediata dos 
benefícios é inédita no País e 
permitiu a economia mensal 
aos cofres públicos no valor 
de R$ 355.173,50, apenas em 
razão do que deixou de ser ile-
galmente pago. Com isso, mais 
de R$ 4 milhões de prejuízo ao 
erário já foi evitado.

O inquérito foi instaurado 
em 29 de maio de 2015, a par-
tir de comunicação da Asses-
soria de Pesquisas Estratégi-
cas e Gerenciamento de Risco 
do INSS – APEGR/INSS. A ope-
ração foi deflagrada em 9 de 
setembro de 2015. A denúncia 
contra 33 réus foi apresenta-
da à Justiça Federal em 19 de 
outubro de 2015, obedecido o 
prazo legal para oferecimen-
to de denúncia de réu preso. 
A peça acusatória original foi 
desmembrada em 6 proces-
sos, ficando em cada um deles 
um grupo de réus. Ainda em 
dezembro de 2015, foi con-
cluída a instrução criminal do 
primeiro processo e apresen-
tadas as alegações finais pelo 
MPF. As sentenças da Fanes 
foram prolatadas nos meses 
de março, junho, julho e agosto 

de 2016, sendo o último decre-
to condenatório publicado em 
30/8/2016.

Ressarcimento
Para viabilizar o ressar-

cimento do dano causado ao 
erário e garantir os efeitos das 
sentenças condenatórias, hou-
ve a decretação de medidas 
assecuratórias sobre diversos 
bens dos acusados, incluindo 
25 veículos; valores deposi-
tados em contas bancárias, 
totalizando R$ 221.412,15; 
um apartamento adquirido 
por André Soares da Cunha, 
por R$ 450.000, com dinhei-
ro das fraudes; a mobília do 
apartamento, também com-
prada com produto do crime, 
avaliada em R$ 26.730; apare-
lhos celulares e equipamentos 
de informática, avaliados em 
R$ 8.150,00; e até dois gatos, 
adquiridos pelo servidor An-
dré Soares e sua esposa, por 
mais de R$ 5 mil, igualmente 
pagos com os valores obtidos 
com as fraudes. Há ainda ou-
tros bens pendentes de ava-
liação, a exemplo de demais 
equipamentos de informática, 
aparelhos de celular e veículos.

No último dia 9 de agosto, 
houve cumprimento de novo 
mandado de busca e apreen-
são de um veículo que foi des-
coberto que estava sendo utili-
zado pelo líder da organização, 
André Soares da Cunha, com 
indícios veementes de que te-
ria sido adquirido ilicitamente 
pelo seu pai e tio, ambos tam-
bém réus da operação.

Operação Fanes termina com 
30 réus condenados em um ano

CELERIDADE TRE designa 
responsável por 
mídias e urnas 
eletrônicas

Na manhã dessa quin-
ta-feira (8), o presidente do 
Tribunal Regional Eleitoral da 
Paraíba (TRE-PB), desembar-
gador José Aurélio da Cruz, 
apresentou à Corte Eleitoral as 
Resoluções nº 23 e 22/2016, 
que foram aprovadas por una-
nimidade e tratam, respectiva-
mente, da geração de mídias e 
da preparação das urnas ele-
trônicas para as Eleições 2016, 
com a designação do juiz-
membro Antônio Carneiro de 
Paiva Júnior para presidir a ce-
rimônia de geração de mídias e 
a comissão de preparação das 
urnas eletrônicas.

O juiz-membro Antônio 
Carneiro de Paiva Júnior será 
secretariado, na geração de 
mídias, pelo servidor Eduar-
do Rangel Ribeiro, e contará, 
na comissão de preparação de 
urnas com os seguintes mem-
bros, em João Pessoa: José 
Ferreira Ramos Júnior (1ª ZE), 
Josivaldo Félix (64ª ZE), Rodri-
go Marques (70ª ZE), Agame-
nilde Dias (76ª ZE), Maria das 
Graças Fernandes (77ª ZE); em 
Campina Grande: Anna Christi-
na Soares (16ª ZE), Ana Amélia 
Andrade (17ª ZE), Erica Tatia-
na Soares (71ª ZE), Adriana 
Barreto (72ª ZE); em Patos: 
José Milton Barros (28ª ZE), 
Joscileide Ferreira (65ª ZE); 
em Pombal: Candice Queiroga 
de Castro (31ª ZE), e em Caja-
zeiras: Adriana Lins de Olivei-
ra (42ª ZE), Paula Frassinetti 
Nóbrega (68ª ZE), além de 23 
servidores da Secretaria da 
Tecnologia da Informação.
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Políticas

MP ajuíza empresários e 
prefeito por improbidade
Ação civil pública atinge 
prefeito de Quixaba, no 
Alto Sertão paraibano

O Ministério Público 
da Paraíba (MPPB) ajuizou 
ação civil pública por ato de 
improbidade administrativa 
contra o prefeito de Quixaba, 
Júlio César de Medeiros Batis-
ta (PMDB), contra a empresa 
Silva e Leite Construções e 
Serviços Ltda. e seus sócios, 
Gerson Leite da Silva, Flávio 
Nunes de Sousa e Paulo Cé-
sar Leite. Eles são acusados 
de ter gerado um prejuízo 
aos cofres públicos estima-
do em R$ 123 mil, através de 
uma série de irregularidades 
praticadas na contratação 
de serviço de coleta de lixo 
na cidade, localizada no Alto 
Sertão, a 306 quilômetros de 
João Pessoa.

De acordo com o promo-
tor de Justiça de Patos, Alber-
to Vinícius Cartaxo da Cunha, 
foi constatado que o prefeito 
realizou, em 2013 e 2014, um 
pregão presencial com objeto 
genérico e com termo de re-
ferência vago para contratar 
serviço de coleta de lixo, favo-
recendo o único participante 
e vencedor da licitação, a em-
presa Silva e Leite Constru-
ções e Serviços Ltda..

As diligências também 
comprovaram que Júlio César 
permitiu que um gari e um 
tratorista do município fos-
sem utilizados pela empresa 
para fazer o serviço contra-
tado e que o prefeito cedeu 
patrimônio da prefeitura (um 
trator do município) para fa-
zer esse trabalho.

Júlio César também per-
mitiu que o serviço fosse 
prestado de forma precária 
e diversa do objeto da con-
tratação, já que o lixo só era 
recolhido três vezes por se-
mana e em veículo impróprio 
e sem emplacamento.

Influência política
Durante as diligências, 

o MPPB verificou que, em 
anos anteriores, o serviço de 
coleta de lixo em Quixaba foi 
prestado por empresas que 
possuíam ligações entre seus 
sócios: a Medeiros Ltda. e a 
Morada do Sol Construções e 
Empreendimentos. Foi cons-
tatado ainda que Maxnoá 
Bezerra Leite, ligado às duas 
empresas, exerce influência 
política na região, tendo sido, 
inclusive, prefeito do muni-
cípio de Olho d’Água, entre 
1993 e 1996, e apoiando a 
candidatura de vários gesto-
res em municípios paraiba-
nos em anos seguintes.

Também foram consta-
tadas semelhanças de iden-
tidade entre a empresa Mo-
rada do Sol e a Silva e Leite 
Construções, que teria sido 
criada apenas com a finalida-
de de ganhar o contrato com 
a prefeitura, em 2013. 

A empresa Medeiros 
Ltda. venceu a licitação, 
em 2011, na modalidade 
carta-convite, e recebeu 
R$ 7.950,00 para fazer a co-
leta de lixo na cidade. Dois 
anos depois, o mesmo ser-
viço passou a ser realizado 
pela Silva e Leite Constru-
ções, por R$ 14.950,00. “O 
inquérito civil público (ins-
taurado em 2013) ainda de-
monstra que o serviço, que 
foi renovado e prestado por 
dois anos, teve custo duas 
vezes superior ao do ano de 
2011, ficando evidente o pa-
gamento de preço superior 
ao do mercado”, destacou o 
promotor de Justiça.

AGENDA DOS CANDIDATOS
(JOÃO PESSOA)

8h40 - Caminhada no Alto do Mateus
12h30 - Entrevista à Rádio Arapuan 
15h40 - Caminhada no Costa e Silva 
17h - Plenária com Sandra Marrocos 
17h40 - Caminhada em Cruz das 
Armas
20h - Reunião na Asas
20h30 - Plenária com Marcos 
Bandeira

Não informou a agenda.

Cida Ramos (PSB)

Luciano Cartaxo (PSD)

Charliton Machado (PT)

8h - Gravação de Guia Eleitoral
14h – Reunião na Comunidade São 
Rafael
16h - Ato mulheres com panfleta-
gem na esquina da Avenida Pedro 
I com a Avenida Maximiano Figuei-
redo

CAMPINA GRANDE

08h00 – Visita à empresas
10h – PitStop no cruzamento das 
Ruas Paulo de Frontim e Miguel 
Couto (na altura do Hiper do Açude 
Velho) 
16:23 -  Caminhada no bairro da 
Glória 
18h00 - Reunião com lideranças

8h – Despachos administrativos
12h – Entrevista para a Rádio Pa-
norâmica
15h – Gravação de Guia Eleitoral
16h – Ação no Bairro das Malvinas
20h - Reunião com a coordenação 
de campanha

Artur Bolinha (PPS)

Romero Rodrigues (PSDB)

Adriano Galdino (PSB)

Não informou a agenda.

Manhã – Visita ao Centro de Cam-
pina e à Feira Central
Tarde – Visita ao Novo Campina, 
Ramadinha e Bodocongó
Noite – Visita às universidades

Walter Brito Neto (PEN)

Veneziano Vital do Rêgo (PMDB)

09h15 - Visita ao bairro dos Cuités
15h15 - Caminhada no bairro da 
Liberdade, com concentração na 
esquina da Rua Benjamin Constant 
com a Rua Presidente de Moraes - 
antigo Miúra
19h15 - Encontro com lideranças
20h15 - Encontro no Novo Horizon-
te, na esquina da Rua Rosa Farias 
Dantas com a Rua Arnóbio Muniz 
de Albuquerque

Não informou a agenda.

Victor Hugo (PSol)

David Lobão (PSol)

6h30 – Panfletagem na Escola 
Normal
10h – Corpo a corpo na Feira Cen-
tral
14 – Gravação de Guia Eleitoral
17h – Roda de conversa com pro-
fessores da Universidade Estadual 
da Paraíba (UEPB)

Mariana Jungmann  
Da Agência Brasil

Suplente do senador Cássio Cunha 
Lima (PSDB-PB), o empresário José Gon-
zaga Sobrinho (PSDB-PB) tomou posse, 
na tarde de ontem (8) para cumprir 120 
dias de mandato.

Nesse período, Cunha Lima estará 
licenciado para tratamento de saúde.

Natural de Campina Grande, na Pa-
raíba, Gonzaga Sobrinho, de 59 anos, 
foi diplomado e fez juramento de defe-
sa da Constituição Brasileira no plenário 
do Senado para ser empossado.

Um dos mais atuantes no processo 
de impeachment da presidente Dilma 
Rousseff, Cunha Lima era também líder 
do PSDB no Senado. O novo líder do 
partido é o catarinense Paulo Bauer. Em-
bora Bauer já atuasse como líder desde 
a semana passada, o comunicado sobre 
a substituição de Cunha Lima foi feito 
nessa quinta-feira pelo senador Aloysio 
Nunes Ferreira (SP).

Suplente, Deca do Atacadão 
toma posse no Senado Federal

MANDATO DE 120 DIAS

José Gonzaga Sobrinho assume lugar de Cássio

FOTO: Jefferson Rudy/Agência Senedo

“O povo brasileiro 
mostrou neste 7 de Se-
tembro que não reconhe-
ce, nem quer, nem aprova 
o presidente Temer como 
chefe da Nação. Apesar da 
grande mídia tentar camu-
flar as manifestações por 
todo o País fica impossível 
não reconhecer que o go-
verno golpista não tem o 
apoio da ampla maioria da 
sociedade brasileira que 
clama por novas eleições”, 
avalia o deputado estadual 
Jeová Campos (PSB). Ele 
se refere às manifestações 
ocorridas em 25 estados 
brasileiros e no Distrito 
Federal nessa quarta-feira 
(7), Dia da Independência.

Em João Pessoa, como 
em outros locais, os pro-
testos foram realizados 

durante o Grito dos Exclu-
ídos, ato tradicionalmente 
realizado por movimentos 
sociais no 7 de setembro. 
Na capital paraibana,  o 
Grito encerrou o desfile 
oficial da Independência. 
“Eu não participei dos pro-
testos em João Pessoa por-
que estava no Sertão, mas 
pude ver as imagens do ato 
não apenas daqui mas em 
outras localidades e fiquei 
orgulhoso de nossa gente, 
que foi para a rua brigar 
por um direito legítimo 
que é o de escolher seu 
presidente, de lutar pela 
democracia e de dizer não 
a esse golpe sórdido que 
feriu profundamente nos-
sa Nação”, destaca Jeová.

Além da Paraíba, hou-
ve registro de manifes-

tações no Acre, Alagoas, 
Amapá, Amazonas, Bahia, 
Ceará, Espírito Santo, Goi-
ás, Maranhão, Mato Gros-
so, Mato Grosso do Sul, 
Minas Gerais, Pará,  Pa-
raná, Pernambuco, Piauí, 
Rio de Janeiro, Rio Grande 
do Norte, Rio Grande do 
Sul, Rondônia, Roraima, 
São Paulo, Santa Catarina, 
Sergipe, além do DF. “Na 
abertura dos Jogos Parao-
límpicos, o povo brasileiro 
também gritou, em alto e 
bom som, que não vai acei-
tar esse governo ilegítimo. 
Aquela sonora e prolon-
gada vaia para Temer re-
presenta o sentimento da 
imensa maioria dos brasi-
leiros. Pena as TVs não te-
rem mostrado o episódio”, 
finaliza Jeová.

Protestos mostram que Brasil 
não quer Temer, afirma Jeová

ECOS DO 7 DE SETEMBRO

O deputado federal paraibano Luiz Couto (PT) se antecipou e 
resolveu, ontem, declarar qual será seu voto no julgamento 
da cassação do mandato do deputado Eduardo Cunha 

(PMDB-RJ). A declaração de Couto foi publicada em sua página no 
Facebook.“Para que não exista qualquer dúvida sobre meu voto, 

deixo bem clara a minha postura quanto à votação do deputado 
Eduardo Cunha. Estarei em Brasília já no domingo, 11, e na 
segunda-feira, 12, estarei pontualmente na Câmara para votar 
pela cassação do mandato deste golpista. Nada menos do que 
isso”, disparou o parlamentar.

Couto votará contra

FOTO: Facebook/Luiz Couto
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Procon-PB vai entrar na Justiça
Órgão está preparando 
ação coletiva para cobrar 
serviços essenciais 

GREVE DOS BANCÁRIOS

A Autarquia de Proteção 
e Defesa do Consumidor da 
Paraíba (Procon-PB) reali-
zou ontem fiscalizações nos 
bancos da capital, durante 
todo o dia, juntando provas 
e evitando que o consumi-
dor seja prejudicado com 
pagamento de juros devido 
a greve dos bancários. Em 
virtude dos serviços preju-
dicados por conta da falta de 
atendimento ao público du-
rante a greve, iniciada na úl-
tima terça-feira, o Procon-PB 
vai ingressar com uma ação 
coletiva na Justiça estadual 
para obrigar a manutenção 
dos serviços essenciais à po-
pulação.  

De acordo com a su-
perintendente do Procon, 
Késsia Cavalcanti, das cinco 
agências bancárias fiscaliza-
das em Guarabira, apenas a 
da Caixa Econômica Federal 
estava sem envelopes e sem 
a opção de depósito. Entre-
tanto, em Patos e em Cabe-
delo foram constatados pro-
blemas no atendimento. 

O Procon-PB vai lançar 
também um canal de denún-
cias. Conforme Késsia Caval-
canti, foi lançado ontem o 
e-mail procon.pbgreveban-
caria@gmail.com, onde o 
consumidor poderá registrar 

Teresa Duarte
teresaduarte2@hotmail.com

o momento em que o serviço 
não esteja sendo realizado e 
de imediato a fiscalização to-
mará as providências. 

“O consumidor não po-
derá ser prejudicado em 
razão da greve deflagrada 
pelos bancários. Portanto, 
caso ele encontre algum pro-
blema, a exemplo da falta do 
envelope para fazer depósi-
tos, entre outros, deverá in-
formar imediatamente nesse 
e-mail que a nossa fiscaliza-

ção tomará de imediato as 
providências”, informou. O 
Procon orienta para que o 
consumidor fique atento aos 
prazos já que a greve não 
permite adiar pagamentos e 
outros serviços comuns em 
agências bancárias. 

“Para quem utiliza ser-
viços como depósito e saque 
existem outras alternativas, a 
exemplo das casas lotéricas, 
pagfácil, correspondentes 
bancários, hipermercados e 

multibank, onde o consumi-
dor pode fazer pagamentos 
de contas como água, luz, 
telefone e outros boletos 
programados”, orientou a su-
perintendente. O Procon-PB 
está atuando nessa fiscaliza-
ção com todas as unidades 
existentes em João Pessoa, 
Campina Grande, Cajazeiras, 
Patos, Itaporanga, Guarabira, 
Cuité, Sumé, Sousa, São Ben-
to, Pombal, bem como com o 
Procon Intinerante.

O consumidor que tiver dúvidas ou quiser fazer uma reclamação, pode procurar 
o Procon-PB ou núcleo de atendimento mais próximo, bem como outros canais 
citados abaixo:

n Orientações: 151
n Procon-PB: Das 8h às 16h30 (Na sede, situada no Parque Solon de Lucena)
n Casa da Cidadania – Manaíra Shopping: Das 10h às 18h
n Twitter: www.twitter.com/@proconpb

Dicas e orientações sobre defesa do consumidor no instagram: @proconpb
E-mail: procon.pbgrevebancarios@gmail.com

Serviço

Os 20 professores da 
Rede Estadual de Ensino 
aprovados no Programa Gira 
Mundo Finlândia deverão 
embarcar até o fim deste mês. 
O resultado final da seleção 
dos docentes foi divulgado na 
terça-feira (6), no site da Fun-
dação de Apoio à Pesquisa do 
Estado da Paraíba (Fapesq) 
www.fapesq.pp.br. O progra-
ma Gira Mundo Finlândia é 
desenvolvido pelo Governo do 
Estado, por meio da Secretaria 
de Estado da Educação (SEE) 
e da Fapesq, com investimen-
tos de R$ 410 mil. As aulas te-
rão início no dia 3 de outubro.

As atividades vão ser re-
alizadas na Universidade de 
Ciências Aplicadas de Häme 
(HAMK – Häme University of 
Applied Sciences), na cidade 
de Hämeenlinna. Cada profes-
sor selecionado receberá uma 
bolsa mensal de 1.300 Euros 
(cerca de R$ 4,7 mil). As bol-
sas terão duração máxima de 
dois meses, a partir do mês do 
embarque para a Finlândia. 
Além da bolsa, os professores 
receberão um auxílio-instala-
ção no valor de uma mensali-
dade da bolsa, cada um; além 
de auxílio-deslocamento tam-
bém no valor de 1.300 Euros, 
e auxílio-financeiro para o 
Seguro Saúde no valor de 300 
Euros (R$ 1,8 mil).

Para viajar, os professores 
devem providenciar e entre-
gar na Secretaria de Estado da 
Educação o formulário de bol-
sista, preenchido e assinado; 

cópia do currículo, diploma, 
documentação pessoal (RG, 
CPF, CNH), comprovante de 
residência e conta corrente; 
termo de concessão de bolsa 
e declaração da Secretaria de 
Educação, liberando o profes-
sor para participar do progra-
ma. A documentação poderá 
ser enviada por e-mail (gira-
mundo@fapesq.rpp.br) e pos-
tada nos Correios ou entregue 
pessoalmente no máximo até 
as 14h da próxima sexta-feira, 
na Secretaria de Estado da 
Educação, Centro Administra-
tivo, Bloco I, 6º andar, gabinete 
do secretário de Educação.

Ao retornar ao Brasil, os 
professores terão seis meses 
para executar o projeto de 
desenvolvimento, no período 
de dezembro de 2016 a maio 
de 2017. Durante o período 
de execução, os professo-
res serão assessorados pela 
Coordenação do Programa 
Gira Mundo no Brasil e pelos 
professores finlandeses, que 
atuarão como facilitadores 
do processo. A avaliação do 
desempenho do professor 
será feita de modo contínuo 
e gradual, incluindo as eta-
pas desenvolvidas na Finlân-
dia e no Brasil.

O projeto deve gerar be-
nefício para a escola e deve es-
tar inserido em um dos quatro 
temas: Empreendedorismo; 
Aprendizado baseado em Pro-
jetos e Problemas; Ferramen-
tas Digitais na Educação; e 
Educação Profissional. 

Aprovados embarcam 
para Finlândia este mês

PROGRAMA GIRA MUNDO

A greve dos bancários em 
Campina Grande chegou ontem 
ao seu terceiro dia com 18 agên-
cias bancárias com as atividades 
paralisadas na cidade. Cinco agên-
cias do Banco do Brasil, quatro da 
Caixa Econômica Federal, três do 
Bradesco, dois do Banco do Nor-
deste e uma do HSBC. Em todas  os 
clientes estão recorrendo apenas 
aos terminais de autoatendimen-
to. Mesmo assim estão encontran-
do dificuldades para fazer saques 
e depósitos. Terminais com serviços 
de saque e depósito indisponíveis 
são os problemas mais frequentes 
enfrentados pelos correntistas, por 
causa da greve dos bancários.  De 
acordo com o Sindicato dos Bancá-
rios, em toda a região polarizada 
por Campina Grande, mais de 40 
unidades amanheceram ontem sem  
funcionar.

No início da manhã de ontem, 
o jornalista Antônio Nunes ten-
tava fazer, na agência central do 
Banco do Brasil, pagamentos que 
não podiam ser feitos em casas lo-
téricas. As lotéricas que já funcio-
nam lotadas em todo o início de 
mês, estão recebendo grande par-
te da clientela dos bancos, princi-
palmente a da Caixa Econômica 
Federal. O mesmo está ocorrendo 
com a agência central dos Cor-
reios, que é Banco Postal.

Todas as agências bancárias de 
Campina Grande foram autuadas 
pelo Procon Municipal por descum-
primento à chamada Lei das Filas, 
que fixa o tempo de atendimento 
à clientela. O advogado Paulo Por-

Paralisação fecha l8 agências
EM CAMPINA GRANDE

FOTO: Cláudio Goes

Na região, mais de 40 unidades estão sem funcionar, de acordo com o sindicato 

Em muitas agências 
bancárias da capital 
faltam envelopes para 
depósito 

to, coordenador do Procon, expli-
cou que apesar de se tratar de uma 
situação excepcional, os fiscais fla-
graram “uma verdadeira multidão 
no interior das agências, à espera 
de atendimento”. De acordo com 
ele, a lei é clara no que se refere ao 
tempo máximo de 20 e 30 minutos 
numa fila e o desrespeito a essa re-
gulamentação implica a adoção de 
punições previstas na Lei de Defesa 
do Consumidor.

Reivindicações
Segundo o presidente do Sin-

dicato dos Bancários de Campina 
Grande e região, Rostand Silva 
Lucena, a categoria rejeitou pro-
posta de reajuste salarial de 6,5% 
da Fenaban. Os sindicatos pedem 
reposição da inflação mais 5% de 
aumento real.  A paralisação, que 

começou na terça-feira (6), é por 
tempo indeterminado.

Os bancários querem reposi-
ção da inflação do período mais 
5% de aumento real, valorização 
do piso salarial, no valor do salá-
rio mínimo calculado pelo Diee-
se (R$ 3.940,24 em junho), PLR 
de três salários mais R$ 8.317,90, 
além de outras reivindicações, 
como melhores condições de tra-
balho. No primeiro dia, segundo a 
Confederação Nacional dos Traba-
lhadores do Ramo Financeiro (Con-
traf-CUT), ficaram fechadas 7.359 
agências. Centros administrativos, 
Central de Atendimento (CABB) e 
Serviço de Atendimento ao Clien-
te (SAC) tiveram as atividades pa-
ralisadas. De acordo com o Banco 
Central, o País tem 22.676 agências 
bancárias, segundo dados de julho.

FOTO: Evandro Pereira

Chico José
chicodocrato@gmail.com
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Polícia intensifica repressão aos 
estupros no Agreste e Brejo da PB
Em dois meses foram 
registrados 30 casos de 
estupro nessas regiões

Chico José
chicodocrato@gmail.com

A Polícia Civil vai in-
tensificar, a partir desta 
semana, as ações de inves-
tigação com o objetivo de 
prender os acusados da 
prática de estupro de deze-
nas de mulheres no Agres-
te, Brejo e também no 
distrito de Catolé de Boa 
Vista, em Campina Gran-
de. Em julho e agosto deste 
ano ocorreram 30 casos de 
estupro nos municípios de 
Alagoa Nova, Areal, Lagoa 
Seca, Lagoa de Roça, Mon-
tadas, Matinhas e no distri-
to campinense de Catolé de 
Boa Vista.

As ações de repressão 
a esse tipo de crime e a pri-
são dos suspeitos  foram 
determinadas pelo gover-
nador Ricardo Coutinho. 
Para tratar do assunto, es-
teve ontem à tarde  na Cen-
tral de Polícia Civil de Cam-
pina Grande a secretária da 
Mulher e da Diversidade 
Humana do Estado, Gil-
berta Santos Soares. Ela se 

reuniu com os delegados 
João Alves, Isaías Gualber-
to, Iasley Almeida;  com a 
delegada da Mulher, Herta 
França Costa, e com Socor-
ro Silva, do Movimento de 
Mulheres do Polo Sindical 
da Borborema.

A secretária Gilberta 
Soares disse que a polí-
cia já está trabalhando e 
prendeu um suspeito, cujo 
retrato falado já foi dese-
nhado e será divulgado 
nos próximos dias. Segun-
do ela, a reunião de ontem 
em Campina Grande serviu 
para “afinar a sintonia en-
tre a Secretaria da Mulher,  
a Polícia Civil e as próprias 
mulheres”. Ela alerta para 
que as mulheres denun-
ciem qualquer movimento 
suspeito ao número 197 da 
Polícia Civil.

         
Moto preta
Foi preso outro sus-

peito, mas a prova do DNA 
dele com o da vítima não 
se confirmou e ele foi sol-
to. De acordo com a se-
cretária da Mulher, além 
dos estupros consumados 
ocorreram várias tentati-
vas.  “Qualquer informação 
deve ser repassada, ime-
diatamente à Polícia Civil”, 

disse Gilberta Soares.
Outro suspeito conti-

nua atuando numa  moto de 
cor preta, portando capace-
te preto (ou cor de rosa) e 
uma arma de fogo. Enquan-

to a Polícia Civil intensifica 
as investigações para repri-
mir os crimes de estupro 
de mulheres no Agreste e 
Brejo, uma campanha de 
prevenção, apoio social e 

psicológico vem sendo feita 
pela Secretaria da Mulher e 
da Diversidade Humana.

Isânia Monteiro, co-
ordenadora do Centro Es-
tadual de Referência da 

Mulher Fátima Lopes, em 
Campina Grande, informou 
que o órgão ficará respon-
sável pela assistência às ví-
timas de estupro em Cam-
pina Grande e região.  

Na reunião, a secretária Gilberta Soares alertou que as mulheres devem denunciar qualquer movimento suspeito ao número 197

Procurado pela 
Justiça é preso 
por militares 
em Bayeux

Policiais militares da 
4ª Companhia Indepen-
dente realizaram, no iní-
cio da tarde de ontem, a 
prisão de um homem que 
seria procurado pela Justi-
ça pelo crime de tráfico de 
drogas.

Os policiais recebe-
ram denúncias de que em 
uma residência no bairro 
de Tambaí haveria um ho-
mem procurado pela Jus-
tiça residindo no local. De 
posse dessas informações 
e das características dos 
suspeitos, a equipe policial 
foi até o local averiguar o 
fato. Ao chegarem de fren-
te a residência, antes que 
os PMs pudessem iniciar 
a averiguação, o suspeito 
percebeu a presença da 
polícia e começou a fugir 
pulando muros das casas 
vizinhas.

Foi feito um cerco nas 
imediações e o homem foi 
encontrado no terraço de 
uma residência na mesma 
rua, sendo finalmente de-
tido. Contra ele havia dois 
mandados de prisão por 
tráfico de drogas. O sus-
peito, de 33 anos, foi leva-
do para a 5ª delegacia em 
Bayeux.

Contra o 
acusado, 
localizado pela 
PM no bairro de 
Tambaí, havia 
dois mandados 
por tráfico 
de drogas 

Na tarde da última terça-fei-
ra (6), a promotora de Justiça da 
Infância e Juventude de Campi-
na Grande, Luciara Lima Simeão 
Moura, realizou inspeções ordi-
nárias nas casas de acolhimen-
to de menores na cidade, para 
cumprimento da fiscalização das 
instalações físicas e das condições 
de funcionamento e de vida das 
crianças e adolescentes acolhidos.

Foram visitadas três unida-
des: Casa da Esperança I, Casa da 
Esperança II e Lar Doce Aconche-
go. As duas primeiras são da ges-

tão municipal e acolhem crianças 
e adolescentes entre 7 e 18 anos 
incompletos; a primeira para 
o sexo masculino e a segunda 
para o sexo feminino. O Lar Doce 
Aconchego abriga crianças de 
zero a 6 anos de ambos os sexos 
e é uma instituição privada sem 
fins lucrativos.

As três instituições recebem 
menores encaminhados pela Vara 
da Infância que estejam em situ-
ação de risco e vulnerabilidade 
social, sendo feito trabalho para 
tentar reinserir as crianças e ado-

lescentes em suas famílias natu-
rais ou extensas e, em último caso, 
na impossibilidade total, são en-
caminhadas para a adoção, após 
destituição do poder familiar.

De acordo com a promotora, 
serão remetidos relatórios cir-
cunstanciados sob a supervisão 
da Corregedoria-Geral do Minis-
tério Público da Paraíba (MPPB) 
para o destinatário final, que é 
o Conselho Nacional do Ministé-
rio Público (CNMP). A promotora 
de Justiça lembra que tramitam 
na 2a Promotoria da Infância e 

Juventude de Campina Grande 
procedimentos administrativos 
para acompanhamento dos tra-
balhos nessas casas. “Quanto à 
situação da Casa Lar Doce Acon-
chego, medidas serão tomadas 
para instar o Poder Público a au-
xiliar o funcionamento do servi-
ço que depende de doações de 
voluntários, tendo em vista que, 
a despeito de ser obrigação do 
município fornecer o serviço para 
essa faixa etária, não existe casa 
sob sua gestão e a única ativa en-
frenta situação difícil”.

 No mês de setembro, de acor-
do com o Centro de Apoio Ope-
racional às Promotorias de Justiça 
(Caop) da Criança e Adolescente 
e da Educação, serão vistoriados 
o transporte escolar de 65 muni-
cípios paraibanos. As fiscalizações 
fazem parte do programa desen-
volvido pelo Ministério Público da 
Paraíba (MPPB) em parceria com o 
Departamento Estadual de Trânsi-
to do Estado (Detran-PB).

As fiscalizações começam 
amanhã na 9a Ciretran, de Pom-
bal, com vistorias nos transportes 
escolares de Pombal, Cajazeiri-
nhas, Lagoa, São Bentinho e São 

Domingos de Pombal; e na 24a 
Ciretran, de Teixeira, nos veículos 
de Taperoá, Assunção, Livramen-
to, Salgadinho, Teixeira, Cacimbas, 
Desterro, Mãe d'Água e Maturéia.

No domingo (11), os transpor-
tes escolares de Bananeiras, Ser-
raria, Solânea, Borborema, Arara 
e Casserengue serão fiscalizados 
no Posto de Trânsito de Bananei-
ras. Na 2a Ciretran, em Guarabira 
haverá inspeção dos transportes 
escolares dos municípios de Pirpiri-
tuba, Duas Estradas, Sertãozinho, 
Serra da Raiz e Pilões. 

No sábado (17), na 4a Cire-
tran, de Patos, serão fiscalizados 

os transportes escolares de Patos, 
Areia de Baraúnas, Cacimba de 
Areia, Passagem, Quixaba, Santa 
Terezinha, São José do Bonfim e 
São José de Espinharas. Enquanto 
que em Conceição, na 21a Ciretran, 
vão ser vistoriados os transportes 
de Conceição, Ibiara, Santana de 
Mangueira, Santa Inês, Bonito de 
Santa Fé e Monte Horebe. 

Os trabalhos continuam no 
domingo (18), na 3a Ciretran, de 
Itabaiana, com os transportes de 
Itabaiana, Juripiranga, Mogeiro e 
Salgado de São Félix.  Em Ingá, a 
equipe vai fiscalizar, na 19a Cire-
tran, os veículos de Ingá, Itatuba, 

Riachão do Bacamarte e Serra Re-
donda. No sábado (24), a fiscaliza-
ção será em Picuí, na 26a Ciretran, 
nos transportes de Picuí, Frei Mar-
tinho, Baraúnas, Nova Palmeira e 
Pedra Lavrada, e em Santa Luzia, 
na 23a Ciretran, nos de Santa Lu-
zia, São Mamede, Várzea, São José 
do Sabugi e Junco do Seridó. 

Finalizando, no domingo (25), 
a vistoria será no Posto de Trânsi-
to de Alhandra, nos transportes 
de Alhandra, Conde, Pitimbu e 
Caaporã, e na 20a Ciretran, de Es-
perança, nos de Esperança, Areial, 
Montadas e São Sebastião da La-
goa de Roça.

Casas de acolhimento são inspecionadas

Vistoria do transporte escolar começa amanhã

MINISTÉRIO PÚBLICO DA PARAÍBA

A equipe do Centro de 
Apoio Operacional às Pro-
motorias de Justiça (Caop) de 
Defesa da Criança e do Ado-
lescente e da Educação, do 
Ministério Público da Paraíba 
(MPPB), aplicou mais um ques-
tionário relacionado ao Proje-
to Menina Abusada. Desta vez, 
as atividades do Caop ocor-
reram em uma escola pública 
do município de Juarez Távora 

– cidade da região do Agreste 
paraibano, de oito mil habitan-
tes e distante 75 quilômetros 
da capital, João Pessoa.

O questionário foi direcio-
nado aos alunos, professores, 
conselheiros tutelares, familia-
res dos estudantes e técnicos e 
gestores da área da Educação. 
O Projeto Menina Abusada é 
uma parceria entre o MPPB e a 
Associação Missão Restauran-

do Vidas, com o apoio da Fun-
dação Luterana de Diaconia.

O projeto visa executar 
atividades de mobilização da 
comunidade escolar sobre a 
violência e o abuso sexual pra-
ticado contra crianças e ado-
lescentes e da sistematização 
de métodos de conhecimento 
sobre o assunto em escolas de 
Educação Infantil e Ensino Fun-
damental, por meio de oficinas 

de orientação sexual e formas 
de violência sexual e prevenção.

Nesta semana, o questio-
nário já havia sido aplicado na 
Escola Municipal de Ensino Fun-
damental e Médio Professora 
Maria Caxias de Lima, no muni-
cípio de São José dos Ramos – 
cidade localizada na Região da 
Mata paraibana, com cerca de 
seis mil habitantes e distante 59 
quilômetros da capital.

Caop aplica questionário em Juarez Távora

FOTO: Cláudio Goes
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Paraíba faz campanha de prevenção 
ao suicídio no Setembro Amarelo
As ações em alusão à 
data são realizadas por 
meio da Rede Pública

O Governo do Estado, 
por meio da Coordenação 
Estadual de Saúde Mental, 
está iniciando a Campanha 
Setembro Amarelo 2016, que 
tem por objetivo alertar a 
população a respeito da rea-
lidade do suicídio no Brasil e 
no mundo e suas formas de 
prevenção. Durante todo o 
mês, a Rede de Atenção Psi-
cossocial desenvolverá uma 
programação especial, rea-
lizada em sua maioria pelos 
municípios. Além disso, dia 
19 de setembro, às 9h, no 

auditório do Centro Forma-
dor de Recursos Humanos 
da Paraíba (Cefor-PB), será 
realizada  a mesa redonda 
“Suicídio: Cessar a dor e não 
a vida”.    

A Campanha Setembro 
Amarelo é realizada desde 
2014, por meio de identifi-
cação de locais públicos e 
particulares com a cor ama-
rela e ampla divulgação de 
informações. O Dia Mundial 
de Prevenção ao Suicídio é 
comemorado em 10 de se-
tembro. As ações em alusão 
à data são realizadas conti-
nuamente por meio da Rede 
Pública, que oferece atenção 
integral em saúde para casos 
de tentativa de suicídio.  

Para isso, a Rede de 
Atenção Psicossocial é fun-
damental para prevenção. “O 
fato de termos redes de ser-
viço que acolhem e atendem 
pessoas com estes distúr-
bios, por si, já tem um efeito 
preventivo. Outro ponto im-
portante é que ter esta rede 
permite o acesso de pessoas 
que nunca tiveram este tipo 
de problema, mas podem vir 
a procurar em momentos de 
dificuldade”, explicou o psi-
cólogo da Coordenação Esta-
dual de Saúde Mental da SES, 
Lucílvio Silva. 

Quem precisa de aten-
dimento para transtornos 
mentais no Sistema Único 
de Saúde (SUS) pode contar 

com os Centros de Atenção 
Psicossocial (Caps). Nesses 
estabelecimentos o paciente 
recebe atendimento próximo 
da família, assistência mé-
dica especializada e todo o 
cuidado terapêutico confor-
me o seu quadro de saúde. 
Quando recomendado pelo 
médico, o SUS disponibiliza 
gratuitamente medicamen-
tos que podem auxiliar no 
tratamento dos pacientes. 

De acordo com o Sis-
tema de Informação sobre 
Mortalidade (SIM), de 2011 
até julho de 2016, foram re-
gistrados 1.036 óbitos por 
suicídio. Não há uma estatís-
tica específica sobre as cau-
sas de suicídio.  Segundo o 

psiquiatra e ex-coordenador 
Nacional de Saúde Mental, 
Roberto Tykanori, entre os 
principais fatores de risco 
estão os transtornos mentais, 
como: depressão, alcoolis-
mo, esquizofrenia; questões 
como isolamento social, de-
semprego, questões psicoló-
gicas pontuais, como perdas 
recentes e desentendimento 
e dinâmica familiar; além de 
condições clínicas incapaci-
tantes, como lesões desfigu-
rantes, dor crônica e câncer. 

“Esse é o mês no qual fa-
zemos esse alerta internacio-
nal de prevenção ao suicídio 
dizendo que é possível sim 
prevenir, e o Governo do Es-
tado está cada vez mais preo-

cupado com essa temática. 
Entre jovens de 15 a 29 anos 
o suicídio é a segunda cau-
sa de morte, por isso a SES, 
através da Coordenação de 
Saúde Mental, está apoian-
do essa campanha, que é 
encabeçada pelo Centro de 
Valorização da Vida e pela 
Associação Brasileira de Psi-
quiatria. E para marcar esse 
mês realizaremos essa mesa 
redonda no Cefor, onde va-
mos ter psicólogo, psiquiatra 
e uma usuária falando desta 
questão do suicido, mostran-
do que é possível sim cessar 
com a dor e não com a vida”, 
concluiu a coordenadora es-
tadual de Saúde Mental, Shir-
lene Queiroz.

Agevisa reforça 
recomendação 
do MPPB e 
orienta Visas 

A Agência Estadual de 
Vigilância Sanitária (Agevi-
sa/PB) encaminhou orienta-
ção às Coordenadorias de Vi-
gilância Sanitária de todos os 
municípios paraibanos para 
que cumpram recomendação 
do Programa de Proteção e 
Defesa do Consumidor do Mi-
nistério Público (MP-Procon) 
e promovam imediatamen-
te a retirada do mercado de 
49 medicamentos que estão 
com lotes comprometidos. 

De acordo com a dire-
tora-geral da Agevisa/PB, 
Glaciane Mendes, a reco-
mendação do MP-Procon 
foi discutida em audiência 
conjunta do Ministério Pú-
blico, Procons Estadual e 
Municipais de João Pessoa 
e Cabedelo, Agevisa/PB, 
Coordenadoria de Vigilân-
cia Sanitária de João Pessoa, 
Sindicato das Drogarias e 
Farmácias, representantes 
da Ordem dos Advogados 
do Brasil (OAB-PB) e dos 
Conselhos Regionais de Me-
dicina e de Farmácia.

A retirada dos medica-
mentos, segundo o diretor-
geral do MP-Procon, Glau-
berto Bezerra, na reunião 
em João Pessoa, faz parte do 
Programa de Prevenção de 
Acidente de Consumo, que 
atende às necessidades dos 
consumidores na proteção 
de seus interesses tanto eco-
nômico como em qualidade 
de vida. Na oportunidade, ele 
ressaltou que “em 16 meses a 
Agência Nacional de Vigilân-
cia Sanitária (Anvisa) detec-
tou 148 medicamentos com 
problemas de qualidade, que 
vão desde as embalagens tro-
cadas até medicamentos de 
10 ml com comprimidos de 
20 ml, inclusive ampolas com 
corpo estranho dentro. “Até 
os medicamentos 'Rivotril' e 
o 'Lexotan' constam proble-
mas em alguns lotes e devem 
ser retirados imediatamente 
das prateleiras”, enfatizou.

Na orientação encami-
nhada às Visas municipais, 
a diretora-geral da Agevisa/
PB, Glaciane Mendes, ressal-
tou a determinação do Mi-
nistério Público de instaurar 
Inquérito Civil para apurar 
e adotar as providências ca-
bíveis caso haja descumpri-
mento da recomendação.

O navio-patrulha oceânico 
Araguari será aberto à visita-
ção pública amanhã no Porto 
de Cabedelo. A visita é gratui-
ta e ocorrerá das 9h às 16h30. 
A Marinha pede para que as 
famílias que forem visitar a 
embarcação não levem crian-
ças menores de 5 anos nem 
pessoas com dificuldades de 
locomoção, devido às caracte-
rísticas e limitações e peculiari-
dades do navio. 

A informação sobre a vi-
sitação é do comandante do 
navio, capitão de corveta Sou-
za de Aguiar, e faz parte das 
comemorações da Semana da 
Pátria. A comunicação foi feita 
ao comandante da Capitania 

dos Portos da Paraíba, capitão-
de-fragata Sérgio Luis Soares 
da Costa, e a presidente da 
Companhia Docas da Paraíba, 
Gilmara Temóteo.

A gestora do Porto de 
Cabedelo, Gilmara Temóteo, 
esclarece que o rebocador 
Triunfo recebeu um número 
recorde de visitas no 7 de se-
tembro – cerca de 1.600 pes-
soas – e outras 800 não con-
seguiram entrar.  Por isso, a 
Marinha decidiu abrir o navio 
Araguari à visitação, o que não 
estava previsto anteriormente. 
“Quem não teve a oportunida-
de de entrar no rebocador, no 
sábado, dia 10 tem a chance de 
subir a bordo de um navio com 

90,5 metros de comprimento”, 
comentou Gilmara. 

A missão do navio é o ser-
viço de patrulha das águas sob 
jurisdição brasileira, a fim de 
contribuir para o controle de 
área marítima. Subordinado 
ao 3º Distrito Naval o Araguari 
mede 90,5 metros de compri-
mento e tem como armamen-
tos um canhão de 30mm e duas 
metralhadoras de 25mm. 

O navio tem condições de 
permanecer no mar por até 35 
dias sem necessitar regressar 
para reabastecer, além de dis-
por de espaço para receber um 
helicóptero.

Construído no estaleiro de 
Scotstoun da BAE Systems e 

finalizado em Portsmouth, no 
Reino Unido, o Araguari é o 
terceiro navio da classe Ama-
zonas incorporado à Marinha 
do Brasil. A principal caracte-
rística do Araguari é a flexibi-
lidade, possibilitando seu em-
prego em diversas tarefas, tais 
como: operações de patrulha 
naval, assistência humanitária, 
busca e salvamento, fiscaliza-
ção, repressão a atividades ilí-
citas e prevenção contra a po-
luição hídrica.

Mais informações podem 
ser obtidas com o Oficial de Ser-
viço pelo telefone (84) 98802-
8584 e com o Imediato do Na-
vio, comandante Romano, pelo 
telefone (84) 9 8140.4599.

Navio-patrulha Araguari atraca no 
Porto de Cabedelo e abre visitação 

comemorações da semana da pátria

Foto: Se sadfasdfasdB

Banda de música da Marinha do Brasil durante apresentação ontem, no porto, quando da chegada da embarcação Araguari que será aberta à visitação pública 
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Governo quer aumentar jornada 
diária de trabalho de 8 para 12h
Reforma trabalhista proposta 
por Temer deve alterar a 
CLT e ampliar terceirização

As relações trabalhistas 
foram postas na mesa pelo 
novo governo Michel Temer. A 
nova gestão tenta correr para 
aprovar mudanças na CLT e 
sinalizar aos aliados e ao mer-
cado uma ação para acelerar 
o crescimento da economia. 
Apesar da iniciativa, a proposta 
tem as eleições como obstáculo 
e até o momento não se sabe a 
sua real extensão. Pontualmen-
te, o governo tem informado 
alguns pontos do projeto, sem 
detalhar todas as medidas que 
pretende implementar.

De acordo com matéria 
da Folha, a reforma trabalhis-
ta que está sendo desenhada 
pelo governo do presidente 
Michel Temer vai propor o au-
mento de 8 horas para 12 ho-
ras o máximo permitido para 
a jornada de trabalho diária, 
já considerando as horas ex-
tras. A informação foi dada 
ontem pelo ministro do Tra-
balho, Ronaldo Nogueira, em 
encontro com sindicalistas. 
O limite semanal, no entanto, 
continuará de 48 horas (44 
horas + 4 horas extras).

Para analistas consultados 
pelo jornal “O Estado de S. Pau-
lo”, o tripé da reforma proposta 
pela nova equipe está centrado 
na terceirização, permanência 
do Programa de Proteção ao 
Emprego (PPE) e flexibilização 
da CLT, ao permitir que acor-
dos feitos entre o sindicato e 

Jéssica Alves
Da Agência Estado

De acordo reforma trabalhista desenhada, o limite semanal no entanto, continuará de 48 horas (44 horas + 4 horas extras)

a empresa prevaleçam sobre 
o que determina a legislação. 
Além disso, está no radar a cria-
ção de duas novas modalidades 
de contrato de trabalho: parcial 
e intermitente, com jornadas 
inferiores a 44 horas semanais 
e salários proporcionais.

Os ajustes dividem opi-
niões. De um lado, defende-se 
a reforma da CLT, de 1940, para 
diminuir custos e burocracia. 
De outro, teme-se que a refor-
ma leve a uma precarização das 
condições de trabalho.

A Câmara dos Deputa-
dos concluiu no fim de agosto 
a votação do projeto de lei da 

terceirização (PL 4330/04), 
que agora segue para o Senado. 
Foi aprovada em Plenário uma 
emenda que permite a terceiri-
zação de todas as atividades do 
setor privado, ponto mais criti-
cado do tema. Hoje, somente as 
atividades-meio, que não têm a 
ver com o produto ou serviço 
final da empresa, podem ser 
terceirizadas. Por exemplo, um 
banco pode terceirizar os ser-
viços de limpeza e segurança, 
mas não pode terceirizar o em-
pregado que abre conta.

Para Carlos Eduardo Dan-
tas Costa, especialista em direi-
to trabalhista e sócio da Peixoto 

& Cury Advogados, a proposta 
é positiva “porque existe uma 
insegurança jurídica grande em 
relação à prestação de serviços 
e é uma forma de usar o direito 
do trabalho como ferramenta 
para movimentar a economia, 
pois agiliza a contratação”.

Já a secretária de rela-
ções de trabalho da Central 
Única dos Trabalhadores 
(CUT), Graça Costa, diz que 
a medida enfraquece a orga-
nização dos trabalhadores e 
tira poder de barganha das 
classes trabalhistas.

Essas negociações entre 
sindicato e as empresas de-

vem ser “prestigiadas”, segun-
do o ministro do Trabalho, 
Ronaldo Nogueira. Os acordos 
seriam referentes ao que está 
contemplado no artigo 7º da 
Constituição. O advogado es-
pecialista em direito sindical, 
Marcelo Araújo, esclarece que, 
hoje, o que é negociado já 
tem validade desde que seja 
para o bem do trabalhador e, 
como está sendo conversado, 
a medida parece atacar a le-
gislação pelas suas virtudes 
e não pelos defeitos. “Nunca 
vi um juiz vetando um acor-
do benéfico para o emprega-
do. Se não aceitam é porque, 

de fato agride, a condição de 
trabalhador.”

PPE
Outro ponto sensível da 

reforma de Temer é a perma-
nência do Programa de Prote-
ção ao Emprego (PPE), criado 
por Dilma Rousseff para evitar 
demissões em empresas com 
problemas financeiros e com 
validade até 2017. No período 
de adesão ao PPE, os benefi-
ciários têm jornada de traba-
lho reduzida em até 30%, com 
redução proporcional do salá-
rio e compensação de até 50% 
do valor remunerada pelo go-
verno. Terceirizados não são 
contemplados. 

Para Marcelo Araújo, os 
problemas do PPE são o teto 
da remuneração de 65% da 
parcela máxima do benefí-
cio do seguro-desemprego 
e, caso a empresa quebre, o 
trabalhador receberia apenas 
uma parcela do seguro. “O go-
verno deveria pagar sem tirar 
do sistema que assegura o se-
guro desemprego.”

Paulo Sérgio João, pro-
fessor de Direito do Trabalho 
da Fundação Getulio Vargas 
(FGV), alerta que o PPE, ideali-
zado para momentos de crise, 
pode se tornar um gasto extra 
do governo caso vire um pro-
grama permanente.

Ele explica que a reforma 
não é focada na exclusão de di-
reitos e, sim, em novas formas 
de contrato de trabalho. Mas 
alerta que é uma chamada de 
atenção aos sindicatos para 
eles “não ficarem à sombra da 
lei” e assumir mais responsa-
bilidade sobre o que é nego-
ciado para o trabalhador.

FOTO: Reprodução/Internet

Dentro das ativida-
des realizadas através 
do termo de coopera-
ção entre a Universida-
de Estadual da Paraíba 
(UEPB) e o Departamen-
to Estadual de Trânsito 
da Paraíba (Detran - PB), 
está sendo realizado até 
o dia 8 de outubro o pri-
meiro curso de atualiza-
ção de formação para 
instrutores de trânsito 
das autoescolas creden-
ciadas da Paraíba. Ao 
todo, serão vivenciados 
seis encontros, onde 630 
profissionais ampliarão 
seus conhecimentos em 
relações interpessoais 
no trânsito, psicologia 
aplicada, novas com-
petências do instrutor, 
educação, cuidados e 
inovações no trânsito.

Esses instrutores 
fazem parte do corpo 
de funcionários de 68 
autoescolas paraiba-
nas, distribuídas em 29 
municípios. No ato da 
inscrição cada um teve 
a oportunidade de es-
colher entre os polos de 
Campina Grande, João 
Pessoa, Guarabira, Patos 
e Sousa para assistirem 
aos módulos. As aulas 
são realizadas nas de-
pendências da UEPB, ex-
ceto na cidade de Sousa, 
onde elas acontecem no 

campus da Universida-
de Federal de Campina 
Grande (UFCG), parceira 
do termo.

Fazem parte do pro-
grama que tem ofereci-
do esse curso de atuali-
zação, 10 professores da 
UEPB que têm o intuito 
de permear uma discus-
são sobre humanização, 
resolução de conflitos 
e postura educativa de 
todos os envolvidos no 
trânsito na condução de 
veículos, seja no meio 
urbano ou rural. Segun-
do o pró-reitor de Ex-
tensão da UEPB, profes-
sor José Pereira da Silva, 
o curso conta com uma 
carga de 30 horas/aula, 
com conteúdos elabora-
dos pelos próprios do-
centes ministrantes, o 
que, segundo ele, facili-
ta o processo de ensino 
e aprendizagem entre 
os participantes.

“A capacitação pro-
fissional é necessária em 
todas as áreas e no que 
diz respeito à formação 
no trânsito é preciso ter 
um olhar diferenciado, 
porque além de troca-
rem experiências e par-
tilharem conhecimento, 
os participantes pode-
rão se qualificar e ofere-
cer um serviço melhor a 
sociedade. 

UEPB faz curso para 
instrutor de trânsito

aTualizaçãO de FOrmaçãO

O multimedalhista Daniel 
Dias estreou com vitória na Para-
limpíada na noite de ontem. Com 
o tempo de 2:27.88, ele ganhou a 
medalha de ouro nos 200m livre 
masculino, a primeira da natação 
paralímpica brasileira. Com a vi-
tória, Dias soma, agora, 16 me-
dalhas em Jogos Paralímpicos. A 
prata ficou com o norte-america-
no Roy Perkins e o bronze com o 
britânico  Andrew Mullen.

Desde o início da prova, o 
maior medalhista brasileiro em 
paralimpíadas não deu chances 
aos adversários e abriu larga 
vantagem. Mesmo nadando for-
te, no entanto, Daniel Dias não 
conseguiu superar o recorde 
mundial da categoria.  

Daniel Dias tem 28 anos, e 
nasceu em Campinas (SP). Ele 
nasceu com má-formação con-
gênita dos membros superiores 
e da perna direita e descobriu o 
paradesporto ao assistir o nada-
dor Clodoaldo Silva em uma das 
provas dos Jogos Paralímpicos 
de Atenas 2004.

Daniel já tem 15 medalhas 
em Jogos Paralímpicos: 10 de 
ouro, quatro de prata e uma de 
bronze. Só nos Jogos Paralímpi-
cos de Londres (2012), ele levou 
seis medalhas de ouro. No ano 
passado, ganhou oito medalhas 
de ouro nos Jogos Parapan-Ame-
ricanos de Toronto, além de sete 
medalhas de ouro e uma de prata 
no Mundial de Glasgow. Daniel já 
recebeu o troféu Laureus, consi-

derado o “Oscar do Esporte”, por 
três vezes: em 2009, 2013 e 2016.

Pouco antes da prova de 
Daniel Dias, nos 100m borboleta 
masculino, Thomaz Matera ficou 
em sexto lugar pela classe S13, 
para deficientes visuais. Thomaz, 
que tem deficiência visual, teve 
retinose pigmentar e era prati-
cante da natação convencional. 
Com a visão sendo afetada cada 
vez mais, buscou a modalidade 
adaptada.

Mais cedo, na prova dos 
100m costas masculina, classe 
S6, o brasileiro Talisson Glock 
ficou em quarto lugar. A nadado-
ra Maiara Regina Perreira Barreto 
disputou nos 100m livres feminino, 
na classe S3, e ficou em oitavo lugar.

Outro ouro
Pulo no escuro e para his-

tória. Ricardo Costa é o primeiro 
brasileiro a conquistar medalha 
de ouro nos Jogos Paralímpicos 
do Rio. Cego por conta da Doen-
ça de Stargardt, que causa perda 
da visão de forma degenerativa, 
o sul-mato-grossense de Três 
Lagoas se tornou campeão pa-
ralímpico do salto em distância 
T11 em prova cheia de emo-
ção na manhã de ontem. Líder 
na maior parte do tempo, foi 
ultrapassado pelo americano 
Lex Gillete no penúltimo sal-
to, mas manteve a frieza para 
fazer 6.52m na tentativa der-
radeira e liberar o barulho até 
então proibido para o torcedor 
presente no Estádio Olímpico. 
Ruslan Katyshev, da Ucrânia, 

ficou com o bronze.
A festa pelo ouro foi uma 

espécie de alívio para Ricardo e 
para os torcedores. Ao mesmo 
tempo em que tentavam incen-
tivar com aplausos e gritos de 
incentivo, como “eu acredito” 
após o salto do americano que 
colocou o ouro em risco, o públi-
co precisou aprender a lidar com 
o silêncio necessário para con-
centração dos atletas sem visão. 
Já o novo campeão paralímpico 
leva para casa mais uma meda-
lha para família Costa, que trans-
formou a escuridão imposta pelo 
destino em ouro.

Bronze nos 100m costas
O primeiro dia da natação 

brasileira nos Jogos Paralímpi-
cos Rio 2016 não ficou marcado 
apenas pelo ouro do astro Daniel 
Dias. Aos 20 anos, Ítalo Pereira 
também subiu ao pódio do Está-
dio Aquático na noite de ontem. 
Foi terceiro lugar na final dos 
100m costas, categoria S7. Bron-
ze com jeito de ouro para fechar 
a noite: torcida barulhenta e 
muita comemoração.

Italo completou a prova 
em 1m12s48. O ouro ficou com 
o ucraniano Ievgenii Bogodai-
ko (1m10s55), e a prata foi 
para o britânico Jonathan Fox 
(1m10s78).

Terceiro colocado nesta 
prova no Mundial de Glasgow 
2015, o nadador de Porto Nacio-
nal (TO) bateu em terceiro em 
sua estreia nos Jogos do Rio, sua 
segunda Paralimpíada.

Daniel Dias e Ricardo Costa 
conquistam ouro para o Brasil

jOgOs ParalímPicOs

Da Agência Brasil

Preso grupo 
responsável por 
tráfico de drogas 
no Sertão da PB

A Polícia Civil, por meio 
do Grupo Tático Especial 
(GTE) da 20ª Delegacia Sec-
cional de Cajazeiras, no Ser-
tão paraibano, realizou a 
operação Arrastão, que teve 
como objetivo cumprir 13 
mandados de prisão contra 
suspeitos de tráfico de drogas 
na região. As prisões aconte-
ceram nos bairros São Fran-
cisco, conhecido como Asa, e 
Vila Nova, em Cajazeiras.

A ação policial teve início 
em setembro de 2015 com o 
trabalho de investigação que 
identificou várias pessoas 
responsáveis pela comercia-
lização de entorpecentes. Na 
época, alguns suspeitos fo-
ram presos. No decorrer dos 
trabalhos, outras pessoas fo-
ram identificadas e monito-
radas. Depois da confirmação 
do envolvimento delas com 
a prática do crime, o delega-
do do Grupo Tático Especial, 
Braz Morroni, responsável 
pelo inquérito, pediu à Justi-
ça os mandados de prisão dos 
envolvidos, que foram expedi-
dos no início desta semana. 

A operação durou dois 
dias. “Cumprimos dez pri-
sões preventivas. Dois destes 
mandados foram contra ape-
nados e mais duas pessoas 
foram presas em flagrante. 
Também apreendemos um 
menor. Eles foram encon-
trados com substâncias se-
melhantes à cocaína, crack e 
maconha”, disse a autoridade 
policial.



Clássicas e românticas

Minissérie sobre a Pedra 
das Itacoatiaras, em Ingá, 
está em fase de produção 
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Orquestra Sinfônica da UFPB realiza concerto hoje sob 
regência do maestro português Osvaldo Ferreira 

Guilherme Cabral 
guipb_jornalista@hotmail.com
 

Sob a regência - como convidado 
- do maestro português Osvaldo 
Ferreira, a Orquestra Sinfônica da 
Universidade Federal da Paraíba 
(OSUFPB) realiza hoje, a partir das 
20h, na Sala Radegundis Feitosa, 
instalada no Campus I da institui-
ção, em João Pessoa, o 12º concerto 

da temporada 2016. O programa da apresen-
tação inclui músicas clássicas e românticas e o 
solista será o professor de trompa da Universi-
dade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN), 
o paraibano Radegundis Tavares, filho do sau-
doso trombonista Radegundis Feitosa (1962 - 
2010). A entrada é gratuita para o público. 

“Nós convidamos o maestro português 
Osvaldo Ferreira porque ele é especialista 
no período das obras românticas do compo-
sitor alemão Beethoven, além de ser um dos 
maiores regentes da atualidade. É, ainda, um 
maestro muito experiente, que vai reger a 
Orquestra pela primeira vez e, nesse contato 
com os músicos, vai passar sua experiência, 
no momento em que a Orquestra Sinfônica 
da Universidade Federal da Paraíba vive uma 
fase de crescimento artístico”, ressaltou para 
o jornal A União o coordenador da OSUFPB, 
Ulisses Silva, acrescentando que o solista 
Radegundis Tavares tocará o ‘Concerto breve 
para trompa e cordas’, composta pelo pro-
fessor do Departamento de Música da UFPB, 
Orlando Alves. 

O programa do concerto será aberto com 
‘O Empresário’, obra composta por Mozart. Em 
seguida, o solista Radegundis Tavares execu-
tará o ‘Concerto breve para trompa e cordas’, 
de Orlando Alves. Na sequência, o maestro 

Fotógrafo Fernando 
Cysneiros registra o 
brilho e o colorido LGBT 

português Osvaldo Ferreira - que, atualmente, 
é diretor Artístico da Orquestra Euro-Atlântica 
na Europa e, também, da Sociedade de Concer-
tos de Brasília - regerá a ‘Sinfonia nº 7, Op. 92’, 
composta pelo alemão Beethoven. 

Natural da cidade do Porto, em Portugal, o 
regente Osvaldo Ferreira fez Mestrado em dire-
ção de orquestra em Chicago e Pós-Graduação no 
Conservatório de São Petersburgo, na classe de 
Ilya Mussin. Em 1999, foi laureado no Concurso 
Sergei Prokofiev, na Rússia, bem como também 
recebeu o “Fellowship” do Aspen Music Festival, 
nos Estados Unidos, onde frequentou a Ameri-
can Conductors Academy. Ele é o maestro com 
o maior número de encomendas e gravações de 
obras de autores portugueses contemporâneos 
e sua trajetória inclui mais de 600 concertos, 
cerca de 70 apresentações de óperas e bailados 
e, ainda, a apresentação integral das ‘Missas’ e 
‘Réquiem’, de Mozart, em 2007. E, inclusive, é 

convidado regularmente para reger concertos 
em Portugal, Rússia, União Europeia, África do 
Sul e EUA, além do próprio Brasil, País no qual 
foi diretor musical e maestro titular da Orques-
tra Sinfônica do Paraná, no período de 2011 a 
2014, e diretor da Oficina de Música de Curitiba.

Já o músico Radegundis Tavares iniciou 
seus estudos em trompa aos 11 anos de ida-
de, no curso de extensão do Departamento de 
Música da UFPB, onde também fez Graduação e 
Mestrado. Aos 12 anos, estreou como solista se 
apresentando com a Orquestra Infantojuvenil 
da UFPB, da qual, com alguns membros, fundou 
o Quinteto de Metais Jampa Brass, grupo que 
participou de vários festivais nacionais e inter-
nacionais de música. Aos 15 anos, ele ganhou 
menção honrosa no 6º Prêmio Weril e estreou 
como solista no Teatro Municipal de São Paulo, 
interpretando as Variações sobre ‘O Carnaval de 
Veneza’, de Jean-Baptiste Arban. Ele ainda inte-

n evento: Concerto da OSUFPB
n Regência: Maestro português Osvaldo Ferreira (convidado)     
n Solista: Radegundis Tavares (trompa)  
n data: Hoje
n Hora: 20h
n Local: Sala Radegundis Feitosa da UFPB, em João Pessoa
n endereço: Cidade Universitária, s/n0, Castelo Branco
n entrada: Gratuita

Serviço

grou, como convidado, o Grupo “Brassil”, quin-
teto de metais e percussão. E, em 2009, gravou 
e lançou, com o pianista José Henrique Martins, 
o CD intitulado Universal, com obras para 
trompa e piano. Em 2012 gravou seu segundo 
disco, denominado Radegundis Tavares, e, em 
2013, fez parte do Sexteto Potiguar. Em agosto 
de 2014, o músico se apresentou com piano, 
durante o 46º Simpósio da Associação Inter-
nacional de Trompistas, realizado em Londres. 
Atualmente, é professor efetivo de trompa 
na UFRN e cursa o Doutorado em Educação 
Musical na UFPB, além de ser o presidente da 
Associação de Trompistas do Brasil (ATB). 

A Orquestra Sinfônica da Universidade Fe-
deral da Paraíba é vinculada ao Laboratório de 
Música Aplicada (Lamusi) do Centro de Comu-
nicação, Turismo e Artes (CCTA) e estreou no 
dia 6 de abril de 2013, sob a regência do maes-
tro Gustavo Paco de Gea. No ano seguinte, Mar-
cos Arakaki assumiu como o primeiro regente 
titular. Ao surgir, a OSUFPB inaugurou uma nova 
era na cena sinfônica do Estado da Paraíba, pois 
cumpria finalidades acadêmicas, estimulando a 
relação pedagógica entre professores e alunos, 
contribuindo, ainda, para a formação de plateia 
e escoar os projetos da área de música da UFPB, 
tanto no campo da performance como de com-
posição e musicologia.  

O maestro 
convidado, 
Osvaldo Ferreira 
é especialista no 
período das obras 
românticas de 
Beethoven

OSUFPB vai apresentar músicas do compositor alemão Beethoven no evento

O solista convidado 
é o professor 
de trompa da 

UFRJ, o paraibano 
Radegundis Tavares, 

filho do saudoso 
Radegundis Feitosa



Personagens criados por 
artistas performáticos que 
se travestem, fantasiando-se 
cômica ou exageradamente 
com o intuito geralmente 
profissional artístico. No mais, 
apresentam-se em boates e 
bares LGBT, embora haja per-

sonagens que façam eventos para público 
misto e heterossexuais, como animação em 
festas de casamento, debutantes, forma-
turas etc. É assim que são denominadas 
as drag queen que no projeto intitulado 
“The Drag Series” do fotógrafo pernam-
bucano, Fernando Cysneiros, ganha força 
e voz para descrever o universo peculiar 
de muitas cores e muito brilho das drags 
paraibanas.

Vestindo-se, muitas vezes, com rou-
pas exageradas femininas estilizadas, a 
transformação em drag queen (ou king) 
geralmente envolve, por parte do artista, 
a criação de um personagem caracteristi-
camente cômico e/ou exagerado, que por 
trás carrega consigo um discurso crítico-po-
lítico-transformador.

A partir daí e de seu próprio interesse 
pessoal e curiosidade, a série fotográfica 
saiu do mundo do pensamento e ganhou 
visibilidade na cena artística paraibana e 
em formato de fotografias.  Trazendo uma 
série de 9 artistas locais, Fernando quer 
ter em seu projeto uma série de 50 quees 
até o final do ano, como ele descreve. 

“A ideia é continuar o trabalho que já 
venho realizando há alguns meses. As fotos 
são sempre liberadas todas as quintas na 
página oficial do facebook e instagram, 
que leva o mesmo nome do projeto, e pelos 
integrantes que participam. Até o final do 
ano quero completar 50 queens fotogra-
fadas”, contou em entrevista ao jornal A 
União o fotógrafo Fernando Cysneiros.

Entre os nomes mais recentes que es-

Diversidade 
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Lucas Silva 
Especial para A União

Fotógrafo pernambucano Fernando Cysneiros traz em imagens as 
peculiaridades, o brilho e a cor LGBT com o projeto “The Drags Series”

Assustado resgata sucessos 
dos anos 70 e 80

Fernando Cysneiros divulga personagens cômicos e exagerados que animam festas

Evento já faz parte da programação cultural da capital e atrai um grande público

Obras têm como tema a depressão

Exposição “A arte me salva” em cartaz 
na Galeria de Artes Irene Medeiros

A Galeria de Artes Irene Medei-
ros localizada no Teatro Municipal 
Severino Cabral, em Campina Gran-
de/PB, abriga até o dia 30 de setem-
bro a exposição “A arte me salva”, 
de Thais Samara Castro.

Segundo a expositora a pro-
posta artística consiste em lançar 
um olhar delicado sobre um tema 
bastante pesado: a depressão.  “Esse 
é um problema sério que atinge 
muitas pessoas atualmente, mas que 
ainda é tratado com certo constran-
gimento, apesar de ultimamente vir 
ganhando mais espaço na mídia, nos 
estudos e nos diálogos diversos”, 
comenta Thais.

A artista conta que através 
da sua própria experiência com a 
depressão, bem como de conversas 
com outras pessoas que chegaram a 
sofrer algum nível do mesmo pro-
blema, ela pode afirmar que, por 
muitas vezes, sentimentos alegres 
também passam pela cabeça, senti-
mentos que são convertidos em de-
sejos, como querer sorrir como todo 
mundo; ver graça nas coisas mais 
simples; retomar projetos iniciados 
e deixados de lado. Assim, em “A 
arte me salva” é possível observar os 
dois mundos em uma única imagem: 
depressão e alegria. 

Para alcançar tal efeito, Thais 
combinou técnicas, para as posições 
depressivas apresentadas nas ilustra-
ções, tomou como base alguns re-
gistros fotográficos feitos em 2015, 
em um dos seus últimos momentos 

tão participando da iniciativa estão Friday 
Manson, Maddax Melo, Olympia MacBitch, 
Magally Mel, Madie Killa, Onika Threex, 
Luci Moon, Doroth Hime e Lilith.

Para drag paraibana, Magally Mel, 
a proposta do projeto é uma iniciativa 
que vem explorar de fato a arte das drag 
queen. “A cabeça das pessoas ainda é 
muito fechada e elas marginalizam demais, 
porém acredito que isso esteja mudando. 
Um exemplo disso é que, depois do seria-
do RuPaul’s Drag Race o pensamento das 

pessoas vem mudando gradativamente”, 
relatou.

RuPaul’s Drag Race é um reality show 
americano realizado pela produtora World 
of Wonder e exibido nos Estados Unidos 
pelo canal Logo. Idealizado e apresentado 
pela famosa drag queen RuPaul, o pro-
grama procura o carisma, singularidade, 
coragem e talento de uma drag queen, para 
suceder ao título de “America’s Next Drag 
Superstar”.

Ainda em entrevista, Magally reforçou 

Com o objetivo de resgatar as festas 
que aconteciam nas garagens das casas 
de João Pessoa nos anos 70 e 80, a jorna-
lista Ruth Avelino promove hoje, mais um 
Assustado no Restaurante Panorâmico do 
Clube Cabo Branco, em Miramar. O evento 
começa às 21h e promete atrair um grande 
público de todas as idades.

Os Assustados de Ruth Avelino já são 
famosos, pois acontecem há 16 anos, sem-
pre com a proposta de resgatar gravações 
originais das décadas de 70 e 80. “As pes-
soas com idades entre 40 e 70 anos, sentem 
falta de um espaço para dançar músicas 
que embalaram sua juventude. Por isso o 
Assustado atrai tanta gente. Mas como mú-
sica não tem idade, a festa também recebe 
jovens, que curtem e dançam a noite toda.

O DJ Zé Marcos, faz a seleção de vídeos 
clipes antigos e também toda trilha so-
nora da festa. Clássicos de Bee Gees, Tina 
Charles, ABBA, Tim Maia, Paralamas do 
Sucesso, Gilberto Gil e de muitos outros 
cantores e bandas nacionais e internacio-
nais, embalam a noite cheia de nostalgia e 
alto astral. Zé Marcos também é responsá-
vel pela iluminação especial que recria as 
boates dos anos 70 com toques de moder-
nidade.

Os ingressos para o Assustado cus-
tam R$ 20,00 e podem ser comprados na 
portaria da festa. Saiba de todas as infor-
mações, veja vídeos e fotos das edições 
anteriores na página do Assustado de Ruth 
Avelino no Facebook. Informações 99979-
2989.

com a depressão. Para representar os 
desejos alegres, criou desenhos com 
técnicas diversas de bordados e cola-
gem de fios/linhas representados por 
flores, borboletas, partes do corpo 
bem coloridas e toques que fazem 
alusão a moda, dança e música. 

A justificativa do título ela diz 
que é porque a arte tem lhe salvado, 
“ao me estimular a expressar todos 
os sentimentos e pensamentos, sejam 
eles bons ou ruins”. As obras foram 
criadas durante os meses de dezem-
bro de 2015 e janeiro de 2016; cada 
uma delas possui 297mm por 420mm.

A visitação a Galeria Irene Medei-
ros pode ser feita das 8h às 21h, de 
terça a sábado, com entrada franca.

a ideia de que o projeto é uma ótima ini-
ciativa para conscientizar as pessoas sobre 
os artistas, que por sua vez, são profissio-
nais ou se travestem como hobbie, porque 
gostam de expor sua arte. 

Surgido em maio deste ano, o The 
Drags Series tem o objetivo de registrar e 
enaltecer o universo ‘queer’ com foco na 
arte das drag queens. Em todas as foto-
grafias, as artistas participantes posam 
diante um fundo branco - uma moldura a 
ser preenchida à criatividade e gosto de 
cada uma.

“O trabalho que está sendo desenvol-
vido é de grande valia para valorização das 
drags, não só paraibanas, mas dos demais 
Estados que participaram de forma volun-
tária. Além disso, minha ideia é fazer com 
que as pessoas sejam instruídas e saibam 
mais sobre o meio”, disse o fotógrafo Fer-
nando Cysneiros.  

Fazendo um recorte histórico, a série 
foi inaugurada em Recife com artistas 
majoritariamente participantes da cena 
pernambucana. No entanto, com apenas 
4 meses em andamento, drag queen de 
diversas outras cidades já participaram, 
a exemplo de cidades como João Pessoa, 
Campina Grande (PB), Maceió (AL) e Uber-
lândia (MG) possuem suas representantes. 

Um foto curioso é que além da partici-
pação de brasileiros, drags internacionais de 
Santiago, capital do Chile, participaram dessa 
nova empreitada.  Entre um dos destaques, 
pode-se citar a participação de Pabllo Vittar, 
principal atração musical da última tempora-
da do programa Amor & Sexo na Rede Globo.

Quem é Fernando Cysneiros?
Fernando Cysneiros é o fotógrafo 

por trás do The Drag Series. Fernando já 
percorreu cidades como São Paulo, Paris 
e Vancouver fotografando suas fashion 
weeks, além de já ter fotos publicadas em 
veículos como Vogue e Glamour Brasil. 
Com um portfólio consolidado no merca-
do de moda, o pernambucano dedica seu 
olhar para a comunidade LGBT.



Roteiro
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Em cartaz

Cinema
Livros em destaque

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

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

Minissérie sobre a Pedra do 
Ingá está em fase de produção

Rádio Tabajara

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

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

 Serviço

Saga saxônica 
chega ao Brasil

Saga de aventura 
que já vendeu mais de 
300 mil exemplares 
no Brasil e foi adap-
tada para a TV pela 
BBC, na Inglaterra, o 
livro intitulado Guer-
reiros da Tempestade, 
do escritor Bernard 
Cornwell - o 9º volu-
me da série “Crônicas 
Saxônicas” - acabou de 
ser lançado no País, pela Editora Record, no último 
mês de agosto. A obra - com 350 páginas, R$ 44,90 e 
traduzida por Alves Calado - reconstrói a trajetória 
do monarca Alfredo, o Grande, que livrou o território 
britânico da fúria dos vikings.

A série “Crônicas Saxônicas” é sucesso de públi-
co e de crítica. Nesta trama agora lançada no Brasil, 
os filhos do falecido rei Alfredo, Eduardo e Æthel-
flaed, já dominam a maior parte do território saxão, 
mas ainda precisam lidar com os constantes ataques 
dos nórdicos aos seus reinos. Uhtred de Bebbanburg 
comanda a guarnição do burh de Ceaster, uma pode-
rosa fortaleza no norte da Mércia construída pelos 
romanos.

Na região, o poder da senhora Æthelflaed se 
expande, fato que atrai olhos cobiçosos. Ragnall, o 
Cruel, reúne forças irlandesas e nórdicas no maior 
exército que jamais ameaçou o universo saxão. Com 
isso, a solução de Æthelflaed é colocar suas forças 
no interior de Ceaster para resistir aos ataques ini-
migos.  A decisão, no entanto, põe em jogo questões 
familiares e políticas.

As obras de Bernard Cornwell - autor nascido 
na cidade de Londres, capital da Inglaterra, mas 
criado por pais adotivos em Essex - já foram tradu-
zidas para mais de 16 idiomas. Não demorou para 
que seus romances alcançassem, rapidamente, o 
topo das listas dos mais vendidos em vários países, 
resultando na comercialização de milhões de exem-
plares pelo mundo afora. Durante uma década ele 
trabalhou na BBC antes de se tornar escritor. Em 
1979, mudou-se para os Estados Unidos, onde vive 
até hoje. No entanto, não perdeu o fino humor britâ-
nico e a paixão por conflitos militares famosos. Em 
junho lançou no Brasil, também pela Record, o seu 
primeiro livro de não-ficção, cujo título é Waterloo, 
que reconstrói a batalha, considerada uma das mais 
importantes da história da Europa.

Guilherme Cabral 
guipb_jornalista@hotmail.com

Qual o mistério que oculta 
o painel das Itaco-
atiaras de Ingá, ao 
longo de seus pro-
váveis 5 mil anos de 
existência? O grupo 
produtor de cinema 
“Perdidas Ilusões”, de 
Recife, vai procurar 
responder a essas 
perguntas quando 
concluir as filmagens 
sobre o monumento 
arqueológico mais 
famoso do Brasil e do 
mundo, exibindo uma minissé-
rie vinculada ao Canal/ Brasil, 
intitulada “O Velho Mundo 

Novo Buscando a Literatura 
Cantada”, filmada no local, que 
estará pronta em 90 dias.

   A minissérie, que iniciou 
no dia 27 de agosto 
deste ano, buscará 
registrar um inven-
tário da cultura po-
pular falada, escrita e 
esculpida na Paraíba. 
A equipe realizou 
tomadas aéreas e de 
superfície na área 
das Itacoatiaras, em 
Ingá, a 106 Km de 
João Pessoa. Tam-
bém entrevistou Erik 
Brito, presidente da 

Associação Paraibana de Ar-
queologia – SPA, em Campina 
Grande-, a fim de conseguir 

respostas para os enigmas que 
envolvem as insculturas, por 
enquanto uma interrogação na 
cabeça de cientistas e antropó-
logos do mundo inteiro.

   As teses que até hoje 
prevalecem sobre as Itacoatia-
ras são as de que seriam uma 
mensagem de fenícios que es-
tiveram aqui por volta de 3 mil 
anos antes de Cristo ou obra 
esculpida por hititas, o primei-
ro povo do mundo a descobir o 
ferro. Também surgiu a tese de 
alienígenas e a de calendário 
estelar. Esta última se apoia 
no trabalho do astrônomo 
Francisco Faria, que afirma 
ter identificado, inseridas no 
painel, diversas constelações 
conhecidas no hemisfério sul.   

 

APL realiza eleição hoje
Apenas uma chapa, liderada pelo atual presidente da entidade, 

Damião Ramos Cavalcanti, se inscreveu para a eleição da Academia 
Paraibana de Letras (APL), localizada em João Pessoa. O prazo se en-
cerrou na última terça-feira. Ele postula seu terceiro - e último - man-
dato consecutivo, de acordo com o que prevê - e permite - o próprio 
Estatuto, para o biênio 2016 - 2018. O pleito ocorre hoje, no período 
das 8h às 12h, com a apuração dos votos em seguida. Por enquanto, 
não há data definida para a posse. A iniciativa da atual diretoria da APL 
de apresentar a renovação da candidatura é creditada ao fato da boa 
gestão realizada em ambos mandatos. 

Evento

FoToS: Divulgação

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. CinEspaço2: 
14h e 16h(DUB). Manaíra4: 14h20 e 16h30 
(DUB). Manaíra5: 12h30, 14h45, 17h e 
19h15 (DUB). Manaíra9/3D: 13h, 15h10, 
17h30 e 19h45 (DUB). Manaíra10/3D: 
13h40 e  15h10 (DUB). Mangabeira1/3D: 
13h, 15h15, 17h30 e 19h50 (DUB).  Man-
gabeira5/3D: 14h, 16h15 e 18h30 (DUB).  
Tambiá2: 14h35 e 16h35 (DUB). Tambiá5/3D: 
14h30 e 18h50 (DUB). 

ESQUADRÃO SUICIDA (EUA 2016). Gênero: 
Ação. Duração: 123 min. Classificação: 

12 anos. Direção David Ayer. Com Margot 
Robbie, Will Smith, Jared Leto. Sinopse: 
Reúna um time dos super vilões mais peri-
gosos já encarcerados, dê a eles o arsenal 
mais poderoso do qual o governo dispõe 
e os envie a uma missão para derrotar 
uma entidade enigmática e insuperável 
que a agente governamental Amanda 
Waller decidiu que só pode ser vencida 
por indivíduos desprezíveis e com nada a 
perder. No então, assim que o improvável 
time percebe que eles não foram escolhi-
dos para vencerem, e sim para falharem 
inevitavelmente, será que o Esquadrão 
Suicida vai morrer tentando concluir a 
missão ou decidem que é cada um por si?. 
Manaíra9/3D: 22h (LEG). Mangabeira5/3D: 
20h45 (DUB). Tambiá4: 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. Manaíra5/3D: 21h30 (DUB). 
Mangabeira1/3D: 22h10 (DUB).  Tam-
biá1: 14h20 e 18h35 (DUB). 

AQUARIUS (BRA 2016). Gênero: Drama. 
Duração: 141 min. Classificação: 18 
anos. Direção: Kleber Mendonça Filho. 
Com Sonia Braga, Maeve Jinkings e 
Irandhir Santos. Sinopse: Clara tem 65 
anos, é jornalista aposentada, viúva e 
mãe de três adultos. Ela mora em um 
apartamento localizado na Av. Boa Via-
gem, no Recife, onde criou seus filhos e 
viveu boa parte de sua vida. Interessada 
em construir um novo prédio no espaço, 
os responsáveis por uma construtora 
conseguiram adquirir quase todos os 
apartamentos do prédio, menos o dela. 
Por mais que tenha deixado bem claro 
que não pretende vendê-lo, Clara sofre 
todo tipo de assédio e ameaça para que 
mude de ideia. CinEspaço2: 18h e 21h. 
Manaíra4: 18h40 e 21h40. 

As inscrições rupestres na Pedra das Itacoatiaras despertam a curiosidade das pessoas e dos estudiosos

 
A minissérie 
é intitulada 
“O Velho 
Mundo Novo 
Buscando a 
Literatura 
Cantada”

Hilton Gouvêa
hiltongouvea@bol.com.br



Sábado

Espetáculo “O Último Édipo” continua 
em cartaz no Teatro Paulo Pontes

ontinua em cartaz obra teatral no Teatro Paulo Pontes a peça intitulada “O último Édipo”, que desde o seu surgi-mento da Grécia Antiga, seu o mito vem seduzindo pla-teias do mundo inteiro. Reencenada ao longo dos séculos, a peça tem início às 20h. Além disso, a peça teatral enreda o mito em cenários contemporâneos, inspirando o Grupo de Teatro Lavoura a criar uma dramatúrgica que se vale de diálogos e situações da trama, por vias estéticas distin-tas e desafiadoras. Os ingressos custam R$ 20 inteira e R$ 10 meia-entrada.. 

n Quando: Amanhã
n Onde: Vila do Porto
n Horário: 22h30
n Entrada: R$ 20 (inteira) 
e R$ 10 (meia)

SEu PErEira E COlETivO 401 
+ TOTOnHO E OS Cabra 

n Quando: Domingo
n Onde: Parque Solon de Lucena
n Horário: 14h
n Entrada: Franca

JamPa HiP HOP 
FESTival

O SurTO – a COmÉdia 

n Quando: Domingo
n Onde: Teatro Ednaldo do Egypto 
n Horário: 20h
n Entrada: R$ 20 (inteira) e R$ 10 
(meia)

Domingo

Domingo

Hoje

C

Sábado

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

l Conde
A Praia de Tambaba, na Costa de Conde, 

famosa pelas belezas naturais e por permi-
tir a prática do naturismo, nos dias 17 e 18 
próximos será palco da 9ª Edição do Tam-
baba Open de Surf Naturista. O evento é o 
único do gênero do mundo, pois além de se 
encontrar na nona edição de forma ininter-
rupta, a competição é homologada por uma 
federação de surfe, no caso a FPBSURF e 
vale pontos para o circuito estadual de surf. 
Este ano o apelo ambiental do campeonato 
está relacionado ao lixo marinho. Procu-
ra chamar a atenção da sociedade para a 
problemática do lixo, encontrado com fre-
quência nas praias e que tem causado sérios 
danos à vida marinha e ao próprio homem. O 
campeonato além do reconhecimento como 
principal evento esportivo naturista do País, 
também tem um viés turístico atraindo um 
público cada vez maior e a previsão dos 
organizadores é que mais de 40 surfistas 
participem da competição.

l  João Pessoa 
Quem aprecia a arquitetura de igrejas 

históricas uma excelente opção em João 
Pessoa é o Centro Cultural São Francis-
co. O complexo, que fica localizado no 
Centro da Capital, inclui a Igreja de São 
Francisco, Convento de Santo Antônio, 
Museu de Arte Sacra, além de algumas 
capelas cuja construção foi iniciada em 
1589 e concluído em 1788. Entre os des-
taques da Igreja de Santo Antônio estão 
o coro, onde se vê muitos móveis em 
mogno e se tem bela vista panorâmica 
da igreja; Capela Dourada, com uma enor-
me cobertura de ouro e a sacristia, com 
pedaços do piso feito com mirra que até 
hoje exala um pouco do perfume. A visita 
é conduzida por um guia explicando to-
dos os detalhes da arquitetura do local, 
que inclui manifestações artísticas feitas 
no estilo barroco e o uso de muito ouro, 
mármore e azulejos pintados. Informa-
ções pelo telefone (83) 3218-4505.

l  assustado
Com o objetivo de resgatar as festas que aconteciam nas garagens das casas de 

João Pessoa nos anos 70 e 80, a jornalista Ruth Avelino realiza hoje mais um Assus-
tado no Restaurante Panorâmico do Clube Cabo Branco, em Miramar. O evento come-
ça às 21h e promete atrair um grande público de todas as idades. Os Assustados de 
Ruth Avelino já são famosos, pois acontecem há 16 anos, sempre com a proposta de 
resgatar gravações originais das décadas de 70 e 80. Os ingressos custam R$ 20,00 
e podem ser comprados na portaria da festa. Saiba de todas as informações, veja 
vídeos e fotos das edições anteriores na página do Assustado de Ruth Avelino no 
Facebook. Informações 99979-2989.

Fim de semana
aTraÇÕES divErSaS

n Quando: Amanhã
n Onde: Usina Cultural Energisa
n Horário: 21h
n Entrada: R$ 20 (inteira) 
e R$ 10 (meia)

WiSTEr Em CaETanO, 
SOu Eu

Hoje
n Quando: Hoje
n Onde: Vila do Porto
n Horário: 23h 
n Entrada: R$ 25

TimEbOmb

O Hotel Fazenda Triunfo está com uma excelente programação neste 
final de semana para quem gosta de tranquilidade e uma boa música. Amanhã 
tem show com Yan – Voz e Violão, a partir das 120h. O Hotel Triunfo fica loca-
lizado no Município de Areia, região do Brejo paraibano.l

  a
re

ia

l  Jacaré 
O espetáculo do 

pôr do sol na Praia do 
Jacaré, localizada no 
Município de Cabedelo, 
Litoral Norte de João 
Pessoa, é atração para 
os turistas que frequen-
tam os vários bares 
instalados à beira-rio. O 
local é internacionalmen-
te conhecido pelo famo-
so pôr do sol ao som do 
Bolero de Ravel entoado 
pelo saxofonista “Ju-
rady do Sax”, que sai 
navegando em sua canoa nas águas calmas do Rio Paraíba tocando em uma sintonia 
com a natureza, um espetáculo que acontece por volta das 17h. Após esse momento 
de reflexão com a despedida do astro rei, a Ave Maria é tocada no interior dos restau-
rantes e uma imagem de Nossa Senhora se reflete nas águas do rio. Na Praia do Jacaré 
o turista também vai encontrar lojas que comercializam diversos tipos de artesanato, 
bem como degustar do que existe de melhor na culinária paraibana.

l  agronegócios
Muitas novidades irão animar a 49ª Edição da Feira Paraíba Agronegócios 

2016, que será realizada de 18 a 25 próximos no Parque Henrique Vieira de 
Melo, em João Pessoa. Com a parceria do Sebrae-PB, na Praça de Alimentação 
da Feira háverá exposição de artesanato do Grupo de Mulheres do Encontro 
das Artes de Mamanguape,  apresentação do Quadrilhando, projeto coordena-
do pela Associação das Quadrilhas Juninas de Campina Grande, Dom Quixote 
Literário e a Frente Trovadora apresentarão o Sarau Poético Musical, entre 
outros. Além das atrações, a grande novidade dessa edição será a participa-
ção da Jardineira Flor da Trilha, que estará fazendo passeio panorâmico da 
calçadinha da Praia de Tambaú, de meia em meia hora, conduzindo pessoas 
até o evento no bairro do Cristo.

FotoS: terasa Duarte



Papa pede a todas as 
religiões que condenem 
o terrorismo no mundo
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STF mantém processo contra Cunha
Supremo nega recurso 
para suspender cassação 
do deputado afastado

quebra de decoro
13

Por dez votos a um, o 
Supremo Tribunal Federal 
(STF) negou ontem recurso 
do deputado federal afastado 
Eduardo Cunha (PMDB-RJ) 
para suspender o processo 
de cassação aberto contra ele 
na Câmara dos Deputados. A 
votação definitiva no plená-
rio da Casa está prevista para 
segunda-feira (12), às 19h. 

Seguindo voto do rela-
tor, ministro Luís Roberto 
Barroso, a Corte rejeitou o 
recurso por entender que 
não houve ilegalidades du-
rante o processo. Para Bar-
roso, a matéria cabe trata-
mento interno da Câmara, 
sem intervenções do Judi-
ciário.

“Se a interpretação 
dada pela Casa Legislativa 
for razoável, não for absur-
da, o STF não interfere em 
miudezas de votação no-
minal ou eletrônica”, disse 
Barroso. Acompanharam 
o relator os ministros Ed-
son Fachin, Teori Zavascki, 
Rosa Weber, Luiz Fux, Dias 
Toffoli, Cármen Lúcia, Gil-
mar Mendes, Celso de Mel-
lo e o presidente da Corte, 

Ricardo Lewandowski.
O ministro Marco Auré-

lio foi o único a concordar 
com a defesa. Segundo o mi-
nistro, Cunha não pode ser 
cassado porque não está no 
exercício do mandato. Em 
maio, o deputado foi afasta-
do do cargo pelo Supremo 
por interferir nas investiga-
ções da Operação Lava Jato.

No mês passado, o man-
dado de segurança foi re-
jeitado liminarmente pelo 
relator, que levou o recurso 
para julgamento na Corte 
após recurso da defesa.

A defesa alegou que 
houve irregularidades na 
tramitação do processo de 
cassação na Comissão de 
Constituição e Justiça e de 
Cidadania (CCJ) e no Conse-
lho de Ética e Decoro Parla-
mentar da Câmara dos De-
putados.

Para os advogados, o 
relator do processo, depu-
tado Marcos Rogério (PDT-
-RO), estava impedido de 
fazer o parecer, por inte-
grar o mesmo bloco parla-
mentar de Cunha.  O adita-
mento feito pelo PSOL no 
processo e o processo no-
minal de votação também 
foi questionado.

Segundo o advogado 
Marcelo Nobre, o deputado 
afastado teve direitos vio-
lados e está sendo julgado 
pelo “nome e não pelo di-

andré richter
Da Agência Brasil

reito. ” Segundo ele, contra 
Cunha “vale tudo”.

Votação
Líderes partidários na 

Câmara apostam em quórum 
de mais de 400 parlamen-
tares na próxima segunda-
-feira para a votação que vai 
decidir o futuro político do 
deputado. 

Para evitar a cassação. 
Cunha busca ampliar seu 

apoio e enviou cartas reafir-
mando sua inocência a diver-
sos aliados. O deputado afas-
tado contextualiza todo o 
processo iniciado desde sua 
eleição para presidência da 
Câmara. Apesar da iniciativa, 
a aposta nos corredores da 
Casa é que Cunha não conse-
guirá salvar seu mandato.

Histórico
Desde outubro do ano 

passado, Cunha responde a 
um processo por quebra de 
decoro parlamentar por ter 
mentido sobre a titularidade 
de contas no exterior. Depois 
da tramitação por quase oito 
meses, o Conselho de Ética 
da Câmara aprovou, em ju-
nho, a cassação do mandato 
do peemedebista por 11 vo-
tos a nove.

O parlamentar, que nega 
ser o titular dessas contas 

e argumenta que é apenas 
usufrutuário de um trust, 
tentou recorrer à Comissão 
de Constituição e Justiça 
(CCJ) para reverter o resul-
tado, mas não teve sucesso.

O parecer sobre o man-
dato do peemedebista, que 
renunciou à presidência da 
Câmara apenas em julho, 
está pronto para o plenário 
desde o fim do primeiro se-
mestre.

Felipe Pontes 
Da Agência Brasil 

O ministro Teori Zavas-
cki, do Supremo Tribunal Fe-
deral (STF), negou um pedido 
do ex-presidente Luiz Inácio 
Lula da Silva para que inves-
tigações contra ele que estão 
nas mãos do juiz Sergio Moro, 
da Justiça Federal do Paraná, 
fossem suspensas e remeti-
das ao Supremo.

No pedido, a defesa de 
Lula questionou a competên-
cia do juiz federal Sergio Moro 
para conduzir três inquéritos 
contra ele no âmbito da Ope-
ração Lava Jato, alegando que 
os mesmos fatos apurados já 
são investigados pelo STF em 
outro inquérito que envolve 
pessoas com foro privilegiado. 

Em maio, o procurador-
-geral da República, Rodrigo 
Janot, pediu a Zavascki que 
incluísse Lula no inquérito do 
STF que apura o esquema de 
desvios na Petrobras. Janot 
disse que “pelo panorama 
dos elementos probatórios 
colhidos até aqui (...), essa or-
ganização criminosa jamais 
poderia ter funcionado por 
tantos anos e de uma forma 
tão ampla e agressiva no âm-
bito do Governo Federal sem 
que o ex-presidente Lula dela 
participasse”. Mais 30 pesso-
as foram envolvidas.

O advogado de Lula, 
Cristiano Zanin, usou a ar-
gumentação de Janot como 
elemento para comprovar a 
ocorrência de uma “usurpa-
ção de competência” do STF 
pelo juiz Sergio Moro, que nos 
autos haveria inclusive se re-
ferido ao ex-presidente como 
“arquiteto do esquema”.

Zavascki, que é relator da 
Lava Jato no Supremo, negou 
a reclamação protocolada 
pela defesa de Lula, afirman-
do que o pedido de inclusão 
do ex-presidente no inquérito 
do STF diz respeito somente 
à acusação de organização 
criminosa, “de modo que a 
apuração dos demais fatos 
relacionados ao reclamante, 
alusivos a possível recebi-
mento de vantagens indevi-
das, permanecem no juízo da 
13ª Vara Federal da Subseção 
Judiciária de Curitiba”.

Embaraçar apurações
O ministro do STF lem-

brou que a defesa de Lula 
protocolou outra reclama-
ção em que questiona a com-
petência de Moro de fazer 
interceptação telefônica de 
conversas do ex-presidente 
com ministros e parlamen-
tares. Para Zavascki, os su-
cessivos recursos ilustram 
“uma das diversas tentativas 
da defesa de embaraçar as 
apurações”.

“Apesar de esses argu-
mentos serem objeto de aná-
lise naqueles autos, tal qua-
dro revela a insistência do 
reclamante em dar aos proce-
dimentos investigatórios con-
tornos de ilegalidade, como 
se isso fosse a regra”, escreveu 
Zavascki ao negar o recurso.

Os três inquéritos contra 
Lula que tramitam na Justiça 
Federal do Paraná investi-
gam se ele recebeu vanta-
gens indevidas provenientes 
de empreiteiras, por meio da 
reforma de um sítio em Ati-
baia (SP), da aquisição de um 
apartamento no Guarujá (SP) 
e do pagamento de palestras.

Moro continua à frente 
de inquéritos contra Lula

decisão do suPremo

Por dez votos a um, o STF negou recurso do deputado afastado Eduardo Cunha para suspender processo de cassação contra ele

beatriz bulla
Da Agência Estado

 O ministro Teori Za-
vascki, do Supremo Tribu-
nal Federal (STF), negou o 
pedido liminar (provisó-
rio) feito pela defesa da ex-
-presidente Dilma Rousseff 
para manter o presidente 
Michel Temer na condição 
de interino até que a Corte 
analise de forma definitiva 
os recursos sobre o impea-
chment da petista.

No despacho, Teori 
afirma que só em “hipótese 
extremada” o Tribunal deve 
intervir de forma “precoce” 
- ou seja, em liminar - na de-
cisão sobre impeachment 
de presidente da Repúbli-

ca. “Somente em hipótese 
extremada - em que de-
monstrada a existência, no 
processo de impedimento, 
de uma patologia jurídica 
particularmente grave - é 
que caberá uma interven-
ção precoce na decisão”, es-
creveu o ministro.

Teori é relator do pe-
dido feito pelos advogados 
da ex-presidente para anu-
lar a decisão tomada pelo 
Senado que cassou o man-
dato da petista. A defesa 
da presidente, coordenada 
pelo ex-ministro José Edu-
ardo Cardozo, quer uma 
nova votação pelo Senado. 
No recurso, os advogados 
pediam que Temer continu-
asse como interino até que 

o STF discuta o mérito do 
caso - o que foi negado pelo 
ministro.

Segundo ele, a defesa 
teve oportunidade de se 
manifestar no curso do 
processo de impeachment 
e não conseguiu conven-
cer a maioria dos senado-
res sobre sua tese. “(...) A 
defesa também pode pro-
duzir suas próprias aná-
lises sobre o significado 
conjuntural de cada um 
dos decretos e atrasos de 
pagamento narrados na 
acusação, com argumen-
tos que, todavia, não logra-
ram convencer a maioria 
necessária dos membros 
do colegiado julgador, 
que, repita-se, é o Senado 

Federal. E, à míngua da 
caracterização de prejuí-
zo real para a formulação 
da defesa, também a tese 
final se mostra desfalcada 
da relevância necessária 
para vingar liminarmen-
te”, escreveu o magistrado.

O ministro também des-
taca que os crimes de res-
ponsabilidade têm “extrato 
essencialmente político”. 

 Teori pediu informa-
ções a órgãos envolvidos no 
processo de impeachment 
e encaminhou o caso para a 
Procuradoria-Geral da Re-
pública, que deverá enca-
minhar parecer. Só após as 
respostas, o ministro deve 
analisar o mérito do pedido 
da defesa de Dilma. 

ricardo brito
Da Agência Estado

O senador Roberto Mu-
niz (PP-BA) apresentou uma 
proposta de emenda à Cons-
tituição (PEC) para instituir 
um calendário unificado de 
eleições a partir de 2022. 
A intenção de Muniz é que 
a coincidência das eleições 
para todos os cargos em ní-
veis federal, estadual e muni-
cipal ajude na definição e re-
alização de políticas públicas 
para o País, no barateamento 
dos custos das campanhas, 

no fortalecimento dos parti-
dos e até mesmo na aprova-
ção de uma reforma política.

“É um momento que 
teremos para discutir essas 
questões”, disse à reporta-
gem. A PEC foi apresentada 
com o apoio de 34 senado-
res, dentre eles os líderes do 
governo no Senado, Aloysio 
Nunes Ferreira (SP), e do PT 
na Casa, e Humberto Costa 
(PE), e o presidente nacional 
do DEM, Agripino Maia (RN).

As assinaturas foram 
colhidas, principalmente, 
durante o julgamento do 

processo de impeachment da 
ex-presidente Dilma Rousseff. 
O apoio mínimo para uma 
PEC tramitar é de 27 sena-
dores, um terço do Senado. 
O senador do PP da Bahia 
avalia que a gestão não terá 
interrupções em razão de 
eleições a cada dois anos. 

“O primeiro benefício 
direto é a criação de uma 
programação orçamentária 
e de política de governo nos 
três níveis federados para os 
quatro anos de gestão, sem 
interrupções por conta do 
processo eleitoral, como vem 

ocorrendo na atualidade. Tal 
ajuste permitiria o planeja-
mento, a contratação e exe-
cução de políticas públicas ao 
longo desse tempo, em acordo 
com as matrizes dos governos 
federal, estadual e municipal. 
Uma relevante segurança ins-
titucional para os governantes 
e para os legisladores”, diz a 
proposta de emenda. 

A PEC prevê que os elei-
tos nas eleições municipais 
de 2020 terão mandato até 
1º de janeiro de 2023 a fim 
de assegurar a coincidência 
dos mandatos eletivos. 

Teori nega pedido de Dilma para 
que Temer permaneça como interino

PEC propõe eleições gerais unificadas

Processo de imPeacHmeNT

ProPosTa Para 2022

FoTo: Marcelo Camargo/Agência Brasil
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Beneficiários de auxílio-doença do INSS 
são convocados para revisão de perícia
São pessoas que têm até 
39 anos e estão há mais 
de dois anos sem exame

opiniao.auniao@gmail.com

A história mostra que as lutas dos trabalhado-
res são longas e difíceis. O processo civilizatório que 
eleva o padrão de vida da sociedade como um todo 
conta com a participação determinante dos traba-
lhadores. Eles inovaram, por meio dos sindicatos, 
em bandeiras de interesse geral, como a democra-
cia, a liberdade, a igualdade, os direitos sociais em 
geral, criaram partidos e contribuíram para a cons-
trução do Estado moderno. Fizeram muito.

Para os trabalhadores, lutar é a condição para 
viver. Por isso, criam os sindicatos, um solidário 
instrumento de luta. Reduzir a jornada de traba-
lho é uma dessas lutas que nos acompanha desde 
a origem do sindicalismo. Exemplos não faltam. 
Entre 1850 e 1870, a jornada média na Alemanha 
era de 75 horas (se uma pessoa trabalha 60 e outra, 
90 horas, a média dá 75). A média encobre muitas 
desigualdades! Na Inglaterra, foi o Factory Act que, 
em 1844, reduziu a jornada feminina de mais de 18 
para 12 horas diárias.

Um anúncio publicado em 1813 por um fabri-
cante de algodão nos Estados Unidos dizia: “Cotton 
Factory procura algumas famílias sóbrias e indus-
triosas, que tenham pelo menos cinco filhos maio-
res de oito anos”. Estima-se que, em 1900, havia 
1,7 milhão de crianças com menos de 16 anos tra-
balhando nos Estados Unidos, mais do que a tota-
lidade dos membros da AFL (American Federation 
of Labour), o maior sindicato do país. Na Suécia, 
podia-se empregar meninos a partir de cinco anos, 
procedimento generalizado nos países da Europa 
no século XIX. Os exemplos e fatos se multiplicam 
e estão documentados por inúmeros cientistas so-
ciais, economistas e historiadores.

A luta é longa! Foi somente no início do século 
XX que a jornada de 8 horas diárias ou 48 horas por 
semana começou a ser instituída onde, hoje, os paí-
ses são desenvolvidos.

Educação, qualificação e tecnologia, reunidas 
nas indústrias nas cidades nascentes, fizeram a pro-
dutividade do trabalho crescer espetacularmente. 
No último século, a produtividade cresceu enquan-
to a jornada de trabalho era reduzida!

Mas as máquinas passaram a queimar os postos 
de trabalho e a luta para que todos tenham emprego 
ganhou vigor, renovando ainda mais as ações pela 
redução da jornada de trabalho. Trabalhar menos 
para que todos tenham empregos. Trabalhar menos 
para ganhar qualidade de vida, para conviver com a 
família e os amigos, estudar, praticar esportes, ver 
um filme, ir ao teatro, cantar, dançar, brincar ou, 
simplesmente, não fazer nada, ganhou centralidade 
na vida sindical e na luta dos trabalhadores.

O recente ato falho do presidente da Confedera-
ção Nacional da Indústria (CNI), propondo jornada 
de 80 horas semanais, em uma reunião que tratava 
de inovação, atropela a história e achincalha a uto-
pia de uma sociedade justa. Mas, de maneira dialé-
tica, nos faz relembrar nossa história e nos provoca 
e convoca a protagonizar novos avanços.

Inovar hoje é promover um tipo de dinâmica 
econômica na qual todos tenham empregos de qua-
lidade e bons salários, para produzir o que a socie-
dade precisa para ter bem-estar e qualidade de vida.

Inovar hoje é distribuir o produto social, pro-
movendo igualdade de oportunidades e condições.

Inovar hoje é reduzir a jornada de trabalho para 
40 horas.

Os trabalhadores veem longe e lutam sempre. 
Está na hora de tentar novamente!

* Clemente Ganz Lúcio, sociólogo, diretor 
técnico do DIEESE e membro do CDES - Conselho de 
Desenvolvimento Econômico e Social.

Oi! Tenta 40 horas

O Instituto Nacional do 
Seguro Social (INSS) come-
çou a convocar nesta sema-
na, por carta, os primeiros 
75 mil beneficiários de auxí-
lio-doença que passarão pela 
perícia médica de revisão do 
benefício. São pessoas que 
têm até 39 anos de idade e 
que estão há mais de dois 
anos sem passar por exame 
pericial.

Após o recebimento da 
carta, o beneficiário terá cin-
co dias úteis para agendar a 
perícia pela central de aten-
dimento, no telefone 135. 
Quem não fizer o agenda-
mento dentro do prazo terá o 
benefício suspenso e só será 
reativado após o agenda-
mento de uma nova perícia.

O INSS reforça que os 
beneficiários não precisam 
comparecer às agências de 
atendimento antes da con-
vocação. Segundo o institu-
to, para evitar sobrecarga 
e filas desnecessárias, os 
beneficiários serão convo-
cados em lotes com critérios 
pré-definidos.

A revisão pericial será 
feita em 530 mil beneficiá-
rios de auxílio-doença que 
receberam o benefício por 
meio de decisão judicial e 
não realizaram nenhuma 

Ganz Lúcio
Clemente

Andreia Verdélio 
Da Agência Brasil

FOTO: Reprodução/Internet

A revisão pericial será feita em 530 mil beneficiários que receberam o benefício por decisão judicial

atualização nos últimos dois 
anos. Em seguida, o governo 
vai revisar 1,2 milhão de apo-
sentadorias por invalidez, de 
pessoas com idade inferior a 
60 anos.

O beneficiário que não 
concordar com o resultado 
da perícia poderá recorrer da 
decisão e solicitar nova ava-
liação.

Segundo o INSS, a medi-
da dará “segurança” a esses 
trabalhadores já que a pre-
visão é que muitos beneficiá-
rios migrem para o regime de 
aposentadoria por invalidez. 
Com esse pente-fino, a expec-
tativa do governo é que entre 
15% a 20% dos convocados 

deixem de receber a quantia 
média de R$ 1.193,73 por 
mês. Caso esse número se 
confirme, a economia pode 
chegar a R$ 126 milhões por 
mês para os cofres públicos.

Essas revisões devem 
durar dois anos e não preju-
dicarão os atendimentos re-
gulares. Cada perito médico 
poderá realizar até quatro 
perícias de revisão por dia, 
além da agenda de atendi-
mento, e receberá R$ 60 por 
cada uma.

Os beneficiários de-
vem manter seus endereços 
atualizados junto ao INSS. A 
atualização cadastral pode 
ser feita pelo telefone 135 

ou pela internet, na pági-
na www.previdencia.gov.br. 
Nos casos de pessoas com 
domicílio indefinido ou em 
localidades não atendidas 
pelos Correios, a convocação 
será feita por edital publica-
do em imprensa oficial. Para 
reforçar a convocação, tam-
bém serão emitidos, a par-
tir de novembro, avisos por 
meio dos caixas eletrônicos 
das agências bancárias.

A revisão pericial está 
prevista na Medida Provi-
sória nº 739, de 07/2016, 
e os procedimentos técni-
cos foram estabelecidos por 
meio da Resolução nº 546, 
de 08/2016.

A meta do Índice de Desen-
volvimento da Educação Básica 
(Ideb) estabelecida para 2015 
foi cumprida apenas nos anos 
iniciais do Ensino Fundamental, 
etapa que vai do 1º ao 5º ano 
do Ensino Fundamental. O En-
sino Médio tem a situação mais 
crítica, com o índice estagnado 
desde 2011. Os dados foram di-
vulgados ontem pelo Ministério 
da Educação (MEC).

O Ideb é um indicador de 
qualidade dos ensinos Funda-
mental e Médio. O índice avalia a 
qualidade do ensino no país, com 
base em dados sobre aprovação 
e desempenho escolar obtidos 
por meio de avaliações do MEC. 
Desde a criação do indicador, 
foram estabelecidas metas que 
devem ser atingidas a cada dois 
anos por escolas, prefeituras e 
governos estaduais.

Nos anos iniciais do Ensino 
Fundamental, a meta é cumpri-
da desde 2005, quando o índice 
começou a ser calculado. Para 
2015, a meta estipulada é de 5,2. 
A etapa alcançou 5,5. Nos anos fi-
nais do Ensino Fundamental, do 
6º ao 9º ano, a meta foi descum-
prida pela primeira vez em 2013. 
Em 2015, o índice esperado de 
4,7 também não foi alcançado. A 
etapa registrou um Ideb de 4,5.

No Ensino Médio, a meta 
não apenas não é alcançada des-
de 2013, como está estagnada 
em 3,7 desde 2011. A meta es-
tabelecida para 2015 é de 4,3. 
“O Brasil está mal e vai se distan-
ciando das metas fixadas pelo se-
gundo Ideb consecutivo, lamen-
tavelmente”, disse o ministro da 
Educação, Mendonça Filho.

Em relação ao cenário bra-
sileiro de toda a Educação Bási-
ca, o ministro afirmou que não 
se trata de um quadro que se 
possa celebrar. “As metas fixa-
das para o Ensino Fundamental 
e Médio não são metas que pos-
sam ser caracterizadas como 
ousadas ou excesso. Todos sa-
bem que o Brasil está distante 
de educação de qualidade”.

Nos anos iniciais do Ensino 
Fundamental, apenas três esta-
dos não cumpriram em 2015 as 
metas previstas para as unida-
des federativas: Amapá, Rio de 
Janeiro e Distrito Federal.

Nos anos finais, apenas 
cinco estados cumpriram as 
suas metas: Pernambuco, 
Amazonas, Mato Grosso, Ceará 
e Goiás.

Já no Ensino Médio, Ama-
zonas e Pernambuco cumpri-
ram a meta para a etapa con-
sideradas as escolas públicas 
e privadas. Considerando ape-
nas as escolas públicas, além 
dos dois estados, Goiás e Piauí 
atingiram suas metas.

Ensino médio
Mendonça Filho destaca a 

etapa como uma das mais críti-
cas da Educação Básica. Ele des-
tacou que a reforma do período 
é uma das prioridades do go-
verno. Segundo o ministro, caso 
o projeto de lei 6480/2013, que 
está em tramitação no Congres-
so Nacional não seja vota ainda 
este ano, ele solicitará ao pre-
sidente Michel Temer, a edição 
de uma Medida Provisória que 
faça mudanças na etapa a fim de 
torná-la mais atraente para os 
jovens, incluindo a maior apro-
ximação com o Ensino Técnico 
e a flexibilização do currículo.

Meta é cumprida no início 
do Ensino Fundamental

Ideb de 2015

O Supremo Tribunal 
Federal (STF) suspendeu 
mais uma vez ontem o 
julgamento sobre o re-
curso contra condena-
ção do senador Ivo Cas-
sol (PP-RO) pelo crime 
de fraude em licitação a 
quatro anos e oito me-
ses de prisão em regime 
semiaberto.

Após um empate 
de cinco votos a favor 
do recurso protocolado 
pela defesa e cinco vo-
tos pelo indeferimento, 
o ministro Teori Zavasc-
ki pediu vista para ana-
lisar o processo. Não há 
data para retomada do 
julgamento.

Em 2013, a Corte 
condenou o parlamen-
tar, com base no voto 
da ministra Cármen Lú-
cia. Cassol foi o primei-
ro senador condenado 
pelo Supremo desde a 
vigência da Constitui-
ção de 1988.

Na sessão de on-
tem, os ministros Edson 
Fachin, Luís Roberto 
Barroso, Luiz Fux, Rosa 
Weber seguiram en-
tendimento de Cármen 
Lúcia e mantiveram a 
pena em quatro anos e 
oito meses de prisão.

Houve cinco votos 
divergentes. A diver-
gência foi iniciada pelo 
revisor da ação penal, 

Dias Toffoli. O ministro 
decidiu revisar a con-
denação e diminuir a 
pena de Cassol para 
quatro anos de prisão 
em regime aberto, com 
pena substituída por 
prestação de serviços à 
comunidade, além do 
pagamento de multa de 
R$ 201 mil. O voto foi 
acompanhado pelos mi-
nistros Gilmar Mendes, 
Marco Aurélio, Celso de 
Mello e o presidente, Ri-
cardo Lewandowski.

Cassol e mais três 
réus foram condenados 
pelo crime de fraude 
em licitação por fatos 
ocorridos na época em 
que ele era prefeito de 
Rolim de Moura, em 
Rondônia, entre 1998 e 
2002. Segundo denúncia 
do Ministério Público, o 
esquema criminoso con-
sistia no fracionamento 
ilegal de licitação em 
obras e serviços.

STF suspende mais 
uma vez julgamento

seNAdOr IvO CAssOL

Cassol e mais 
3 réus foram 
condenados por  
fraude em lici-
tação por fatos 
à época em que 
ele era prefeito

André Richter 
Da Agência Brasil

Mariana Tokarnia 
Da Agência Brasil
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Mundo

Papa faz apelo para que todas as 
religiões condenem o terrorismo

Em um encontro com 
membros do Instituto de 
Diálogo Inter-religioso de 
Buenos Aires no Vaticano, o 
papa Francisco pediu para 
que todos os líderes conde-
nem e afastem-se do terro-
rismo muitas vezes utilizado 
em nome da fé. 

“Percebemos com pe-
sar que o nome da religião 
é usado, muitas vezes, para 
cometer atrocidades como o 
terrorismo e semear o medo 
e a violência e, por conse-
quência, as religiões são iden-
tificadas como responsáveis 
pelo mal que as cercam. Essas 
ações abomináveis devem 
ser condenadas de maneira 
determinada. É preciso to-
mar distância de quem busca 
envenenar as pessoas, dividir 
e destruir a convivência”, dis-
se o pontífice aos religiosos 
nessa quinta-feira.

Em sua fala, o papa afir-
mou que a vida é sagrada e 
que por isso deve ser res-

15

Francisco disse que muitas
vezes o nome da religião é 
usado para cometer crimes

Da Agência Ansa

PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX
HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO

CONCORRÊNCIA Nº 001/2016
Nos termos do relatório final apresentado pela Comissão Permanente de Licitação e observado o 

parecer da Assessoria Jurídica, referente a Concorrência nº 001/2016, que objetiva: Contratação de 
empresa para construção do CIE - Modelo II; HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório e 
ADJUDICO o seu objeto a: RCA Construções Ltda - ME - R$ 2.801.787,99. Fica o licitante convocado 
no prazo de até 05 dias úteis para assinatura do contrato, sob pena de perda do direito a contrata e 
aplicação de penalidades prevista por Lei.

Bayeux - PB, 08 de Setembro de 2016
Dr. Expedito Pereira 

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DÁGUA
TERMO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO

De acordo com o relatório final da Comissão Permanente de Licitação, HOMOLOGO e em conse-
qüência ADJUDICO o procedimento da Tomada de Preços n° 00008/2016, para execução dos serviços 
com a ampliação da Escola Municipal Necy Minervino de Carvalho, conforme plantas, especificações 
técnicas, memorial descritivo, projetos básicos e demais anexos. Atendendo ao Termo de Convênio nº 
456/2015, com a empresa CONSTRUTORA SOARES LTDA ME - CNPJ Nº 12.889.340/0001-02, com o 
valor de R$ 65.249,81 (sessenta e cinco mil, duzentos e quarenta e nove reais e oitenta e um centavos).  

Olho D`água - PB, 08 de Setembro de 2016.
Francisco de Assis Carvalho

Prefeito 

PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA
HOMOLOGAÇÃO

TOMADA DE PREÇOS Nº 00006/2016
Nos termos do relatório final apresentado pela Comissão Permanente de Licitação e observado o 

parecer da Assessoria Jurídica, referente a Tomada de Preços nº 00006/2016, que objetiva: Contratação 
de empresa do ramo de engenharia visando a prestação de serviços de reforma e ampliação de 05 (cinco) 
escolas Municipais localizadas nas áreas urbanas e rurais do Município de Natuba - PB; HOMOLOGO 
o correspondente procedimento licitatório: Licitação Fracassada.

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

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA
EXTRATO DE REVOGAÇÃO DE LICITAÇÃO

MODALIDADE: Tomada de Preços nº 00006/2016.
OBJETO: Contratação de empresa do ramo de engenharia visando a prestação de serviços de 

reforma e ampliação de 05 (cinco) escolas Municipais localizadas nas áreas urbanas e rurais do 
Município de Natuba - PB.

ABERTURA: 26/07/2016 as 09:00 horas.
JUSTIFICATIVA: Licitação Fracassada.
DATA: 30/08/2016.

PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA
RESULTADO FASE HABILITAÇÃO

TOMADA DE PREÇOS Nº 00007/2016
OBJETO: Contratação de empresa do ramo de engenharia para execução dos serviços de drenagem 

em diversas ruas deste Município de Natuba.
LICITANTE HABILITADO:
- VASCONCELOS & MAGALHAES EMPREENDIMENTOS LTDA - ME.
LICITANTE INABILITADO:
- TRABES CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA - EPP.
Dos atos decorrentes do procedimento licitatório, caberão recursos nos termos do Art. 109, da Lei 

Federal nº. 8.666/93 e suas alterações. Comunica-se que, em não havendo interposição de recursos, 
a sessão pública para abertura dos envelopes Proposta de Preços será realizada no dia 16/09/2016, às 
09:00 horas, no mesmo local da primeira reunião. Maiores informações poderão ser obtidas junto a Co-
missão Permanente de Licitação, Rua Presidente Epitácio Pessoa, 209 - Centro - Natuba - PB, no horário 
das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis. Telefone: (083) 3397-1042. Email: natubalicitacao@gmail.com.

Natuba - PB, 29 de Agosto de 2016
MÁRCIA KELIANE DOS SANTOS BARRETO

Presidente da Comissão

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ
HOMOLOGAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00022/2016
Nos termos do relatório final apresentado pela Pregoeira Oficial e observado parecer da Assessoria 

Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00022/2016, que objetiva: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA 
ESPECIALIZADA EM VENDA E MANUTENÇÃO DE BOMBA DAGUA PARA SUPRIR AS NECESSIDA-
DES DO MUNICIPIO; HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório em favor de: SEVERINO 
NICOLAU DE ALMEIDA ME - R$ 34.790,00.

Santo André - PB, 02 de Setembro de 2016
SILVANA FERNANDES MARINHO

Prefeita

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ
EXTRATO DE CONTRATO

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM VENDA E MANUTENÇÃO DE 
BOMBA DAGUA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO MUNICIPIO.

FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Presencial nº 00022/2016.
DOTAÇÃO: 02050-SECRETARIA DE AGRICULTURA 02050.20.606.1008.2014-MANUT DAS ATIV 

DA SECRETARIA DE AGRICULTURA 3390.30.0000-MATERIAL DE CONSUMO 3390.39.0000-OUTROS 
SERVIÇOS DE TERCEIRO PESSOA JURIDICA.

VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro de 2016
PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Santo André e:
CT Nº 00036/2016 - 05.09.16 - SEVERINO NICOLAU DE ALMEIDA ME - R$ 34.790,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO BONFIM
DECISÃO SOBRE RECURSO E ABERTURA DE PROPOSTA

TOMADA DE PREÇO N º. 00010/2016.
A CPL do Município de São José do Bonfim/PB, torna público para conhecimento dos interessados, 

que após analise do recurso interposto pelas empresas AQ CONSTRUTORA LTDA – ME e POLYE-
FE CONSTRUÇÕES, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO EIRELI - EPP fora os mesmos considerado 
tempestivo, e, no mérito, negado provimento ao mesmo conforme consta da decisão proferida por 
esta comissão e pela autoridade superior estando os autos à disposição dos interessados na sala 
da comissão de licitação no município de São José do Bonfim/PB, no horário das 08:00 às 11:30 
horas de segunda à sexta - feira. Desta forma comunica a todos os interessados que a sessão de 
abertura do envelope contendo a Proposta de Preços (Envelope Nº 02) da licitação em epígrafe 
será realizada no dia 12 de setembro de 2016 às 08h30 (hora local), na sala da comissão de lici-
tação na Rua José Ferreira, N°. 05, B.: Centro, São José do Bonfim/PB. Publique-se e registre-se.

São José do Bonfim/PB, 08 de setembro de 2016.
JOSEILDO ALVES MONTEIRO

Presidente da Comissão

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO BONFIM
DECISÃO SOBRE RECURSO E ABERTURA DE PROPOSTA

TOMADA DE PREÇO N º. 00111/2016.
A CPL do Município de São José do Bonfim/PB, torna público para conhecimento dos interessados, 

que após analise do recurso interposto pelas empresas AQ CONSTRUTORA LTDA – ME e POLYE-
FE CONSTRUÇÕES, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO EIRELI - EPP fora os mesmos considerado 
tempestivo, e, no mérito, negado provimento ao mesmo conforme consta da decisão proferida por 
esta comissão e pela autoridade superior estando os autos à disposição dos interessados na sala 
da comissão de licitação no município de São José do Bonfim/PB, no horário das 08:00 às 11:30 
horas de segunda à sexta - feira. Desta forma comunica a todos os interessados que a sessão de 
abertura do envelope contendo a Proposta de Preços (Envelope Nº 02) da licitação em epígrafe 
será realizada no dia 12 de setembro de 2016 às 09h30 (hora local), na sala da comissão de lici-
tação na Rua José Ferreira, N°. 05, B.: Centro, São José do Bonfim/PB. Publique-se e registre-se.

São José do Bonfim/PB, 08 de setembro de 2016.
JOSEILDO ALVES MONTEIRO

Presidente da Comissão

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO BONFIM
DECISÃO SOBRE RECURSO E ABERTURA DE PROPOSTA

TOMADA DE PREÇO N º. 00012/2016.
A CPL do Município de São José do Bonfim/PB, torna público para conhecimento dos interessados, 

que após analise do recurso interposto pelas empresas AQ CONSTRUTORA LTDA – ME e POLYE-
FE CONSTRUÇÕES, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO EIRELI - EPP fora os mesmos considerado 
tempestivo, e, no mérito, negado provimento ao mesmo conforme consta da decisão proferida por 
esta comissão e pela autoridade superior estando os autos à disposição dos interessados na sala 
da comissão de licitação no município de São José do Bonfim/PB, no horário das 08:00 às 11:30 
horas de segunda à sexta - feira. Desta forma comunica a todos os interessados que a sessão de 
abertura do envelope contendo a Proposta de Preços (Envelope Nº 02) da licitação em epígrafe 
será realizada no dia 12 de setembro de 2016 às 10h30 (hora local), na sala da comissão de lici-
tação na Rua José Ferreira, N°. 05, B.: Centro, São José do Bonfim/PB. Publique-se e registre-se.

São José do Bonfim/PB, 08 de setembro de 2016.
JOSEILDO ALVES MONTEIRO

Presidente da Comissão

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO BONFIM
DECISÃO SOBRE RECURSO E ABERTURA DE PROPOSTA

TOMADA DE PREÇO N º. 00013/2016.
A CPL do Município de São José do Bonfim/PB, torna público para conhecimento dos interessa-

dos, que após analise do recurso interposto pela empresa POLYEFE CONSTRUÇÕES, LIMPEZA 
E CONSERVAÇÃO EIRELI - EPP fora o mesmo considerado tempestivo, e, no mérito, negado 
provimento ao mesmo conforme consta da decisão proferida por esta comissão e pela autoridade 
superior estando os autos à disposição dos interessados na sala da comissão de licitação no mu-
nicípio de São José do Bonfim/PB, no horário das 08:00 às 11:30 horas de segunda à sexta - feira. 
Desta forma comunica a todos os interessados que a sessão de abertura do envelope contendo a 
Proposta de Preços (Envelope Nº 02) da licitação em epígrafe será realizada no dia 12 de setembro 
de 2016 às 11h30 (hora local), na sala da comissão de licitação na Rua José Ferreira, N°. 05, B.: 
Centro, São José do Bonfim/PB. Publique-se e registre-se.

São José do Bonfim/PB, 08 de setembro de 2016.
JOSEILDO ALVES MONTEIRO

Presidente da Comissão

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO BONFIM
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº. 00040/2016
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 

José Ferreira, Nº. 05, Centro, São José do Bonfim/PB, às 09:30 horas do dia 20 de setembro de 
2016, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço por item, para: aquisição de 
material permanente(carteiras escolares) para secretaria de educação (escola) do município de 
SãoJosé do Bonfim/PB. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal 
nº 10.520/02, subsidiariamente pela Lei Federal nº. 8.666, de 21 de junho de 1993 e suas alterações 
posteriores, bem como a Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006. Informações: no 
horário da 08:00 as 11:30 horas dos dias úteis, no endereço supracitado.

SãoJosé do Bonfim/PB, 02 de setembro de 2016.
Joseildo Alves Monteiro

Pregoeiro

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO BONFIM
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº. 00039/2016
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 

José Ferreira, Nº. 05, Centro, São José do Bonfim/PB, às 08:30 horas do dia 20 de setembro de 
2016, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço por item, para: aquisição de 
material permanente(carteiras escolares e conjunto de professor) para o Colégio Senador Humberto 
Lucena do município de SãoJosé do Bonfim/PB, conforme convênio e plano de trabalho. Recursos: 
previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02, subsidiariamente 
pela Lei Federal nº. 8.666, de 21 de junho de 1993 e suas alterações posteriores, bem como a Lei 
Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006. Informações: no horário da 08:00 as 11:30 
horas dos dias úteis, no endereço supracitado.

São José do Bonfim/PB, 02 de setembro de 2016.
Joseildo Alves Monteiro

Pregoeiro

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO BONFIM
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00041/2016
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 

José Ferreira, 05 - Centro - São José do Bonfim - PB, às 10:30 horas do dia 20 de setembro de 
2016, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço por item, para: Contratação de 
empresas para realização de serviços médicos para exames de ressonância e entre outros, para 
o Município de São José do Bonfim/PB. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento 
legal: Lei Federal nº 10.520/02 e Decreto Municipal. Informações: no horário da 08:00 às 11:30 
horas dos dias úteis, no endereço supracitado.

São José do Bonfim - PB, 02de Setembro de 2016.
JOSEILDO ALVES MONTEIRO

Pregoeiro Oficial

• A Companhia Estadual de Habitação Popular – CEHAP, torna público que a SUDEMA – Superin-
tendência de Administração do Meio Ambiente, emitiu a LICENÇA DE INSTALAÇÃO Nº 2277/2016 
– através do Proc. 2016-004815/TEC/LI-4981, referente à construção de conjunto habitacional 
popular com 40 (quarenta) unidades habitacionais, no município de GUARABIRA - PB.
 
• A Companhia Estadual de Habitação Popular – CEHAP, torna público que a SUDEMA – Superinten-
dência de Administração do Meio Ambiente, solicitou a RENOVAÇÃO DA LICENÇA DE OPERAÇÃO 
Nº 14/2015 – através do Proc. 2016-006049/TEC/LO-3024, para construção de 20 (vinte) unidades 
habitacionais, no município de SUMÉ - PB.
 
• A Companhia Estadual de Habitação Popular – CEHAP, torna público que a SUDEMA – Su-
perintendência de Administração do Meio Ambiente, solicitou a RENOVAÇÃO DA LICENÇA DE 
OPERAÇÃO Nº 21/2015 – através do Proc. 2016-006637/TEC/LO-3111, para construção de 639 
(seiscentas e trinta e nove) unidades habitacionais,no Conjunto Três Irmãs,  no município de 
CAMPINA GRANDE- PB. 

• A Companhia Estadual de Habitação Popular – CEHAP, torna público que a SUDEMA – Superinten-
dência de Administração do Meio Ambiente, solicitou a RENOVAÇÃO DA LICENÇA DE OPERAÇÃO 
Nº 242/2015 – através do Proc. 2016-006638/TEC/LO-3112, para construção de 670 (seiscentas e 
setenta) unidades habitacionais, nos Conjuntos Glória I e II, no município de CAMPINA GRANDE - PB. 

• A Companhia Estadual de Habitação Popular – CEHAP, torna público que a SUDEMA – Su-
perintendência de Administração do Meio Ambiente, solicitou a RENOVAÇÃO DA LICENÇA DE 
INSTALAÇÃO Nº 1435/2015 – através do Proc. 2016-006640/TEC/LI-5051, para construção de 
352 (trezentas e cinqüenta e duas) unidades habitacionais, com sistema de esgotamento sanitário,  
no município de SANTA RITA- PB.
 
ECO BRASIL TRANSPORTE LTDA – CNPJ/CPF Nº 19.643.617/0001-53. Torna público que a 
SUDEMA - Superintendência de Administração do Meio Ambiente, emitiu a Autorização Ambiental 
nº 2390/2016 em João Pessoa, 30 de agosto de 2016 – Prazo: 365 dias. Para a atividade de: 
TRANSPORTE DE CARGAS PERIGOSAS (GASOLINA, ÁLCOOL, E DIESEL) EM TODO ESTADO 
DA PARAÍBA, ATRAVÉS DOS VEICULOS DE PLACAS: PCQ 4211 E OYT 4985. Na(o) – EM TODO 
ESTADO DA PARAÍBA  Município: -  UF: PB. Processo: 2016-004911/TEC/AA-3803.

Leonildo dos Santos Nascimento CPF, 241 381 704-49 torna público que requereu a Semapa- Secre-
taria de Meio Ambiente Pesca e Aquicultura de Cabedelo a licença LO ( Licença de Operação) para 
um imóvel multifamíliar situado á Rua: João Lélis de Luna Freire s/n lote 10 quadra I Loteamento 
jardim Jericó – Camboinha - Cabedelo PB.

SUPERMERCADO LITORAL LTDA – CNPJ/CPF Nº 08.189.400/0001-07. Torna público que a 
SUDEMA - Superintendência de Administração do Meio Ambiente, emitiu a Licença de Operação 
nº 2214/2016 em João Pessoa, 24 de agosto de 2016 – Prazo: 730 dias. Para a atividade de: 
COMERCIO VAREJISTA DE MERCADORIAS EM GERAL (SUPERMERCADO, PADARIA E LAN-
CHONETE) Na(o) AV: MAR VERMELHO – Nº 206  Município:  CABEDELO – UF: PB.  Processo: 
2016-004785/TEC/LO-2715.

Lojão Agropecuário comercio e serviços Eireli - ME, Cnpj 23.465.359/0001-30 torna público que 
requereu da Semapa - Secretaria de meio ambiente pesca e aquicultura de Cabedelo, a LO ( Licença 
de operação) para o funcionamento do comércio varejista de medicamentos veterinários situado 
á Rodovia BR- 230, S/N QUADRA 82 LOTE 02, BAIRRO JARDIM AMÉRICA CABEDELO PB.

peitada. Ele disse ainda que 
todos aqueles que acreditam 
em Deus devem defender a 
criação e a vida e “não podem 
ficar em silêncio” quando 
veem atrocidades.

“O homem e a mulher 
são chamados a defender a 
vida em todas as suas fases, 
a integridade física e as liber-
dades fundamentais, como a 
liberdade de consciência, de 
pensamento, de expressão e 
de religião. É um dever que 

precisamos respeitar porque 
nós acreditamos que Deus é 
o criador e nós somos instru-
mentos em suas mãos para 
fazer com que todos os ho-
mens e mulheres sejam res-
peitados em sua dignidade”, 
acrescentou.

Ao falar sobre o diálogo 
inter-religioso, o papa pediu 
ainda que todos os crentes 
“devem colaborar entre si” e 
com todos “os homens e mu-
lheres de boa vontade que 

não professam nenhuma re-
ligião” para dar uma “respos-
ta mais eficaz aos muitos ma-
les do mundo, como a guerra 
e a fome, a miséria que atinge 
milhões de pessoas pela crise 
do meio-ambiente, da violên-
cia, da corrupção e da degra-
dação moral”.

Além do encontro no Va-
ticano, no dia 20 de setembro, 
o papa Francisco irá para As-
sis nos 30 anos do Encontro 
Inter-religioso pela Paz.

O papa fez o pedido durante encontro com representantes de instituto argentino, no Vaticano 

FOTO: Reprodução/Internet

Vientiane, Laos - O 
presidente dos EUA, 
Barack Obama, disse 
nessa quinta-feira que 
ele “não está prepa-
rado para desistir” de 
sua promessa de fechar 
o centro de detenção 
de Guantánamo, na 
Baía de Guantánamo, 
em Cuba, e que deverá 
permanecer aberta até 
o fim de seu mandato, 
em janeiro. 

“Eu não estou pre-
parado para admitir 
que pode continuar 
aberto, porque nós es-
tamos trabalhando de 
modo diligente para 
continuar a reduzir o 
número de detentos”, 
disse Obama. Ele fez 
os comentários em res-
posta a uma pergunta 
em uma entrevista co-
letiva no encerramen-
to da reunião de cúpu-
la com líderes asiáticos, 
no Laos. Em agosto, o 
Pentágono informou 
que tinham 61 deten-
tos no centro peniten-
ciário. Obama tem o 
intuito de reduzir este 
número para algo en-

tre 40 e 50 até o final 
de seu mandato. 

O presidente ame-
ricano repetiu que a 
existência de Guantá-
namo é utilizada como 
“uma ferramenta de 
recrutamento pelas 
organizações terroris-
tas”.

Desde 2009, Oba-
ma quer fechar o cen-
tro de detenção, que 
foi criado após os aten-
tados de 11 de setem-
bro de 2001 pelo então 
presidente George W. 
Bush com o objetivo de 
reunir todos os prisio-
neiros da “guerra con-
tra o terrorismo”. Esta 
foi uma das primeiras 
promessas de Obama, 
mas até o momento ele 
não conseguiu obter o 
apoio do Congresso. 

Ao todo, 780 pri-
sioneiros já passaram 
por esta prisão, a 
maioria suspeitos de 
terrorismo captura-
dos depois dos aten-
tados de 11 de setem-
bro de 2001 e detidos 
sem julgamento du-
rante anos, o que tem 
provocado críticas in-
ternacionais. 

Obama não desiste de  
fechar Guantánamo

CENTRO DE DETENÇÃO

Da Agência Estado
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Campanha incentiva beijo para diagnóstico precoce

Fibrose cística
Paula Felix 
Da Agência Estado

Um ato de carinho para 
diagnosticar uma doença. 
Beijar a pele de uma pessoa e 
avisá-la se notar um gosto sal-
gado na boca. Essa é a proposta 
da campanha “Um beijo muda 
tudo”, que tem como foco a 
conscientização sobre a fibro-
se cística, cujo dia mundial foi 
celebrado nessa quinta-feira, 8.

A doença, que é genética 
e ainda não tem cura, faz com 
que o muco produzido pelo 
organismo seja mais espesso e 
causa pneumonia de repetição, 
tosse crônica e suor mais salga-
do do que o normal.

“Ao beijar a pele de quem 
você ama e isso vale inclusive 
para bebês, as pessoas devem 
saber que, se é salgado, pode 
ser fibrose cística. É muito 
importante que o diagnósti-
co seja precoce”, explica Ve-
rônica Stasiak Bednarczuk 
de Oliveira, fundadora do 
Instituto Unidos Pela Vida, 
que organiza a campanha. As 
pessoas também podem pu-
blicar fotos beijando a testa 
de amigos e parentes usando 
a hashtag #desafiodobeijo 
para apoiar a campanha.

Verônica conta que fun-
dou o instituto após saber que 
tinha a doença, há sete anos. 
Ela tinha vários episódios de 
pneumonia por ano, que afeta-
ram seus pulmões, e precisou 
fazer a remoção da vesícula. 
“Só tive o diagnóstico com 23 
anos. Se tivesse sido precoce, 
não precisaria ter passado por 
tudo isso”, afirma.

Com o tratamento, o pa-
ciente pode viver com quali-
dade de vida. “A fibrose é parte 
do que somos, não o limite. A 
pessoa pode se tratar e rea-
lizar seus sonhos, trabalhar, 
casar e enfrentar os proble-
mas apesar de tudo. Estima-se 
que, para cada 10 mil nascidos 
vivos, um tem fibrose cística. 
Atualmente, há 4 mil pessoas 
em tratamento no Brasil.

Além das ações nas redes 
sociais, a campanha também 
terá caminhadas ao longo 
do mês em 26 cidades para 
divulgar a doença. Em São 
Paulo, a ação será no próximo 
domingo, dia 11, no Parque 
do Ibirapuera, na Zona Sul da 
capital, das 11h às 15h.

Advogados defendem em CG 
estatuto da diversidade sexual

COMBATE À INTOLERÂNCIA E AO ÓDIO

Reitor Rangel Junior assina acordo que possibilita a transferência do avanço tecnológico à Tecnal; equipamento traz grande contribuição à questão ecológica

A assinatura de um con-
trato de transferência de tec-
nologia entre a Universidade 
Estadual da Paraíba (UEPB) e 
a empresa Tecnal, de Piracica-
ba (SP), realizada ontem, em 
Bodocongó, confirmou mais 
um passo importante da ins-
tituição em seu processo de 
incentivo à pesquisa, desen-
volvimento tecnológico e con-
tribuição social. Pela primeira 
vez, um equipamento criado 
nos laboratórios de uma uni-
versidade paraibana será fa-
bricado em larga escala com 
o propósito de beneficiar uma 
grande parcela da população 
brasileira.

Trata-se de um aparelho 
destilador de água compacto, 
com eficiência máxima de reu-
tilização. Desenvolvido pelo 
professor Josemir Moura Maia 
e pelo técnico-administrativo 
Poti Oliveira Cortês Costa, am-

bos do Campus IV da UEPB, 
localizado na cidade de Catolé 
do Rocha, o equipamento apre-
senta alta eficiência na produ-
ção de água destilada e chega a 
apresentar um rendimento 70 
vezes maior que o equipamen-
to convencional, tendo um ren-
dimento em torno 90%.

Ou seja, de cada litro de 
água que entra no sistema, 
cerca de 900 ml são conver-
tidos em água destilada. Em 
aparelhos convencionais, 
como no sistema Pilsen, cer-
ca de 50 litros de água tra-
tada são utilizados para se 
produzir apenas 1 litro de 
água destilada. O destilador 
compacto garante um melhor 
funcionamento da tecnologia, 
ao mesmo tempo em que há 
uma considerável economia 
de água e energia. “O equipa-
mento tem a capacidade de 
produzir a mesma quantidade 

de água destilada que outros, 
mas com desperdício quase 
zero. A produtividade é supe-
rior a 90%. A perda de água 
é mínima e chega a ser uma 
tecnologia verde. O País como 
um todo vive sérios proble-
mas relacionados à água e ao 
conseguirmos transferir esta 
tecnologia sinalizamos para 
uma redução do desperdício 
significativa e com uma pro-
dução muito eficiente. Se você 
verificar que a água destilada 
é utilizada em quase todos os 
setores industriais, conseguir 
produzir mais com menos 
desperdício gera uma econo-
mia muito grande, aumenta a 
produtividade e reduz custos”, 
ressaltou o professor Josemir 
Moura. Para o reitor Rangel 
Junior, este contrato de trans-
ferência de tecnologia marca 
uma nova época na UEPB. “No 
momento em que a gente vem 

trabalhando tanto a importân-
cia da inovação tecnológica, 
surge este resultado. Há muito 
tempo se fala em a universi-
dade transferir conhecimento 
para a sociedade e também 
em buscar receita a partir des-
te desenvolvimento. E prin-
cipalmente por ser em uma 
área tão importante como é a 
questão da água, esta tecnolo-
gia traz uma grande contribui-
ção para a questão ecológica.”, 
disse o reitor.

Também presente na so-
lenidade de assinatura do con-
trato, Simone Silva, presidente 
da Agência de Inovação Tec-
nológica da UEPB (Inovatec), 
destacou a importância desse 
ato, uma vez que ele eleva a 
Universidade a um patamar de 
destaque entre as Instituições 
de Ensino Superior do país 
que investem em tecnologia. 
“Isso representa um marco 

para a UEPB”, disse Simone.
De acordo com a Lei Federal 
10.973/2004, que dispõe so-
bre incentivos à inovação e à 
pesquisa científica e tecnológi-
ca no ambiente produtivo, par-
te dos lucros da empresa são 
destinados à instituição de na-
tureza pública ou privada que 
tenha entre os seus objetivos 
o financiamento de ações que 
visem estimular e promover o 
desenvolvimento da ciência, da 
tecnologia e da inovação. 

“Como a pesquisa se deu 
dentro da UEPB, a universida-
de passará a receber recursos 
após uma carência de dois 
anos do início da produção do 
equipamento. Esses recursos 
serão investidos para dar su-
porte a outras pesquisas em 
desenvolvimento, além do in-
centivo à propriedade intelec-
tual”, acrescentou a presidente 
da Inovatec.

UEPB transfere tecnologia a empresa paulista
ÁGUA DESTILADA COM RENDIMENTO SUPERIOR A 90%

FOTO: Reprodução/Internet

Ao planejar uma viagem, muitos 
brasileiros não se atentam aos deta-
lhes importantes de uma programa-
ção de férias. A escolha da agência de 
turismo está entre os itens importan-
tes no momento de fechar ou não um 
pacote de viagem. 

Para auxiliar esses consumidores, 
o Ministério do Turismo reforça a im-
portância de verificar se a empresa e 
os demais prestadores estão cadastra-
dos no Cadastur, sistema do Ministério 
do Turismo obrigatório para as empre-
sas que atuam no setor. Além disso, os 
interessados em viajar podem  acessar 
o site Viaje Legal, que reúne orienta-
ções e dicas para os turistas, ou baixar 

um guia de bolso sobre o tema. Entre 
as medidas a serem adotadas antes da 
contratação do pacote, é importante 
verificar queixas ou denúncias no Pro-
con e demais organizações e sites espe-
cializados em defesa do consumidor e 
também nas entidades de prestadores 
de serviços turísticos.

É necessário, ainda, pedir uma via 
do contrato de prestação de serviço 
para a agência. O contrato deve ser 
lido atentamente para esclarecer todas 
as dúvidas antes da assinatura. Muitas 
vezes, esses documentos trazem textos 
confusos e ambíguos que podem causar 
transtornos ao consumidor na hora 
de exigir seus direitos.

Governo alerta sobre riscos 
dos pacotes de viagens

PROGRAMAçãO DE FéRIAS

Chico José
chicodocrato@gmail.com

Os advogados Adolff 
Uchoa e Marcel Jeronymo, da 
Comissão da Diversidade Se-
xual e de Gênero da Subseção 
da Ordem dos Advogados do 
Brasil (OAB) de Campina Gran-
de, defendem a elaboração do 
Estatuto da Diversidade Sexual. 
Com esse objetivo eles entrega-
ram à presidente da Comissão 
Especial da Diversidade Sexual 
do Conselho Federal da OAB, 
Maria Berenice Dias, um abaixo
-assinado contendo mil assina-
turas. Eles manifestaram o en-
tendimento de que a cultura da 

intolerância e do ódio à popu-
lação LGBTI “interrompe a vida 
de várias pessoas que querem 
o simples direito de ser, estar e 
viver da forma que se reconhe-
cem”. “Buscando mudar esse 
cenário, um passo importante 
na defesa dos direitos desse 
público foi dado durante o II 
Congresso Nacional de Direi-
to Homoafetivo, realizado em 
São Paulo”, diz nota enviada à 
imprensa pelos advogados in-
tegrantes da Comissão da Di-
versidade Sexual da Subseção 
da OAB em Campina Grande. 
Para a advogada Alana Lima 
de Oliveira, vice-presidente 
da Comissão da Diversidade 

Sexual e Gênero da OAB/CG, 
a entrega das assinaturas é 
um momento muito especial 
e histórico para a comissão, 
diante do contexto atual da 
luta pelos direitos LGBTI’s. De 
acordo com ela, a elaboração 
do estatuto contou com a efeti-
va participação de todas as Co-
missões da Diversidade Sexual 
das Seccionais e Subseções da 
OAB. “Mas  há muito trabalho 
a ser feito pela frente”, disse. 
Como se trata de um projeto 
de lei de iniciativa popular, é 
preciso conseguir 1,5 milhão 
de assinaturas, para que ele 
possa ser votado no Congres-
so Nacional.
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Motoristas têm desconto de 40% 
EMIssãO dE MultAs pElA INtErNEt

Medida visa reduzir custos 
e garantir que o cidadão 
seja notificado da autuação

18

O Conselho Nacional de 
Trânsito (Contran) aprovou 
na última terça-feira (6) uma 
resolução que deu origem ao 
Sistema de Notificação Eletrô-
nica. Com a medida, o condutor 
poderá receber as notificações 
das infrações de trânsito por 
meio eletrônico. Os condutores 
que optarem por este novo sis-
tema terão desconto de 40% 
sobre o valor original da multa.

A medida visa garantir 
que o cidadão será efetiva-
mente notificado da autuação, 
reduzir os custos com o envio 
de documentos impressos e a 
diminuir ao uso de papel.

A partir de agora, o Depar-
tamento Nacional de Trânsito 
(Denatran) vai desenvolver, 
padronizar, organizar, manter 
e fazer a gestão do sistema ele-
trônico, que entrará em funcio-
namento a partir de 1º de no-
vembro de 2016. Até lá, o órgão 
vai definir se essa comunicação 
será por e-mail, mensagen SMS 
e outros mecanismos de comu-
nicação via internet.

Os condutores deverão 
optar por manter o modelo 
original de notificação, via Cor-
reios, ou aderir ao novo méto-
do de notificação eletrônica, 
escolha que implicará no não 
recebimento do documento 
imprenso.

O  novo sistema vai incluir 
na comunicação por meio ele-
trônico um link para que o ci-
dadão possa recorrer da notifi-
cação, bem como para solicitar 
a transferência dos pontos para 
outro condutor, nos moldes do 
que já é feito no modelo atual.

A plataforma será aces-
sada através de um site au-
tônomo, administrado pelo 
Denatran e divulgado nos si-
tes do Denatran e dos Depar-
tamentos Estaduais de Trân-
sito (Detran).

Escolas públicas vão  
atuar contra Aids 

Ação voltada à prevenção 
de doenças sexualmente trans-
missíveis (DST) e gravidez precoce 
reuniu ontem (8) diretores, coor-
denadores pedagógicos e alunos 
de escolas estaduais que atuarão 
como multiplicadores. Esse público 
recebeu orientações em evento na 
Escola de Formação dos Professores 
do Estado de São Paulo, na capital 
paulista. Participaram represen-
tantes de 50 escolas que têm En-
sino Fundamental II e Ensino Médio 
da Diretoria Regional Centro-Oeste 
de São Paulo. 

sp tem fábrica de 
atestados falsos

A Polícia paulista prendeu 
ontem quatro investigados por ven-
da de atestados médicos falsos a 
funcionários públicos. A operação 
foi deflagrada com base em relatório 
do Departamento de Inteligência da 
Corregedoria-Geral da Administração, 
braço do Governo do Estado que fisca-
liza secretarias, autarquias e empre-
sas públicas. O documento foi revela-
do pelo repórter Bruno Tavares, da TV 
Globo. A Secretaria da Educação, “por 
possuir o maior contingente de servi-
dores tem o número mais elevado de 
afastamentos em termos absolutos”.

Autora revela 
paixão por mulher

Autora do livro Comer, Rezar, 
Amar, Elizabeth Gilbert fez uma posta-
gem em seu Facebook falando sobre o 
relacionamento amoroso que vem ten-
do com Rayya Elias. Ela também revela 
que seu envolvimento com Rayya mo-
tivou o fim de seu antigo casamento, 
com o brasileiro José Nunes, e que sua 
nova parceira vem lutando contra um 
câncer no pâncreas e no fígado.”Algo 
aconteceu em meu coração e em mi-
nha mente nos dias e semanas que se 
seguiram ao diagnóstico de câncer no 
pâncreas e fígado de Rayya. Morte - ou 
o prospecto de morte - tem uma ma-
neira de tirar da frente tudo que não é 
real, e naquele espaço, somos confron-
tados com a verdade: Eu não apenas 
amo Rayya; eu estou apaixonada por 
Rayya. E eu não tenho mais tempo para 
negar essa verdade”, contou Elizabeth 
em sua página no Facebook.

Maitê posta folha 
de maconha em rede

Em suas férias no Butão, a 
atriz Maitê Proença publicou uma 
foto com folhas de maconha e cha-
mou atenção dos internautas. Na 
legenda, a atriz escreveu: “Aqui, 
ela dá na margem da estrada #Bu-
tão!” Maitê está compartilhando 
toda sua aventura pela Ásia em 
seu Instagram. A atriz tem visita-
do monastérios e pontos turísti-
cos. “Hoje estou no Butão, aninha-
do na Cordilheira do Himalaia, tem 
na sua Constituição uma proposta 
de Felicidade Interna Bruta, FIB, em 
vez do nosso PIB. Sorrio, eu estou 
no Butão”, publicou Maitê.

“Fora temer” invade 
Fátima Bernardes

No programa Encontro com 
Fátima Bernardes dessa quinta-
feira, 8, o músico Johnny Hooc-
ker foi um dos convidados e se 
apresentou ao vivo. Sua banda, 
porém, foi o que mais chamou 
atenção nas redes sociais por 
conta das roupas escolhidas. O 
tecladista usou uma camiseta 
com a frase “Fora Temer”. O te-
cladista, ainda não identificado, 
apareceu na televisão rapida-
mente, mas logo a câmera foi 
desviada e focou apenas no can-
tor Hoocker. Nas redes sociais, 
diversos usuários perceberam e 
comentaram sobre a camiseta.

FOtO: Reprodução/Internet

Multas por infrações de trânsito terão os seus valores reajustados a partir de novembro desse ano, segundo resolução do Contran

Reclamações e índices de re-
solução junto aos Procons e jun-
to à plataforma digital Consu-
midor.gov.br serão levados em 
consideração na hora de calcu-
lar os valores das multas às em-
presas. A Portaria nº 7 da Secre-
taria Nacional do Consumidor 
do Ministério da Justiça e Cida-
dania (Senacon/MJC) entrou em 
vigência na última segunda-fei-
ra (5) e disciplina a aplicação de 
sanções administrativas.

De acordo com o secretá-
rio nacional do Consumidor, 
Armando Rovai, a norma esta-
belece uma fórmula mais cla-
ra para a fixação das penas de 
multa e, em especial, estabele-

ce uma série de critérios obje-
tivos para embasar, nos casos 
concretos, uma melhor ponde-
ração desses valores. “Tais cri-
térios implicam, na prática, o 
estabelecimento de uma série 
de incentivos concretos, bas-
tante tangíveis, à adoção de 
melhores condutas, por parte 
dos fornecedores, em sua inte-
ração com os consumidores”, 
explica Rovai.

Entre os critérios adotados 
estão a quantidade de recla-
mações junto aos Procons inte-
grados ao Sistema Nacional de 
Informações de Defesa do Con-
sumidor (Sindec) e na plata-
forma Consumidor.gov.br, nos 

últimos 12 meses anteriores à 
infração em exame; índices de 
resolutividade das reclamações 
formuladas nesses mesmos sis-
temas; existência, ou não, de 
processos sancionatórios fina-
lizados nos 5 anos anteriores à 
infração em exame. 

reajustes
As multas por infrações 

de trânsito terão seus valores 
reajustados a partir de 1º de 
novembro de 2016. Uma reso-
lução, que autoriza a ação, foi 
publicada pelo Conselho Na-
cional de Trânsito (Contran) 
no Diário Oficial da União des-
sa quinta-feira (8). 

Procons mudam critérios para penalidades

A Universidade Federal de 
Campina Grande (UFCG) divul-
gou, no último dia 2 setembro, 
editais para a contratação de 16 
professores efetivos. O modo de 
seleção dos concursos será por 
provas e títulos e abrangerá os 
campi de Campina Grande, Caja-
zeiras, Patos, Pombal e Sumé. Os 
salários variam de R$ 2.293,41 até 
R$ 9.114,67 e, para alguns cargos, 
pode ser necessário ter especiali-
zação, residência médica, mestra-
do ou doutorado.

As vagas são para as áreas 
de Arte e Mídia, Administração, 
Agronomia, Arquitetura, Design, 

Educação, Enfermagem, Enge-
nharia Civil, Engenharia Florestal, 
Letras, Medicina, Música e Peda-
gogia. As cargas horárias variam 
de 20 a 40 horas semanais com 
dedicação exclusiva. 

O fim do prazo para as inscri-
ções depende do cargo. Os editais 
dos concursos podem ser acessa-
dos no site da Universidade Fe-
deral de Campina Grande: www.
ufcg.edu.br/.

Hu de Campina Grande
Também no dia 2 de setem-

bro, a UFCG divulgou a abertu-
ra de 293 vagas para a Empresa 

Brasileira de Serviços Hospitalares 
(Ebserh), para atuação no Hospi-
tal Universitário Alcides Carneiro 
(HUAC). São 89 vagas na área de 
especialidade médica, 176 para a 
área assistencial e 28 para cargos 
administrativos.

 As inscrições vão até as 14h 
do dia 3 de outubro e o concurso 
abrange os níveis médio e supe-
rior. As taxas de inscrição variam 
de R$ 65 a R$ 150 e os salários 
podem ser conferidos nos editais 
do concurso. Os editais e as inscri-
ções estão disponíveis no site da 
organizadora do concurso: www.
institutoaocp.org.br

UFCG vai contratar mais de 300 
OpOrtuNIdAdEs dE EMprEGO

Anvisa proíbe 
cosmético 
com formol 
em excesso

A medida foi motivada 
após a Anvisa verificar que o 
cosmético não possui regis-
tro na agência. Além disso, o 
produto apresentou resulta-
do insatisfatório nos testes 
que verificaram o teor de 
formaldeído.

De acordo com laudo 
da Anvisa, o produto possui 
formol em quantidade fora 
do limite de segurança per-
mitido pela legislação brasi-
leira.

O formol é considerado 
cancerígeno pela Agência 
Internacional de Pesquisa 
em Câncer, o Iarc (Interna-
tional Agency For Research 
on Cancer). 

Também foi compro-
vada a incidência de câncer 
nas vias respiratórias supe-
riores (nariz, faringe, larin-
ge, traqueia, e brônquios) 
pela inalação da substância.

O formol pode ser uti-
lizado em produtos para 
cabelos somente como con-
servante do próprio produ-
to para evitar a contamina-
ção por microorganismos. 
Nestes casos, o formol é adi-
cionado durante o processo 
de fabricação nas indús-
trias, e a concentração má-
xima permitida para essa 
finalidade é de 0,2%.

A agrônoma Maria Te-
reza Jorge Pádua recebeu, no 
dia 6 de setembro, a medalha 
comemorativa John C. Phillips 
2016, a mais alta condeco-
ração do Congresso Mundial 
da Conservação 2016. Ela é a 
primeira brasileira e a segun-
da mulher a receber o prêmio, 
que desde 1963 reconhece 
personalidades que se desta-
cam internacionalmente pela 
contribuição excepcional à 

conservação da natureza. A 
primeira mulher premiada 
foi Indira Gandhi, ex-primeira 
ministra da Índia, em 1984. A 
condecoração também cele-
bra a vida e trabalho do cien-
tista da qual leva o nome, que 
foi um pioneiro no movimento 
conservacionista. Com atua-
ção decisiva para a criação de 
diversos parques nacionais e 
outras unidades de conserva-
ção em todo o Brasil, Maria Te-

reza já participou no conselho 
de importantes organizações 
mundiais ligadas à conserva-
ção da natureza, como a IUCN, 
o World Resources Institute 
(WRI) e World Wide Fund-
-International. 

Atualmente, ela é mem-
bro do Conselho da Comissão 
Mundial de Áreas Protegidas 
(WCPA) da União Interna-
cional para a Conservação 
da Natureza (UICN), do Con-

selho Curador da Fundação 
Grupo Boticário de Proteção 
à Natureza e do Conselho da 
Fundação Pró-natureza (Fu-
natura). Também é membro 
da Rede de Especialistas em 
Conservação da Natureza. A 
escolha do premiado é feita 
por um júri de cinco mem-
bros do comitê constituinte 
da União Internacional para 
Conservação da Natureza 
(IUCN, na sigla em inglês).

Brasileira recebe a mais alta condecoração
CONGrEssO MuNdIAl dA CONsErVAÇãO 2016
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Receita abre consulta a mais um lote de restituição

Imposto de Renda
A Receita Federal abriu 

ontem, dia 8, consulta ao 
quarto lote de restituição 
do Imposto de Renda Pes-
soa Física 2016 (IRPF). No 
lote estão sendo liberadas 
também restituições que 
estavam na malha fina dos 
exercícios de 2008 a 2015. 
O crédito bancário será fei-
to no dia 15 de setembro.

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 Federal 
informações sobre liberação 
das restituições do IRPF e a 
situação cadastral do con-

Daniel Lima
Repórter da Agência Brasil Banco tem 10 dias 

para enviar recibo

Bancos e demais institui-
ções financeiras terão de emi-
tir, no prazo de dez dias úteis, 
o recibo de quitação integral 
de débito, quando solicitado 
pelo interessado, a partir dessa 
quinta-feira (8). A medida foi 
publicada em junho, no Diário 
Oficial da União. A regra é válida 
quando o consumidor termina de 
pagar a dívida. Mas esse prazo 
de dez dias úteis não vale para 
os contratos de financiamento 
imobiliário. Nesse caso, o prazo 
é de 30 dias, a contar da data de 
liquidação da dívida.

Expectativa para 
inflação desacelera 

Diante de reformas impor-
tantes propostas pelo governo 
para reorganizar a economia, o 
mercado financeiro está cada 
vez mais otimista e passou a 
prever números melhores para 
o País. As expectativas para a 
inflação têm se reduzido e se 
aproximado do objetivo perse-
guido pelo Banco Central, um 
Índice de Preços ao Consumidor 
Amplo (IPCA) de 4,5%.

Anfavea prevê 
retomada em 2017

O presidente da Associa-
ção Nacional dos Fabricantes de 
Veículos Automores (Anfavea), 
Antonio Megale, disse na última 
terça-feira (6) estar confian-
te de que a economia voltará a 
crescer em 2017, favorecendo a 
retomada das vendas internas de 
veículos. Em agosto, a demanda 
do mercado doméstico aumentou 
1,4% sobre julho e, nesse mês, o 
número de unidades vendidas foi 
o mais elevado do ano. Na avalia-
ção do presidente da Anfavea, o 
resultado só não foi mais expres-
sivo porque as vendas no Rio de 
Janeiro, que é o terceiro maior 
mercado no País, sofreu o impac-
to de dias sem comercialização 
durante a Olimpíada.

Energia ficará mais 
barata em 2018

A Agência Nacional de Ener-
gia Elétrica (Aneel) aprovou nessa 
terça-feira (6) o cronograma para 
a adoção de preços diferentes de 
energia de acordo com o horário 
de consumo. Com a tarifa branca, 
o consumidor poderá pagar mais 
barato pela energia consumida fora 
do horário de pico. A tarifa branca 
começará a valer a partir de 2018, 
quando estará disponível para as 
novas ligações e com unidades que 
consomem mais de 500 quilowatts
-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.

FMI faz cobrança 
ao sistema político

O sistema político do Brasil 
terá de demonstrar que está com-
prometido com o ajuste fiscal, que 
terá de ser mais forte que o reali-
zado em outros países da América 
Latina, avaliou ontem Alejandro 
Werner, diretor para o Hemisfério 
Ocidental do Fundo Monetário In-
ternacional (FMI). Segundo ele, os 
países da região possuem situa-
ções fiscais piores do que deveriam.

tribuinte pessoa física. A 
Receita lembra que a resti-
tuição 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 pesso-
almente qualquer agência 
do BB ou ligar para a Cen-
tral de Atendimento por 
meio do telefone 4004-
0001 (capitais), 0800-
729-0001 (demais locali-
dades) e 0800-729-0088 
(telefone especial exclusi-
vo para deficientes audi-
tivos) para agendar o cré-
dito em conta-corrente ou 
poupança, em seu nome, 
em qualquer banco.

A Autarquia do Programa de 
Proteção e Defesa do Consumidor 
(Procon-PB), através do Setor de 
Pesquisa e Estatística, comparou en-
tre os dias 1o e 5 de setembro pre-
ços cobrados pelo botijão de gás de 
cozinha em 18 estabelecimentos de 
João Pessoa. A pesquisa identificou 
preços à vista e a prazo nos estabe-
lecimentos. O gás comprado à vista 
varia de R$ 42,00 a R$ 60,00. Já a 
prazo está estabelecido em R$ 60,00. 
Considerando apenas o pagamento 
à vista, o estabelecimento SOS Gás 

(Torre) tem o menor preço dos 18 
pesquisados. Já Neto Gás (Bancá-
rios) e Emerson Gás (Bancários) têm 
os menores preços quando o paga-
mento é a prazo. 

Os estabelecimentos SOS Gás e 
Ezequiel Gás cobram preços diferen-
ciados quando o gás de cozinha é 
comprado por telefone.

O consumidor que tiver dúvidas 
ou quiser fazer uma reclamação, 
pode procurar o Procon-PB ou o nú-
cleo de atendimento mais próximo, 
bem como outros canais.

Preço do gás de cozinha varia 
de R$ 42,00 a R$ 60,00 em JP

PESQUISA DO PROCON-PB

Kelly Oliveira 
Repórter da Agência Brasil

 
As saídas de dólares no 

país superaram as entradas 
em agosto, de acordo com 
dados do Banco Central 
(BC), divulgados hoje (8). 
No mesmo mês do ano pas-
sado, o saldo negativo ficou 
em US$ 1,110 bilhão.

De janeiro a 2 de se-
tembro, o saldo é negati-
vo em US$ 10,559 bilhões, 
contra o resultado positivo 
de US$ 11,365 bilhões em 
igual período de dias úteis 
de 2015.

Somente no mês pas-
sado, o fluxo financeiro 
(investimentos em títulos, 
remessas de lucros e divi-
dendos ao exterior e inves-
timentos estrangeiros dire-
tos, entre outras operações) 
ficou negativo em US$ 3,785 
bilhões. Já o fluxo comercial 
(operações de câmbio re-
lacionadas a exportações e 
importações) teve saldo po-
sitivo de US$ 2,676 bilhões. 
Neste ano, até 2 deste mês, 
o fluxo comercial ficou posi-
tivo em US$ 32,476 bilhões 
e o financeiro, negativo em 
US$ 43,034 bilhões.

Marli Moreira 
Repórter da Agência Brasil

O Índice de Preços ao 
Consumidor Semanal (IPC-
-S) apresentou variação de 
0,34%, na primeira prévia de 
setembro, o que indica ace-
leração de 0,02 ponto per-
centual, em relação à última 
pesquisa (0,32%). O levan-
tamento é feito pelo Institu-
to Brasileiro de Economia 
da Fundação Getulio Vargas 
(Ibre/FGV), no Recife, Rio de 
Janeiro, em Salvador, São Pau-
lo, Belo Horizonte, Brasília e 
Porto Alegre.

Em três dos oito grupos 
pesquisados houve aumen-
to no ritmo de correção e o 
maior impacto sobre a infla-
ção foi constatado em edu-
cação, leitura e recreação (de 
0,50% para 0,92%). Essa alta 
foi provocada, principalmen-
te, pelo avanço de preço da 
passagem aérea (de -3,39% 
para 4,20%).

Em alimentação, a taxa 
subiu de 0,69% para 0,76% 
com destaque para as frutas 
(de 5,61% para 8,45%) e no 

grupo habitação (de 0,10% 
para 0,11%). Neste último 
grupo, o motivo foi a conta 
de luz com um recuo menos 
expressivo do que na apura-
ção passada (de -1,14% para 
-0,63%). Já em transportes, o 
índice desacelerou passando 
de 0,11% para 0,01%, efei-
to da redução observada no 
preço da gasolina (de -0,64% 
para -0,98%). Em saúde e cui-
dados pessoais, ocorreu alta 
com taxa inferior à registrada 
no último levantamento (de 
0,50% para 0,44%). O mesmo 
ocorreu em relação ao gru-
po comunicação (de 0,16% 
para 0,01%). Os itens que 
mais influenciaram o avanço 
do IPC-S foram: mamão pa-
paya (37,99%); show musical 
(8,25%); refeições em bares e 
restaurantes (0,64%); plano e 
seguro de saúde (1,05%) e to-
mate (13,87%). Em compen-
sação, os itens que ajudaram 
a diminuir o impacto foram: 
batata-inglesa (-15,47%); 
gasolina (-0,98%); tarifa 
de eletricidade residencial 
(-0,63%); alface (-11,36) e 
cebola (-20,71%).

Dólares: saída supera a 
entrada em US$ 1,1 bi

Passagem fica mais cara 
e pressiona a inflação

EM AGOSTO

AVIAÇÃO COMERCIAL

Com a proximidade 
das festas de fim de ano, 
o comércio deve contratar 
135,3 mil trabalhadores 
temporários. Segundo a 
Confederação Nacional do 
Comércio de Bens, Serviços 
e Turismo (CNC), a maioria 
das contratações, 65% do 
total, ocorre entre setem-
bro e novembro. A expecta-
tiva da entidade é de que as 
festividades de fim de ano 
movimentem R$ 32,1 bi-
lhões em 2016.

A CNC avaliou ainda 
que a maioria das contra-
tações deve se concentrar 
em empresas de vestuário, 
segmento que deve contra-
tar cerca de 62,4 mil tra-
balhadores temporários. O 

setor de hiper e supermer-
cados figura em segundo 
lugar, com 28,9 mil vagas.

“Além de serem os 
grandes empregadores do 
varejo, esses segmentos 
costumam responder, em 
média, por 60% das vendas 
natalinas”, informou a CNC 
no texto que acompanha a 
pesquisa.

A lista dos principais 
empregadores segue com 
artigos de uso pessoal e do-
méstico, com 20,6 mil va-
gas, móveis e eletrodomés-
ticos (11,2 mil) e farmácias 
e perfumarias (6,4 mil). Os 
demais segmentos do vare-
jo, juntos, devem contratar 
5,8 mil trabalhadores. O 
salário de admissão deverá 

alcançar R$ 1.205,00 valor 
9,5% maior comparado a 
igual período do ano pas-
sado. O maior salário deve 
ocorrer no ramo de artigos 
de informática e comunica-
ção (R$ 1.403).

Setor deve contratar 135 mil 
durante o natal e o ano novo

COMÉRCIO VAREJISTA

Contratos são 
fechados entre 
setembro e 
novembro e 
festividades 
devem girar
R$ 32,1 bilhões 

Gás de cozinha do SOS Gás, no bairro da Torre, tem o menor preço ofertado ao consumidor 

FOTO: Arquivo
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Social

Ele disse Ela disse

oretti G Zenaide
@letazenaidegzenaide@gmail.com colunagorettizenaide

Zum Zum Zum
   O desfile cívico do último dia 7 contou com a participação em João Pessoa 
e Campina Grande, das crianças e adolescentes, jovens, adultos, idosos e famílias 
atendidas pela Legião da Boa Vontade, inclusive os voluntários da instituição.

FOTOs: Goretti Zenaide

Palowa Arcoverde, Zilma Navarreti, a festejada Lúcia Padilha, Ruth Moura, Diana Gusmão, Norma 
Pedrosa, Edna Paiva e Céu Palmeira

Roberta Aquino, Fátima Bronzeado, Nídia Azevedo, Conceição Imperiano, Terezinha Vaz, Roziane 
Coelho, Tereza Neuman Vaz, Stella Barros, Eurides Batista e Ezilda Rocha

Dois Pontos

“Atletas revoltados 
com medalha de prata e 
eu aqui feliz por acordar 
todos os dias”

“só é feliz de verdade 
quem já conheceu 
de perto a tristeza”

ALLAN MOURA BRUNA FERNANDES

Jornalista Wellington Fa-
rias, estudante Renatinha 
Brindeiro de Araújo Torres, 
empresários Técio Dantas, 
João Gomes da Silva e 
Flaviano Ribeiro Coutinho, 
sras. Francis Pinheiro, 
Maria Lutigan Oliveira Lima 
e Benigna Diniz, executivo 
José Augusto Morosine.

Parabéns

Festejos

A COMEMORAÇÃO do 
aniversário da em-
presária Lúcia Padilha 
foi muito prestigiada 
pelas amigas que 
lotaram o novo es-
paço do Restaurante 
Appetito Trattoria.

O encontro, or-
ganizado por Roziane 
Coelho, foi na última 
terça-feira com fes-
tivo almoço que só 
terminou no final da 
tarde, com direito a 
bolo e parabéns pra 
você.

sertão

sERÁ aberta hoje 
a exposição “Sertão”, 
do fotógrafo paraibano 
Marcio Moraes, dentro do 
projeto Arte na Empresa, 
desenvolvido pela Ener-
gisa.

A mostra reúne 12 
fotos sobre a vida dos 
sertanejos que vivem em 
comunidades ciganas no 
interior do Estado e fica 
em cartaz até outubro.

Avaliação da Educação
sERÁ realizada nos dias 14 e 15 deste mês pelo Governo 

do Estado, através da Secretaria de Educação, o Avaliando 
IDEPB, que vai acontecer em 682 escolas da rede estadual 
de ensino, sejam urbanas, do campo ou indígenas.

A avalição consiste na aplicação de provas das disci-
plinas de Língua Portuguesa e Matemática a estudantes 
do 5o ao 9o anos, do Ensino Fundamental e 1a a 3a séries 
do Ensino Médio num total de 101.276 estudantes.

Para o álbum de família: Lúcia Padilha com as filhas Kainara e Lucimar e os netos Gabriela, 
Lucas, Achilles e Rafaela
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Eleitorado feminino
DEsDE o ano de 2000 que o número de mulheres 

eleitoras ultrapassa o de homens, mas nessas eleições 
municipais deste ano, pela primeira vez, o eleitorado feminino 
será maior que o masculino nos 26 estados onde haverá 
votação no dia 2 de outubro.

Por isso, candidatos! É bom estarem de olho no que 
as mulheres querem para seus municípios, porque o Brasil 
possui atualmente mais de 144 milhões de votantes, sendo  
que 52,13% são mulheres e 47,79% são homens.

Aulão de Yoga
A FUNDAÇÃO Espaço Cultural da Paraíba e o Espaço 

Arte Yoga vão promover amanhã um aulão gratuito de 
Yoga, prática milenar indiana que traz benefícios ao corpo 
e espírito, melhorando a qualidade de vida.

A atividade será conduzida pelo professor Roberto 
Miranda (Rávi), com auxílio de instrutores, sendo aberto ao 
público e vai ser realizada às 16h no Mezanino 2 do Espaço 
Cultural José Lins do Rego, em Tambauzinho.

   Nesta segunda temporada da 
série "Narcos"  lançada pela Netflix o 
final é com a morte do traficante Pablo 
Escobar, vivido pelo ator brasileiro 
Wagner Moura.
  Mas a série vai continuar e uma 
terceira está prevista para 2017 com o 
ator Damián Alcázar no papel de Gilberto 
Orejuela mostrando o avanço da cocaína 
nos Estados Unidos e Europa.

   Começou na última quarta e vai até este dominigo a Liquidação Mag Shopping 
com descontos em todas as lojas participantes sinalizadas de até 70%.

InovAtiva

CINCO startups 
paraibanas estão 
como finalistas do 
InovAtiva Brasil 2016, 
cuja final reuniu na 
semana passada 120 
investidores para que 
as empresas apre-
sentassem seus proje-
tos em pitchs de cinco 
minutos, na Escola de 
Negócios do Sebrae, 
em São Paulo. Tra-
ta-se do maior pro-
grama de aceleração 
para novas empresas 
de base tecnológica.

Processo Civil

O UNIPÊ vai realizar 
o II Curso de Curta Du-
ração em Atualização 
do Processo Civil à luz 
do novo Código de Pro-
cesso Civil, voltado para 
estudantes de Direito, 
bacharéis e advogados.

As aulas começam 
no dia 8 de outubro e 
serão ministradas pelo 
professor e advogado 
Felipe Vilarim.

Pós-Graduação

VIsANDO incentivar e 
dar oportunidade para gra-
duados fazerem uma Pós- 
Graduação, o governador 
Ricardo Coutinho lançou na 
semana passada um inte-
ressante programa de bolsas 
de Pós-Graduação, através 
de uma parceria entre a 
Fapesq e a Capes (MEC). 

Serão 198 bolsas para 
este primeiro edital, sendo 
94 para Mestrado e 104 
para Doutorado.

    A Funesc está com inscrições abertas para oficinas de artes visuais, cujas 
aulas serão ministradas pelos artistas Martinho Patrício, Illian Narayama e Carlos Nunes 
a partir do dia 3 de outubro. As inscrições podem ser feitas até o próximo dia 23.

sustentabilidade ambiental
UM NOVO relatório global de monitoramento da Unes-

co afirmou que a educação precisa passar por importantes 
transformações para que a humanidade possa atingir os 
Objetivos do Desenvolvimento Sustentável até 2030. 

Metade dos países do mundo não menciona o problema 
das mudanças climáticas ou a sustentabilidade ambiental 
em seus currículos escolares.

   A Kopenhagen lançou o Keep Kop, o tradicional chocolate da marca com dois 
sabores e em um novo formato. A delícia está disponível na loja do Manaíra Shopping.

    A filha do cantor Fábio Jr., Tainá, está lançando carreira musical com o EP “A 
Gente Fala Demais” produzido por Cesar Lemos. A música é de sua autoria em parceria 
com Renata Fausti.

   Após três anos do seu último álbum, a cantora Lady Gaga lança hoje a nova 
música “Perfect Illusion”, que estará no seu próximo CD, ainda sem nome definido. 
A música foi produzida por Mark Ronson, Bloodpop e Kevin Parker, do Tame Impala.

    O compositor paraibano Chico César grava o DVD “Estado de Poesia”, seu 
oitavo álbum, no próximo dia 17 no Teatro Boa Vista, em Recife. Quem quiser assitir o 
show o ingresso é R$ 60 inteira e R$ 30 meia.
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estreia dos paraibanos

Brasil enfrenta Marrocos
Seleção de Futebol de
5 inicia a disputa no
Rio em direção ao tetra

Página 22

Vôlei sentado enfrenta 
os Estados Unidos no 
2º dia de competições

Se atuando fora de 
casa nas últimas 
três Paralimpíadas 
(Atenas-2004, Pe-
quim-2008 e Lon-

dres-2012) a Seleção de Fute-
bol de 5 já se apossou do lugar 
mais alto do pódio, imagine na 
Rio 2016? Impossível escapar 
do rótulo de time a ser batido, 
na busca pelo tetra. A equipe 
lida com os aspectos positivos 
e negativos deste favoritismo 
para a estreia contra Marro-
cos, hoje, a partir das 9h, no 
Parque Olímpico da Barra e 
com a presença dos atletas 
paraibanos Luan Lacerda, Da-
mião Robson e Marquinhos, 
além dos técnicos Fábio Luiz e 
Josinaldo Costa. 

Além da hegemonia, 
o Brasil ainda chega como 
atual campeão mundial, após 
o título conquistado diante 
da Argentina em Tóquio, dois 
anos atrás. O brilho das me-
dalhas traz também a força 
da experiência para muitos 
dos jogadores, que estive-
ram presentes em várias das 
conquistas do País na moda-
lidade. Jefinho, eleito melhor 
jogador do mundo em 2010, 
encara o favoritismo com na-
turalidade e confiança.

“Favoritismo não nos 
atrapalha, pelo contrário, nos 
ajuda. A gente entra com mais 
tranquilidade. Os adversários 

Curtas

Cpb sonha com o quinto lugar na rio 2016

excluída, rússia faz um evento paralelo

QUeda no reVeZaMento da toCHa eMoCiona o MaraCanÃ 

Anfitriã dos Jogos, a delegação 
brasileira pretende conjugar boa parte 
desses ingredientes durante os 12 
dias de competições desde ontem. Com 
a ambiciosa meta de chegar ao Top 5 
no quadro de medalhas, o País chega 
com 289 atletas e representantes 
em todos os esportes. Até hoje, o 
melhor resultado obtido pelo Brasil foi 
o sétimo lugar nos Jogos de Londres, 

quatro anos atrás. "Nós temos a maior 
e melhor delegação paralímpica de 
todos os tempos. O Brasil nunca esteve 
presente em todas as modalidades. E 
é importante dizer que em nenhuma 
o Brasil vai simplesmente participar. 
Somos competitivos nas 22. Isso é 
resultado de investimentos", afirmou 
o presidente do Comitê Paralímpico 
Brasileiro, Andrew Parsons.  

A Rússia celebrou na última 
quarta-feira o início de Jogos 
Paralímpicos alternativos, como mais 
uma forma de protestar contra a 
exclusão do País do evento que foi 
aberto oficialmente no Maracanã, 
no Rio de Janeiro, no início da noite. 
O evento paralelo, que contou 
com apoio do governo, começou 
com cerimônia e desfile de atletas 
em Moscou, além de discurso 

do presidente Vladimir Putin. “A 
delegação russa é uma das equipes 
mais potentes do mundo”, garantiu o 
chefe de Estado, ao dar boas-vindas 
aos desportistas paralímpicos que 
participarão dos Jogos alternativos.
Participaram do desfile que abriu 
o evento judocas, arqueiros, 
atiradores, ciclistas, remadores, 
tenistas, nadadores, jogadores de 
handebol, entre outros.

A cerimônia de abertura da Paralimpíada do Rio emocionou a todos os presentes no Maracanã. Em um dos momentos 
mais comoventes da noite, a ex-atleta Márcia Malsar participou do revezamento da tocha dentro do estádio. Debaixo 
de chuva e com ajuda de uma bengala, ela se desequilibrou durante seu percurso e caiu. Na mesma hora, o público 

a aplaudiu de pé. A atleta, que tem paralisia cerebral, levantou e concluiu seu trajeto de forma emocionante. “Eu vi que a 
bengala escorregou, daí fiz tudo para me segurar. Quando vi que caí, fiz toda a minha força para me levantar” disse Márcia 
na sala de imprensa do Maracanã depois do evento, mesmo com toda a dificuldade que a ex-atleta tem para falar. Márcia 
representou o Brasil nos Jogos Paralímpicos de 1984 e 1988.

Lições transcendem 
o próprio esporte

Oficialmente, os Jogos Paralímpicos 
Rio 2016 começaram na noite da última 
quarta-feira, quando a Pira Paralímpica 
foi acesa sob aplausos de milhares de 
atletas e fãs do esporte no Maracanã. E se 
por um acaso você se emocionou com o 
show de abertura é bom ir se preparando 
porque nos próximos 11 dias o que 
os atletas mostrarão ao mundo é um 
espetáculo impressionante cujas lições 
transcendem o próprio esporte. O egípcio 
Ibrahim Hamadtou com a boca e os pés, 
revolucionou a maneira de jogar tênis de 
mesa e se transformou em um exemplo 
de obstinação. Em julho deste ano, o canal 
de televisão britânico Channel 4 lançou 
um comercial sobre os Jogos Paralímpicos 
Rio 2016 intitulado “Yes I Can!” que já 
tem quase 6 milhões de visualizações 
no Youtube. As fantásticas imagens da 
produção inglesa derrubam mitos de que 
pessoas com deficiência estão cercadas 
de barreiras que as limitam de viver seus 
sonhos.

Foto: Hector Werlang

Foto: reuters

Três atletas 
paraibanos 
começam a 
disputar as 

Paralimpíadas 
a partir de hoje 
no Futebol de 5 
em jogo contra 

Marrocos

Odair Santos ganha medalha de prata nos 5.000m, classe T11
O brasileiro Odair Santos 

conquistou a primeira meda-
lha do Brasil na Paraolimpíada 
do Rio ontem, no Engenhão. 
Ele conquistou a medalha de 
prata nos 5000m na classe 
T11, para deficientes visuais 
totais.

Odair começou a prova 
em um ritmo mais lento, par-
te da estratégia do atleta, e fi-
cou em quarto lugar até pouco 
mais de 10 minutos de prova, 
quando deu o bote em seus 
adversários e assumiu a lide-

rança. Nos últimos metros, no 
entanto, acabou ultrapassado 
pelo queniano Samwel Mushai 
Kimani, que conquistou o ouro 
com o tempo de 15min16s11. 
O tempo do brasileiro foi de 
15min17s55. O bronze ficou 
com o também queniano BII 
Wilson (15min22s96). 

“Eu adotei essa estratégia 
de tentar dosar no início para 
fechar mais forte, mas infeliz-
mente, hoje, não deu certo. O 
primeiro colocado é corredor 
de 1500m e foi mais veloz que 

eu. Fico frustrado por não ter 
ganho, mas feliz mesmo as-
sim por conquistar a primeira 
medalha do Brasil. Tenho um 
15min11s. Hoje foi minha se-
gunda melhor marca do ano. 
Estou satisfeito”, comentou 
após a prova. 

Odair Santos ainda cor-
rerá a prova dos 1500m, com 
classificatórias no domingo 
(11). 

“Vou procurar descansar 
bastante e entrar com tudo 
também. Quem sabe con-

quisto mais uma medalha?”, 
indagou.

O atleta já havia conquis-
tado sete medalhas paraolím-
picas, sendo três de prata e 
quatro de bronze. Esta é a se-
gunda Paralimpíada que Odair 
disputa como deficiente visual 
completo, na T11. Ele perdeu 
totalmente a visão em 2010. 
Antes disso, disputou Ate-
nas-2004 e Pequim-2008. Aos 
35 anos, ele ainda é o atual 
campeão mundial dos 1500m 
em sua classe.

BRASILEIRO NO PÓDIO

sabem que a gente vem ga-
nhando, então eles já entram 
pressionados. E a experiência 
que a gente tem é importan-
te para saber o que fazer em 
momentos decisivos. Temos 
qualidade para botar nos-
so melhor futebol dentro de 
quadra”, disse o pivô.

Outro que avalia que to-
dos vão respeitar o Brasil é o 
ala Ricardinho. Eleito melhor 
jogador do último mundial no 
Japão, ele sabe que esses títu-
los e medalhas simbolizam o 
porquê de todos enxergarem 
o time como o mais forte da 
competição logo de cara.

“Nós, atletas, temos que 
entender que só é cobrada a 
equipe que pode correspon-
der. Felizmente temos essa 
cobrança, ruim seria se a 
gente não tivesse. Temos que 
saber lidar com isso, e esse fa-
voritismo fica fora de quadra, 
não ganha jogo. Já temos pen-

sado assim há alguns anos e 
tem dado certo”, comentou.

No Grupo A, além de 
Marrocos, a seleção terá 
pela frente ainda a Turquia 
(11.08) e o Irã (13.08) no 
caminho rumo às semifinais. 
No Grupo B estão Espanha, 
China, México e a cabeça de 

chave Argentina, que trei-
nou logo antes do Brasil na 
manhã desta quarta-feira, na 
quadra 1 do Centro.

O favoritismo traz admi-
ração dos adversários, mas 
também faz com que o Brasil 
seja o alvo de todos, mesmo 
em casa. O técnico da equipe, 
o paraibano Fábio Vascon-
celos, se preocupa com isso, 
e trabalha para que o status 
não atrapalhe a cabeça dos 
jogadores, de modo que evite 
o chamado “salto alto”.

“Tem gente que já fala 
em final, isso não existe. Pri-
meiro tem o Marrocos, de-
pois a Turquia e o Irã para 
ver se a gente se classifica 
para a semifinal. Temos que 
nos blindar de toda a eufo-
ria que vem do lado de fora”, 
afirmou o treinador, que ex-
plicou ainda como faz para 
trabalhar o fator psicológico.

“Muitas vezes eu chego 
no vestiário, antes do trei-
no e a cada duas sessões de 
atividades, e converso com 
os atletas para mostrar que 
vai ter imprensa, a gente vai 
ter que dar entrevistas toda 
hora. Tem o “bam bam bam” 
de “já ganhou”, gente falando 
em quatro ouros. A imprensa 
é importante para divulgar o 
esporte, é um legado que fica, 
mas a gente não pode levar ela 
para dentro de campo. Temos 
que estar preparados, focados 
e com mais vontade, pois os 
jogos vão ser decididos nos 
detalhes”, contou Fábio.

Odair 
Santos 
sendo 

conduzido 
pelo guia 

na prova de 
ontem

 Foto : REUtERS/Ricardo Moraes



Vôlei sentado brasileiro faz a 
estreia contra Estados Unidos

A UNIÃO João Pessoa, Paraíba - SEXTA-FEIRA, 9 de setembro de 2016

Técnico diz que equipe 
está em evolução e pode 
sonhar com medalha

Aquele antigo dito popular de que todo time começa por uma 
boa defesa se encaixa bem com o atual momento do João Pes-
soa Espectros na Superliga Nacional de Futebol Americano. Após 
iniciar a Conferência Nordeste com derrota, o time embalou uma 
sequência de três vitórias, com um desempenho muito sólido do 
ataque e, principalmente, de seu sistema defensivo. Nos triunfos 
sobre Vitória (43 x 00), Recife Pirates (46 x 06) e Ufersa Pe-
troleiros, por 48 x 00, respectivamente, os Fantasmas sofreram 
apenas seis pontos, uma incrível média de dois pontos por jogo. 
Além disso, os adversários conseguiram pouquíssimas primeiras 
descidas, o que prova o bom momento da defesa fantasma.

Futebol Americano

Errar é humano, 
permanecer no erro...

Tem momentos que podemos errar. Outros 
momentos não! Há situações que erros são fatais, 
outros, porém, dão para se passar. Não quero aqui 
fazer qualquer juízo de valor, até mesmo porque não 
tenho procuração para isso, mas, o time do Botafo-
go-PB já deveria está com sua classificação selada 
para as quartas de final do Campeonato Brasileiro da 
Série C, isto se não tivesse perdido, dentro de casa, 
para o América-RN por 2 a 1. Hoje, o Belo vive uma 
situação de muita tensão, isto porque está a dois 
jogos para selar sua classificação para a proxima 
fase e, nestas partidas, tudo pode acontecer, inclu-
sive, erros fatais que poderão custar muito caro ao 
representante da Paraíba.

Claro que nós paraibanos não queremos isto. 
Que jamais isto aconteça, mas, como futebol é uma 
“caixinha de surpresa”, só poderemos tirar qualquer 
conclusão após o apito final do árbitro. O primeiro 
compromisso do Belo será neste fim de semana, em 
Arapiraca, interior de Alagoas. O Botafogo enfrenta o 
Asa, jogo este que vale seis pontos. Basta ver a clas-
sificação das duas equipes no Grupo A da Série C. O 
Botafogo soma 26 pontos, ocupa a terceira posição, 
enquanto o Asa-AL tem 24 pontos e ocupa a quinta 
colocação.

Uma vitória, claro, deixaria o Belo classifica-
do matematicamente para as quartas de final. Um 
resultado negativo levaria o representante paraibano 
para o “tudo ou nada” na rodada seguinte contra o 
Fortaleza, segundo colocado até o momento, tam-
bém com 26 pontos. Voltando a comentar sobre os 
“erros praticados”, toda esta pendenga botafoguen-
se já deveria ter encerrada, caso o time da Maravilha 
do Contorno não tivesse perdido para o América-RN, 
como já dito. Espero que os anjos estejam ao lado do 
nosso Belo!

Os Jogos Paralímpicos começa-
ram na quarta (7) e a Paraíba 
tem 11 representantes: Petrúcio 
Ferreira, Cícero Valdiran, Luan 
Lacerda, Damião Robson, Marcos 
José, Fábio Luiz, Josinaldo Costa, 
José Roberto, Romário Marques, 
Dailton Freitas e Jonatas Castro.

Jogos Paralímpicos

Depois de brilhar no futebol feminino, onde possui um tí-
tulo de campeão paraibano e um vice-campeonato, o Clu-
be Recreativo Kashima, de João Pessoa, abre suas portas 
a partir de hoje para o futsal. A equipe realiza às 20h 
desta sexta-feira, treinamento com atletas interessadas 
no futebol de salão. A atividade ocorrerá no Ginásio de 
Esportes do Lyceu Paraibano, no Centro da capital e o 
trabalho será feito com garotas a partir dos 15 anos.

marcosauniao@gmail.com

Marcos 
Lima

Buscando a excelência na 
Educação Física, o Unipê 
oferecerá duas novas pós-
graduações para a área nes-
te semestre. São Obesidade 
e Emagrecimento e em Pres-
crição de Exercícios Físicos 
para Grupos Especiais.

Educação Física

No Lyceu Paraibano

O feriado de 7 de se-
tembro foi sinônimo 
de muito trabalho 
para a Seleção Bra-
sileira Masculina de 
Vôlei Sentado, que 

treinou no Marina Barra Clu-
be, na zona Oeste do Rio de 
Janeiro. Hoje, o Brasil faz sua 
estreia na Paralimpíada con-
tra os Estados Unidos, no Pa-
vilhão 6 do Riocentro, a partir 
das 10h. Os compromissos 
seguintes do Brasil na fase de 
grupos serão diante das equi-
pes do Egito e da Alemanha. 

"Nosso time está em 
uma evolução grande. É uma 
equipe alta e estamos conse-
guindo equilibrar a linha de 
passe. Sabemos que o ouro é 
palpável, mas o nosso foco é 
jogo após jogo"Renato Leite

“É o jogo de estreia, tem 
toda aquela ansiedade, mas 
acredito na atmosfera a nos-
so favor, assim como foi no 
Parapan de 2007, quando a 
seleção americana era favo-
rita na final e a gente conse-
guiu, com o apoio da torcida, 
virar o jogo e ganhar o ouro. 
Então eu quero muito, mais 
uma vez, contar com esse 
calor do torcedor que é tão 
importante para o nosso gru-

po”, diz Renato Leite, jogador 
de vôlei sentado desde 2002, 
quando a modalidade passou 
a ser praticada no Brasil. 

O sonho da seleção é 
unânime: a medalha de ouro. 
Mas a primeira meta, segun-
do o levantador, é disputar 
jogo a jogo como se fosse o 
único. “Nosso time está em 
uma evolução grande. É uma 
equipe alta e estamos conse-
guindo equilibrar a linha de 
passe. Sabemos que o ouro é 
palpável, mas o nosso foco é 
jogo após jogo e chegar a uma 
primeira semifinal da histó-
ria da modalidade e, assim, 
vamos brigando pelo pote de 
ouro, o metal mais precioso 

que existe”, completa o atleta 
de 34 anos, com mais de 400 
jogos pela seleção.

“A base desse grupo está 
treinando junta desde 2013. 
Tivemos uma série de con-
quistas importantes durante 
o ciclo e tudo faz parte da 
nossa busca pelo melhor de-
sempenho. Sabemos o que 
queremos e sabemos que 
todas as equipes querem a 
mesma coisa, então temos 
que treinar com muito foco 
para alcançarmos o melhor 
resultado possível”, explica 
o técnico, ressaltando que o 
trabalho em dois períodos é 
uma necessidade para quem 
quer chegar longe. 

Tenório em dois momentos: 
em ação em Pequim 2008 e 

com a medalha de bronze de 
Londres 2012

Equipe brasileira treina na Barra da Tijuca para a estreia nos Jogos Paralímpicos do Rio que acontecerá hoje no Pavilhão 6 do Riocentro 

Foto: Danilo Borges
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Tenório projeta medalhas na sua despedida
O judoca Antônio Tenó-

rio (-100kg) chega ao Rio 
2016 com 45 anos e cin-
co medalhas paralímpicas 
(quatro ouros e um bronze) 
no histórico, mas garante 
que a empolgação é pareci-
da com a que tinha aos 25, 
quando conquistou o pri-
meiro pódio em Atlanta, 
1996. No próximo sábado, 
na Arena Carioca 3, ele quer 
acrescentar mais uma me-
dalha à sua coleção.

“Minha expectativa é a 
mesma, a ansiedade é a mes-
ma, estou chegando para lu-
tar por um lugar no pódio, 
respeitando todos os adver-
sários. Quero representar 
bem o meu País”, disse.

A diferença está no fato 
de competir em casa, algo 
que Tenório encara com 
tranquilidade e cautela, para 
não se empolgar demais 
com a torcida. O judoca tam-
bém está mais maduro, com 
a segurança de ter feito uma 
boa preparação.

“Eu sempre fui atleta, 
desde os sete anos. Com 
nove, comecei a competir, 
então para mim foi só man-
ter o nível de treinamen-
to. E eu tenho um grupo de 
trabalho muito bom que 
me manteve até hoje nesse 
nível. Tenho nutricionista, 
preparador físico, clínico 
geral que cuidam da minha 
saúde”, explicou Tenório, 

que perdeu a visão do olho 
esquerdo aos 13 devido ao 
descolamento de retina. Seis 
anos mais tarde, uma infec-
ção no olho direito deixou-o 
totalmente cego.

Sucessores
Tenório vai se despe-

dir nos Jogos Paralímpicos 
no Rio, mas planeja dispu-
tar mais um Mundial. Na 
Seleção Brasileira, ele vê 
diversos nomes que podem 
consolidar carreiras  de su-
cesso.  “O Willians (Araújo) 
é um que tem chance de me-
dalha na Rio 2016. Tem tam-
bém o Arthur (Cavalcante), 
o Abner (Oliveira) e temos 
uma menina fortíssima no 

feminino que é a Alana (Mal-
donado), vocês vão gostar 
dela”, apostou.

Carioca de 24 anos, 
Willians (+100kg) sentiu-
se honrado por ter o nome 
citado pelo ídolo. Mais um 
estímulo para quem saiu de 
Londres 2012 desanimado e 
contou com a família para se 
reerguer. “Tive um empurrão-
zinho do meu irmão Welling-
ton. Em 2012, voltei lesiona-
do (rompimento da clavícula) 
e ele me abraçou, chorou e 
disse: ‘Você é meu herói, você 
representa 200 milhões de 
pessoas, você é meu ídolo’. 
Não tem como não emocio-
nar, naquele momento foi um 
empurrão enorme”, contou.

JUDÔ



Cuca vê Palmeiras em evolução
LÍDER DO BRASILEIRO
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Técnico espera Gabriel 
Jesus mais inteiro no 
jogo contra o Grêmio

FOTO: Fabio Menotti/Divulgação

Reprodução/Instagram

O técnico Cuca está satis-
feito com a campanha do Pal-
meiras no segundo turno do 
Campeonato Brasileiro. Após 
o triunfo sobre o São Paulo, 
além de apontar a evolução 
de sua equipe, ele previu que 
o atacante Gabriel Jesus esta-
rá em boas condições físicas 
para enfrentar o Grêmio, no 
próximo domingo.

No primeiro turno da 
competição, o Palmeiras mar-
cou apenas seis pontos nas 
quatro partidas iniciais, já 
que foi derrotado por Ponte 
Preta e São Paulo. Na segunda 
metade, diante dos mesmos 
adversários, o time Alviverde 
já anotou 10 pontos.

“Precisamos entender 
que, no primeiro turno, fize-
mos quatro pontos a menos 
do que agora na mesma se-
quência”, constatou Cuca, an-
tes de repetir sua meta. “Para 
ser campeão, tem que fazer 
73, 74 pontos. Dentro desse 
raciocínio, são 15 jogos para 
ganhar nove”, completou.

Com 23 partidas dispu-
tadas, o Palmeiras contabi-
liza 46 pontos ganhos, três 
a mais que o Flamengo, seu 
principal perseguidor. Na 
próxima rodada do torneio 
nacional, às 18h30 (de Brasí-

lia) deste domingo, a equipe 
dirigida por Cuca enfrenta o 
Grêmio em Porto Alegre.

“Os três primeiros ga-
nharam. O Grêmio perdeu e 
agora joga contra a gente, em 
casa. Vai ser dificílimo. Preci-
samos entender bem e fazer 
uma boa partida. Faltam 15 

rodadas e temos nosso alvo lá 
na frente. Em um campeonato 
equilibrado como esse, você 
não vai disparar. Passar mais 
uma rodada (na liderança) já 
é uma grande coisa”, afirmou.

Com Gabriel Jesus des-
gastado pelo compromisso 
da Seleção Brasileira contra 

a Colômbia em Manaus na 
última terça-feira, pelas eli-
minatórias da Copa do Mun-
do, Cuca promoveu a entrada 
do atacante apenas no come-
ço do segundo tempo. Para 
o confronto com o Grêmio, o 
técnico acredita que o jovem 
estará em boas condições.

“O Gabriel tem 19 anos 
de idade e se recupera bem. 
Hoje, os equipamentos de re-
cuperação são muito diferen-
tes dos de antigamente e ele 
não tem lesão. Como o jogo é 
domingo, vai ter tempo para 
se recuperar e fazer uma boa 
partida”, apostou o treinador.

FOTO: Gilvan de Souza/Flamengo
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Gabriel Jesus e Cuca conversam descontraídamente no intervalo de treino. O atacante tem recebido muitos elogios do técnico

Leandro Damião destaca o bom ambiente no clube
Vice-líder do Campeona-

to Brasileiro, o Flamengo vem 
numa grande ascensão. Em 
meio a brincadeiras de ‘cheiri-
nho de hepta’, o Rubro-Negro 
se credencia cada dia mais ao 
título da competição nacional. 
No próximo sábado, o time 
carioca enfrenta o Vitória, no 
Barradão, e pode igualar em 
pontos com o líder Palmeiras.

Apesar do bom mo-
mento, o atacante Leandro 
Damião adota cautela. Ele 
conta que o grupo conta 
com jogadores experientes, 
que não deixam a entrada 
do clima de ‘ôba ôba’ no 
vestiário.

“Pensamos jogo a jogo, 
não tem jogo fácil. Zé Ricar-
do tem estudado as equipes. 
Temos jogadores experien-
tes que não estão deixando 
entrar ôba ôba no vestiário. 
A diretoria fez um grande 
esforço para trazer jogado-
res, nós também estamos 
unidos, nos ajudando. Temos 
jogadores de qualidade que 
estão se ajudando”, disse o 
atacante ao SporTV.

Com o resultado positi-
vo diante da Ponte Preta, o 
Flamengo chegou a seis vitó-
rias em seis jogos no Estádio 
Kleber Andrade, em Cariaci-
ca, neste ano. Damião desta-
cou a força do Rubro-Negro 
no Espírito Santo.

“É muito importante. 
Incorporamos o Maracanã 
aqui (no Kleber Andrade). 
O torcedor tem lotado o 
estádio, e encontramos um 
campo bom, tem nos ajuda-
do”, comentou o camisa 18.

Sobre a vitória diante da 
Ponte Preta por 2 a 1, o técni-
co Zé Ricardo destacou o em-
penho dos jogadores e o bom 
futebol do adversário. “Os 
jogadores estão de parabéns 
por não desistir até o final O 
adversário valorizou a nossa 
vitória”, disse.

FLAMENGO

A união dos jogadores do Flamengo vem sendo um dos pontos fortes para o sucesso do time no Campeonato Brasileiro da Série A

Neymar volta aos 
treinos no Barça

Foram 107 dias sem Neymar em 
Barcelona. No período, o brasileiro negociou 
novo contrato válido até 2021 e viu o clube 
passar por mudanças. Ontem, o atacante 
voltou aos treinamentos. A estreia na 
temporada está prevista para amanhã, 
diante do Alavés, pelo Campeonato Espanhol, 
no Camp Nou.

O aumento da pressão, a saída de 
amigos e um novo substituto fazem parte 
de um cenário diferente para Neymar em 
Barcelona. Neymar deixou o clube ao final da 
temporada passada em junho com críticas 
pelo comportamento fora de campo. Os 
107 dias são considerados abusivos para 
muitos torcedores. Outro fator é que uma 
enquete do jornal catalão Sport mostrou 
que 60% dos fãs era favorável à venda do 
brasileiro durante o período de férias para 
somar quase 200 milhões de euros em novas 
contratações. Com a renovação realizada, o 
camisa 11 terá que dar respostas para os 
torcedores dentro de campo em um curto 
prazo de tempo. 

Neymar perdeu um dos melhores 
amigos no Barcelona com a transferência 
de Daniel Alves para a Juventus, além de  
Douglas, emprestado ao Sporting de Gijón, e 
Adriano, negociado com o Besiktas. ,

Curtas

Rebaixamento já 
preocupa São Paulo

Apesar da derrota para o Palmeiras, 
Ricardo Gomes disse ter visto uma evolução 
no time do São Paulo. Por causa disso, o 
treinador acredita que a equipe não sofrerá 
para evitar o rebaixamento. Atualmente, a 
equipe está apenas dois pontos na frente do 
Vitória, primeiro time dentro da zona.

“Sinceramente, a situação não é 
agradável, estamos a dois pontos (da zona de 
rebaixamento). Mas pelo que vi nos empates 
contra Inter e Coritiba e agora contra o 
Palmeiras, há uma evolução. Acho que vamos 
crescer e não vamos passar sufoco, apesar da 
má colocação”, afirmou.

O discurso de alerta sobre 
rebaixamento foi acompanhado pelo auxiliar-
técnico Pintado, que afirmou ser hora de se 
preocupar com a queda. “Estamos olhando 
para isso, sim. Não estamos escondendo de 
ninguém a clareza da situação. Vamos ter de 
lutar até o final”.

Na saída de campo, o meia Daniel 
não escondeu a preocupação com a atual 
situação do São Paulo. “A gente sabe que 
precisa melhorar muito, mas também tem 
consciência de que temos total chance de sair 
dessa situação e buscar coisas melhores”, 
afirmou à “Rádio Globo”.

Ricardo teme o rebaixamento

Neymar volta após 107 dias

Os Jogos Mirins da Paraíba, 
resgatado em 2014 depois de dez 
anos sem ser realizado, já tem a 
edição 2016 confirmada pelo Go-
verno do Estado por meio da Se-
cretaria de Estado da Juventude, 
Esporte e Lazer (Sejel). O evento é 
destinado a alunos de escolas pú-
blicas e privadas, nascidos nos anos 
de 2004, 2005 e 2006 e o período 
de inscrição vai até o dia 19 de se-
tembro.

O período de realização dos 
Jogos Mirins 2016 vai de 11 a 14 de 
outubro e as modalidades em dis-

puta são: basquete, handebol, vo-
leibol, futsal, atletismo, judô, xa-
drez e tênis de mesa. Para a escola 
ter direito à inscrição, é necessário 
encaminhar um ofício à Sejel, soli-
citando a participação detalhando 
quais modalidades a unidade de 
ensino tem interesse.

“É bom destacar que prefe-
rencialmente o ofício solicitando 
a inscrição deve ser assinado pelo 
diretor da escola e/ou responsável 
pela disciplina de Educação Física. 
O documento vai ser recebido pela 
equipe técnica do desporto físico 

das 8h às 12h e das 14h às 17h”, 
lembrou a coordenadora Sandra 
Lucena, que está à frente do even-
to.

O secretário Bruno Roberto, 
titular da Sejel, destacou o em-
penho do Governo para realizar 
eventos esportivos. “É um traba-
lho contínuo do Governo do Es-
tado, no âmbito de realizações 
e apoio aos eventos na área do 
esporte e para-desporto. Agora, 
será a vez dos garotos até 12 anos 
mostrarem potencial com os Jogos 
Mirins”, disse.

Inscrições para escolas vão até o dia 19
JOGOS MIRINS DA PARAÍBA
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Grupo A continua sendo 
o mais equilibrado do 
Campeonato Brasileiro

Belo tem 90,5% de chance
QUARTAS DE FINAL DA SÉRIE C

Restando duas rodadas 
para o encerramento da fase 
classificatória nos Grupos A 
e B do Campeonato Brasilei-
ro da Série C, apenas o Gua-
rani-SP, integrante do Grupo 
B já está nas quartas de final 
da competição. O time pau-
lista chegou aos 34 pontos 
e lidera de forma isolada. 
Na Chave A, do Botafogo-PB, 
sete equipes brigam pelas 
quatro vagas à fase seguinte 
do campeonato, sendo, o pri-
meiro colocado, o ABC-RN, 
com 28 pontos, dois a mais 
do que Fotaleza-CE e Bota-
fogo-PB. Remo-PA e  Asa-AL, 
com 24 pontos; Cuiabá-MT, 
com 20 e América-RN, com 
19, também estão na briga, 
apesar de haverem confron-
tos diretos entre os clubes.

De acordo com o site 
chancedegol, o time paraiba-
no tem 90,5% de possibilida-
de de classificação. ASA com 
41,5%, Cuiabá com 3,8% e 
América-RN com 3,2% são 
os clubes com menores chan-
ces de classificação.

O Grupo do Botafogo-PB 
está sendo considerado o mais 
disputado. As brigas durante 
toda a competição continuam 
acirradas para se saber quais 
equipes se classificarão para 
as quartas de final. Algumas 
equipes podem até selar a 
classificação neste final de 
semana, caso vençam seus 
confrontos. Exemplo disso é o 
Botafogo-PB, que vai a Arapi-
raca enfrentar o Asa-AL. Uma 
vitória levaria o representante 

paraibano aos 29 pontos e já 
estaria na fase seguinte. Caso 
isto não ocorra, o Belo terá a 
responsabilidade de vencer o 
Fortaleza, no Almeidão, para 
seguir adiante. Se a competi-
ção se encerrasse hoje, o Bota-
fogo-PB enfrentaria nas quar-
tas de final o Boa Esporte-MG.

A principal surpresa 
do Grupo A (chave do Bota-
fogo-PB), foi o Cuiabá-MT. 
Lanterna por várias rodadas, 
desencantou na competição 
e após sucessivas vitórias, 
chegou aos 20 pontos e hoje 
ocupa a sexta colocação, es-
tando na briga por uma das 
quatro vagas para as quartas 
de final. Todos os 10 times 
que integram o Grupo A es-
tarão em ação no final de 
semana e se o campeonato 
encerrasse hoje, o River-PI 
estaria rebaixado à Série D 
do próximo ano. A equipe 
piauiense tem apenas 12 
pontos em 16 jogos disputa-
dos. Com 16 pontos, o Con-
fiança-SE tenta escapar do 
rebaixamento e briga com 
o Salgueiro-PE para saber 
quem será o segundo time 
rebaixado á Quarta Divisão 
do campeonato brasileiro.

No Grupo B, no entan-
to, consolidado nas quar-
tas de final, o Guarani-SP já 
prepara o elenco para a fase 
seguinte, mesmo restando 
dois jogos ainda nesta fase 
de classificação. Seis times, 
porém, brigam pelas últimas 
três vagas. Boa Esporte-MG, 
Ypiranga-RS, Botafogo-SP, 
Tombense-MG, Juventude-RS 
e Mogi Mirim-SP estão na 
briga. Guaratinguetá-SP, com 
quatro pontos, já está rebai-
xado. Portuguesa-SP, com 11 
pontos e Macaé-RJ, com 15 
pontos, brigam para não cair.

Foto: FPF/Divulgação

Marcos Lima
marcosauniao@gmail.com
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Nenhuma equipe que não 
esteja adequada a Lei do Pro-
fut (profissionalização do fute-
bol) e ao Estatuto do Torcedor, 
participará do Campeonato 
Paraibano de Futebol Profis-
sional da 1ª Divisão, edição 
2017, devendo os mesmos 
apresentarem documentos 
comprobatórios no dia 1º de 
novembro deste ano, quando 
haverá a reunião do Conselho 
Arbitral, na sede da Federação 
Paraibana de Futebol. A deter-
minação é do presidente da 
FPF, Amadeu Rodrigues Júnior 
que, na tarde da última quarta-
feira, divulgou para os clubes 
“notificação” sobre as exigên-
cias adotadas.

A data de1º de novembro 
será decisiva para as equipes. 
Até lá, a FPF quer saber quan-
tos clubes estarão aptos à dis-
puta, já que participarão do 
campeonato, conforme o presi-
dente Amadeu Rodrigues, ape-
nas as equipes que apresenta-
rem as Certidões Negativas de 
Débitos (CND) com a União. 
“Este ano, nos campeonatos da 
1ª  e 2ª divisões, ficamos refém 
dos prazos, que foram amplia-
dos pelo Governo Federal. Os 
clubes ganharam mais prazo 
para se adequarem à lei, e não 
pudemos fazer nada. Agora, se 
não houver nada deste tipo, 
o ingresso para participar do 
Conselho Arbitral serão as cer-
tidões negativas”, disse o presi-
dente da federação.

O edital de notificação 
encaminhado pela FPF para 

todos os clubes da Primeira 
Divisão é no sentido de que se 
evitem polêmicas e ações jun-
to ao Tribunal de Justiça Des-
portiva de Futebol da Paraíba. 
Na notificação, a FPF solicita 
que os clubes “apresentem 
como critérios técnicos de 
participação no Campeonato 
Paraibano de 2017 as seguin-
tes documentações: Certidão 
de Regularidade Fiscal (CND); 
Certificado de Regularidade do 
FGTS, comprovação dos venci-
mentos acertados em contra-
tos de trabalho e dos contratos 
de imagem dos atletas”.

Outro ponto que deve ser 
discutido no Arbitral é o regu-
lamento do próximo Campeo-
nato Paraibano. A FPF defende 
“pequenos ajustes”, mas isso 
só será possível com a unani-
midade dos clubes, uma vez 
que a fórmula atual só foi ado-
tada este ano - o Estatuto do 
Torcedor exige o mesmo regu-
lamento por pelo menos duas 
temporadas.

“Não serão grandes mu-
danças, mas pequenos ajustes. 
De pontos que vimos neste 
ano e que podem ser melho-
rados”, alegou Amadeu Rodri-
gues, sem entrar no mérito do 
que deve mudar. Oito clubes 
têm o direito de voto no Con-
selho Arbitral: Campinense, 
Botafogo-PB, Sousa, CSP, Pa-
raíba de Cajazeiras, Treze, 
Auto Esporte e Atlético de Ca-
jazeiras. Outros dois vão ser 
conhecidos após o Paraibano 
da 2ª Divisão. (ML)

FPF notifica os clubes  
para entregar certidões

PARAIBANO DE 2017

Jogadores do Botafogo em comemoração de gol no jogo contra o ASA no Primeiro Turno. A partida de volta será no domingo

As “Belas do Belo” 
não conseguiram vencer 
a equipe do São Francis-
co-BA, na noite da última 
quarta-feira, no Estádio 
Almeidão, em João Pes-
soa e, na próxima quarta-
feira, terão que reverter o 
placar de 1 a 0 favorável 
às adversárias. O repre-
sentante paraibano na 
Copa do Brasil de Futebol 
Feminino 2016 desper-
diçou inúmeras chances 
de gol, no entanto, não 
conseguiu converter e foi 
surpreendido ainda no 
primeiro tempo, quan-
do Faby Ramos, do clu-
be baiano, aproveitando 
falha da goleira botafo-
guense Élida, mandou 
para as redes o único gol 
da partida. O jogo foi vá-
lido pelas oitavas de final 
da competição.

“O jogo foi muito 
igual, com os dois times 
sempre abertos, facili-
tando o desempenho das 
atletas. O placar foi até 
injusto, já que merecía-
mos pelo menos o empa-

Gleide vê chances do Botafogo no interior baiano

Na segunda rodada do futsal 
masculino na edição 2016 dos Jogos 
das Escolas Estaduais da Paraíba, na 
etapa João Pessoa, destaque para a 
Escola Luiz Ramalho, de Mangabei-
ra, que depois de perder na estreia 
por 3x0 para a Escola Antônio Ca-
melo, se reabilitou ontem de ma-
nhã, ao vencer o Nicodemos Neves 
por 2x1.

Os gols da vitória do Luiz Ra-
malho foram marcados por João 
e Felipe, enquanto que Lucas des-
contou para o Nicodemos Neves. A 
partida foi realizada no ginásio do 
Centro de Educação da Polícia Mili-
tar, em Mangabeira. A competição 
é uma realização é do Governo do 
Estado, através da Secretaria de Es-
tado da Educação.

Para vencer o jogo de ontem, 
a comissão técnica da Escola Luiz 
Ramalho, coordenada por Sérgio 
Ricardo, utilizou os seguintes atle-
tas: Ricardo, Jociel, Felipe, Ricardo 

Escola Luiz Ramalho vence Nicodemos Neves
JOGOS ESTADUAIS

II, Neto, Vinicius, Mateus, Dario, 
Diego, Kelvin e Íthalo.

As disputas dos Jogos das Es-
colas Estaduais acontecem nas 
modalidades de atletismo, fut-
sal, handebol, voleibol, vôlei de 
praia e basquete, envolvendo alu-
nos na faixa etária entre 14 e 18 
anos. O professor José Geraldo, 
da Gerência Operacional do Des-

porto Escolar aposta em grandes 
emoções. “Até o final da próxima 
semana vamos ter muitas emo-
ções nas principais modalidades. 
Os jogos estão acontecendo com 
muita tranquilidade e isso motiva 
a Secretaria de Educação, através 
do Governo do Estado, continuar 
investindo na educação física es-
colar”. (ML)

Equipe de 
futsal da 

Escola Luiz 
Ramalho que 

se reabilitou na 
competição

te devido a bela atuação 
nossa, mas, vamos brigar 
pela classificação no inte-
rior da Bahia”, disse on-
tem a técnica Gleide Cos-
ta, do Botafogo. “Nosso 
time jogou desfalcado 
das atletas Ledjane, Éri-
ca, Amandinha e Claudi-
nha. Ainda perdemos a 

volante Rayane, por le-
são. Acreditamos que no 
jogo de volta possamos 
estar reforçado”, acres-
centou.

Os dois times voltam 
a se enfrentar às 15h da 
próxima quarta-feira (14), 
no Estádio Junqueira 
Ayres, em São Francisco 

do Conde, no interior da 
Bahia. Qualquer vitória 
ou empate dá a classi-
ficação às baianas. Se o 
Botafogo-PB vencer por 1 
a 0, a disputa vai para os 
pênaltis. Qualquer outra 
vitória das Belas do Belo 
classifica as alvinegras 
para a próxima fase. (IM)

Com esta equipe, o Botafogo perdeu de 1 a 0 para o São Francisco pela Copa do Brasil

Foto: Secom-PB



PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX
EXTRATO DE CONTRATO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 071/2016

CONTRATO Nº 190/2016 - Contratado(a): Otima Editora Ltda ME. Objeto: Prestar o forneci-
mento parcelado de projeto pedagógico da educação infantil ao fundamental. Valor Contratado: R$ 
526.250,00.  Recursos: Próprios e FNDE. Classificação: Secretaria de Educação - Mat. de Consumo 
e/ou Eq. e Mat. Permanente. Vigência: 02/09/2016 a 31/12/2016.

CONTRATO Nº 191/2016 - Contratado(a): V. A de Oliveira ME. Objeto: Prestar o fornecimento 
parcelado de projeto pedagógico da educação infantil ao fundamental. Valor Contratado: R$ 
262.500,00.  Recursos: Próprios e FNDE. Classificação: Secretaria de Educação - Mat. de Consumo 
e/ou Eq. e Mat. Permanente. Vigência: 02/09/2016 a 31/12/2016.

Bayeux/PB, 02 de setembro de 2016
Dr. Expedito Pereira

Prefeito

ESTADO DA PARAÍBA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ARARUNA

EXTRATO DE CONTRATO
OBJETO: Aquisição de Gás GLP 13kg e Água Mineral (botijão 20l), para atender a Secretaria 

de Saúde. FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Presencial nº 00015/2016. DOTAÇÃO: Orçamento de 
2016: RECURSOS PRÓPRIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE 
ARARUNA/FEDERAIS (RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE/
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS). VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro de 
2016. PARTES CONTRATANTES: Fundo Municipal de Saúde de Araruna e: CT Nº 00037/2016 - 
01.09.16 - JOZANIEL BARBOSA RIBEIRO BESSA - ME - R$ 7.740,00.

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARUNA

EXTRATO DE CONTRATO
OBJETO: Aquisição de Gás GLP 13KG e Água Mineral (botijão 20l) para atender as Secretarias 

da Administração Municipal, com exceção da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Saúde de 
Araruna. FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Presencial nº 00021/2016. DOTAÇÃO: ORÇAMENTO 
2016: RECURSOS PRÓPRIOS DO MUNICÍPIO/FEDERAIS (RECURSOS ORDINÁRIOS/RECEITA 
DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO/TRANSFERÊNCIA DO FUN-
DEB (OUTRAS)/ TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FNAS/TRANSFERÊNCIA DE RECUROS 
DO FNDE). VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro de 2016. PARTES CONTRATANTES: 
Prefeitura Municipal de Araruna e: CT Nº 00059/2016 - 01.09.16 - JOZANIEL BARBOSA RIBEIRO 
BESSA - ME - R$ 58.000,00.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CACIMBA DE AREIA
EXTRATO DE CONTRATO

OBJETO: Contratação de empresa especializada para construção de alambrado do Ginásio 
localizado na Rua Antonio Felix de Mendonça, na cidade de Cacimba de Areia/PB.

FUNDAMENTO LEGAL: Tomada de Preços nº 00004/2016, processada nos termos da Lei 
Federal nº 8.666/93 e suas alterações e a Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006.

DOTAÇÃO: Recursos Próprios do Município de Cacimba de Areia: 02.070 - Secretaria Municipal 
de Educação - Elemento de Despesa - 4490.51 - Obras e Instalações.

VIGÊNCIA: 04 (quatro) meses, contados da data de sua assinatura, ou seja, inicio em: 31 de 
agosto de 2016 e término em: 31 de dezembro de 2016.

PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Cacimba de Areia e SETHA CONSTRUÇÕES 
E SERVIÇOS LTDA - EPP - R$ 146.244,37.

Cacimba de Areia - PB, 31 de Agosto de 2016. 
ORISMAN FERREIRA DA NÓBREGA

Prefeito
CONTRATANTE

SETHA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - EPP
CNPJ nº 24.064.804/0001-12

JOSÉ THAYRONE VIEIRA DE MORAIS
CPF Nº. 052.069.314-03

CONTRATADO

ESTADO DA PARAÍBA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ARARUNA

EXTRATO DE REVOGAÇÃO DE LICITAÇÃO
MODALIDADE: Pregão Presencial nº 00014/2016. OBJETO: Aquisição de materiais de expediente 

diversos para atender a Secretaria de Saúde - Araruna/PB, para o exercício de 2016. ABERTURA: 
24/08/2016 as 10:00 horas. JUSTIFICATIVA: Licitação Deserta. Araruna - PB, 24 de Agosto de 
2016. CHRISTINA TARGINO FERNANDES - Secretária de Saúde.

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARUNA

EXTRATO DE REVOGAÇÃO DE LICITAÇÃO
MODALIDADE: Pregão Presencial nº 00020/2016. OBJETO: Aquisição de materiais de expe-

diente diversos para Secretarias da Administração com exceção da Secretaria de Saúde-2016. 
ABERTURA: 24/08/2016 as 08:00 horas. JUSTIFICATIVA: Licitação Deserta. Araruna - PB, 24 de 
Agosto de 2016. WILMA TARGINO MARANHÃO - Prefeita.

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO JOSÉ DE PRINCESA
EXTRATO REVOGAÇÃO DE LICITAÇÃO

MODALIDADE: Pregão Presencial nº 022/2016. OBJETO: Aquisição parcelada de medicamentos 
de uso em geral e material hospitalar para suprir as necessidades de consumo das Unidades de 
Saúde. Abertura: 30/08/2016 as 08h30min horas. JUSTIFICATIVA: LICITAÇÃO DESERTA. São 
José de Princesa-PB, 02   de Setembro de 2016. José Max Rodrigues Soares - Secretário de Saúde

TERMO DE ADJUDICAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 024/2016
O Pregoeiro Oficial, designada pela portaria nº 020/2016, nos termos da Lei nº 10.520 e Lei 

nº 8.666/93, e suas alterações, ADJUDICA o resultado do Pregão Presencial nº 024/2016, para 
Aquisição parcelada de peças genuínas ou originais de 1ª linha, filtros óleos lubrificantes, pneus e 
serviços mecânicos em geral para aplicação e manutenção preventiva e corretiva dos veículos da 
frota oficial lotados na secretaria de saúde do município. Valor de R$ 45.919,80 (quarenta e cinco 
mil novecentos e dezenove reais e oitenta centavos), em favor da empresa JDCAR. COMERCIO E 
SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA-CNPJ 09.257.995/0001-45. São José de Princesa, 30 de Agosto 
de 2016. Natalício Ferreira Neto do Nascimento-Pregoeiro.

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 024/2016
Nos termos do relatório final apresentado pelo Pregoeiro e observado o parecer jurídico. HOMO-

LOGO o Processo Administrativo nº 029/2016 - Pregão Presencial nº 024/2016. Objeto Aquisição 
parcelada de peças genuínas ou originais de 1ª linha, filtros óleos lubrificantes, pneus e serviços 
mecânicos em geral para aplicação e manutenção preventiva e corretiva dos veículos da frota 
oficial lotados na secretaria de saúde do município. Em favor da empresa JDCAR. COMERCIO 
E SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA-CNPJ 09.257.995/0001-45. Valor R$ 45.919,80 (quarenta e 
cinco mil novecentos e dezenove reais e oitenta centavos). São José de Princesa, 02 de Setembro 
de 2016. José Max Rodrigues Soares-Secretário de Saúde.

EXTRATO DE CONTRATO
OBJETO: Aquisição parcelada de peças genuínas ou originais de 1ª linha, filtros óleos lubrifi-

cantes, pneus e serviços mecânicos em geral para aplicação e manutenção preventiva e corretiva 
dos veículos da frota oficial lotados na secretaria de saúde do município. Fundamento legal: Pregão 
Presencial nº 024/2016. Vigência: até 31 de dezembro de 2016, partes contratantes: Município de 
São José de Princesa-PB e CT Nº 029/2016 05/09/2016. JDCAR. COMERCIO E SERVIÇOS AUTO-
MOTIVOS LTDA-CNPJ 09.257.995/0001-45. Valor R$ 45.919,80 (quarenta e cinco mil novecentos 
e dezenove reais e oitenta centavos). São José de Princesa, 05 de Setembro de 2016. José Max 
Rodrigues Soares-Secretário de Saúde.

ESTADO DA PARAÍBA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ARARUNA

HOMOLOGAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 00015/2016
Nos termos do relatório final apresentado pelo Pregoeiro Oficial e observado parecer da Assesso-

ria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00015/2016, que objetiva: Aquisição de Gás GLP 13kg 
e Água Mineral (botijão 20l), para atender a Secretaria de Saúde; HOMOLOGO o correspondente 
procedimento licitatório em favor de: JOZANIEL BARBOSA RIBEIRO BESSA - ME - R$ 7.740,00.

Araruna - PB, 01 de Setembro de 2016
CHRISTINA TARGINO FERNANDES 

Secretária de Saúde

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARUNA

HOMOLOGAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 00021/2016
Nos termos do relatório final apresentado pela Pregoeira Oficial e observado parecer da Assesso-

ria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00021/2016, que objetiva: Aquisição de Gás GLP 13KG 
e Água Mineral (botijão 20l) para atender as Secretarias da Administração Municipal, com exceção 
da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Saúde de Araruna; HOMOLOGO o correspondente 
procedimento licitatório em favor de: JOZANIEL BARBOSA RIBEIRO BESSA - ME - R$ 58.000,00.

Araruna - PB, 01 de Setembro de 2016
WILMA TARGINO MARANHÃO 

  Prefeita

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARUNA

HOMOLOGAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 00020/2016
Nos termos do relatório final apresentado pela Pregoeira Oficial e observado parecer da Assesso-

ria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00020/2016, que objetiva: Aquisição de materiais de 
expediente diversos para Secretarias da Administração com exceção da Secretaria de Saúde-2016; 
HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório: Licitação Deserta.

 Araruna - PB, 24 de Agosto de 2016
WILMA TARGINO MARANHÃO 

  Prefeita

ESTADO DA PARAÍBA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ARARUNA

HOMOLOGAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 00014/2016
Nos termos do relatório final apresentado pelo Pregoeiro Oficial e observado parecer da Asses-

soria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00014/2016, que objetiva: Aquisição de materiais 
de expediente diversos para atender a Secretaria de Saúde - Araruna/PB, para o exercício de 2016; 
HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório: Licitação Deserta.

Araruna - PB, 24 de Agosto de 2016
CHRISTINA TARGINO FERNANDES 

 Secretária de Saúde
 

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIAL

 HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO - TOMADA DE PREÇOS Nº 00004/2016
Nos termos do relatório final apresentado pela Comissão Permanente de Licitação e observado 

o parecer da Assessoria Jurídica, referente a Tomada de Preços nº 00004/2016, que objetiva: 
Contratação de empresa do ramo da construção civil destinada à execução dos serviços de PAVI-
MENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO de Diversas Ruas no Município de Areial/PB; HOMOLOGO 
o correspondente procedimento licitatório e ADJUDICO o seu objeto a: CONSTRUTORA NORTE 
NORDESTE LTDA - ME - R$ 246.740,69.

Areial - PB, 08 de Setembro de 2016
CÍCERO PEDRO MEDA DE ALMEIDA

 Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE CACIMBA DE AREIA
GABINETE DO PREFEITO 

Cacimba de Areia - PB, 30 de Agosto de 2016.
TERMO DE HOMOLOGAÇÃO 

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CACIMBA DE AREIA, ESTADO DA PARAÍBA, no uso de 
suas atribuições legais, 

R E S O L V E: 
HOMOLOGAR o resultado da licitação, modalidade Tomada de Preços nº 00004/2016, que ob-

jetiva: Contratação de empresa especializada para construção de alambrado do Ginásio localizado 
na Rua Antonio Felix de Mendonça, na cidade de Cacimba de Areia/PB; com base nos elementos 
constantes do processo correspondente, os quais apontam como proponente vencedor: 

- SETHA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - EPP.
CNPJ Nº. 24.064.804/0001-12 

Valor: R$ 146.244,37
Publique-se e cumpra-se.

ORISMAN FERREIRA DA NÓBREGA
Prefeito

 
ESTADO DA PARAÍBA

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO
 AVISO DE LICITAÇÃO

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

Duque de Caxias, S/N - Centro - Cabedelo - PB, às 11:00 horas do dia 23 de Setembro de 2016, 
licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, restrita à participação de Microempre-
sas, Empresas de Pequeno Porte e Equiparados, para: Aquisição de Câmaras de Conservação de 
Vacinas - Participação Exclusiva ME/EPP. 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 horas dos dias úteis, no endereço supracitado.

Telefone: (083) 3250-3120 / Email: sescab.licitacao@cabedelo.pb.gov.br
Edital: http://www.cabedelo.pb.gov.br/transparencia/transparencia_editais.asp

Cabedelo - PB, 29 de Julho de 2016
ANDREA RIBEIRO WANDERLEY - Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX
EXTRATO DE TERMO ADITIVO – ADESÃO A REGISTRO DE PREÇONº 001/2016

1º ADITIVO AO CONTRATO Nº 076/2016 –Partes Contratantes: Prefeitura Municipal de Bayeux 
e Nasa Nordeste Artefatos Industria e Comércio Ltda. Objeto:Aquisição parcelada de conjunto mesa 
e cadeira, destinado aos alunos do sistema municipal de ensino da Secretaria de Educação. Aditivo: 
Percentual de 25% sobre o valor contratado, ficando acrescido em R$ 46.500,00 passando-se 
seu valor original de R$ 186.000,00para R$ 232.500,00. Fundamentação: Lei nº 8.666/93 e suas 
alterações posteriores, Cláusula Sétima do Contrato daADESÃO A REGISTRO DE PREÇO nº 
001/2016. Assinatura: 08/09/2016.

Bayeux/PB, 08 de setembro de 2016
Dr. Expedito Pereira

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX
EXTRATO DE TERMO ADITIVO - TOMADA DE PREÇO Nº 005/2015

4º ADITIVO AO CONTRATO Nº 237/2015 –Partes Contratantes: Prefeitura Municipal de Bayeux 
e Construtora JM&C EIRELI - ME. Objeto:Contratação de empresa especializada em construção 
civil para construção de cobertura de quadra da EMEF Dom Helder Câmara. Aditivo: Prorrogação 
por mais 75 dias, perfazendo o prazo total de 300 dias, passando a vigorar até 09/12/2016. Funda-
mentação: Lei nº 8.666/93 e suas alterações posteriores, Cláusula Sétimado Contrato do Tomada 
de Preço nº 005/2015. Assinatura: 05/09/2016.

Bayeux/PB, 05de setembro de 2016
Dr. Expedito Pereira

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX
EXTRATO DE TERMO ADITIVO - TOMADA DE PREÇO Nº 005/2015

4º ADITIVO AO CONTRATO Nº 237/2015 –Partes Contratantes: Prefeitura Municipal de Bayeux 
e Construtora JM&C EIRELI - ME. Objeto:Contratação de empresa especializada em construção 
civil para construção de cobertura de quadra da EMEF Dom Helder Câmara. Aditivo: Prorrogação 
por mais 75 dias, perfazendo o prazo total de 300 dias, passando a vigorar até 09/12/2016. Funda-
mentação: Lei nº 8.666/93 e suas alterações posteriores, Cláusula Sétimado Contrato do Tomada 
de Preço nº 005/2015. Assinatura: 05/09/2016.

Bayeux/PB, 05de setembro de 2016
Dr. Expedito Pereira

Prefeito

ESTADO DA PARAÍBA
 PREFEITURA MUNICIPAL DE CALDAS BRANDÃO

 AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL SRP N º 028/2016

A PREFEITURA MUNICIPAL DE CALDAS BRANDÃO Torna público que fará realizar através do 
Pregoeiro Oficial, sediada na Rua José Alípio de Santana, 371, Centro, CEP: 58.350.000 – Caldas 
Brandão/PB, às 10:00 horas do dia 21 de Setembro de 2016, licitação modalidade Pregão Presen-
cial, do tipo menor preço, Com o objetivo de: Sistema de registro de preços, para Contratação de 
profissional Especializado, pera prestar Serviços de Consultoria e Assessoria Técnica em Gestão 
Municipal De Saúde; Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal 
10.520/02 e disposições da Lei 8.666/93 e Lei 123/2006 e suas alterações posteriores. Informações: 
no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado.

Caldas Brandão, 08 de setembro de 2016
MARCONES DE SOUZA MONTEIRO

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA/PB 
EXTRATO DE CONTRATO

OBJETO: Contratação de profissional para pintura em cerâmica, medinho 2,04x4,08 m, com tinta 
de cerâmica localizada na entrada da cidade de Guarabira, na Avenida Rui Barbosa, s/n. FUNDA-
MENTO LEGAL: Dispensa de Licitação nº DP00017/2016. DOTAÇÃO: RECURSOS PRÓPRIOS 
/ OUTROS: 09.00 - Secretaria de Cultura e Turismo – Dotação consignada no orçamento vigente 
2016 - 3.3.90.39.01 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica. VIGÊNCIA: Dezembro de 
2016. PARTES CONTRATANTES: PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA e CLOVIS DIAS 
JÚNIOR - R$ 12.000,00– Doze Mil Reais - CT Nº 00375/2016 – 05.09.2016.

ZENÓBIO TOSCANO DE OLIVEIRA
Prefeito

 
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA/PB 

EXTRATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO
PROCESSO: Exposição de Motivos nº DP00017/2016.

OBJETO: Contratação de profissional para pintura em cerâmica, medinho 2,04x4,08 m, com 
tinta de cerâmica localizada na entrada da cidade de Guarabira, na Avenida Rui Barbosa, s/n.

FUNDAMENTO LEGAL: Art. 24, Inciso XV, da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações.
RATIFICAÇÃO: Prefeito, em 05/09/2016.

ZENÓBIO TOSCANO DE OLIVEIRA
Prefeito

 
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA/PB 

RATIFICAÇÃO E ADJUDICAÇÃO - DISPENSA Nº DP00017/2016
Nos termos dos elementos constante da respectiva Exposição de Motivos que instrui o processo 

e observado o parecer da Assessoria Jurídica, referente a Dispensa de Licitação nº DP00017/2016, 
que objetiva: Contratação de profissional para pintura em cerâmica, medinho 2,04x4,08 m, com 
tinta de cerâmica localizada na entrada da cidade de Guarabira, na Avenida Rui Barbosa, s/n.; 
RATIFICO o correspondente procedimento e ADJUDICO o seu objeto a: CLOVIS DIAS JÚNIOR - 
R$ 12.000,00 – Doze Mil Reais.

Guarabira - PB, 05 de Setembro de 2016.
ZENÓBIO TOSCANO DE OLIVEIRA

Prefeito
 

 PREFEITURA MUNICIPAL DE CACIMBA DE AREIA
GABINETE DO PREFEITO 

Cacimba de Areia - PB, 30 de Agosto de 2016.
TEMO DE ADJUDICAÇÃO 

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CACIMBA DE AREIA, ESTADO DA PARAÍBA, no uso de 
suas atribuições legais, 

R E S O L V E: 
ADJUDICAR o objeto da licitação, modalidade Tomada de Preços nº 00004/2016: Contratação 

de empresa especializada para construção de alambrado do Ginásio localizado na Rua Antonio 
Felix de Mendonça, na cidade de Cacimba de Areia/PB; com base nos elementos constantes do 
processo correspondente, a: 

- SETHA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - EPP.
CNPJ Nº. 24.064.804/0001-12 

Valor: R$ 146.244,37
Publique-se e cumpra-se.

ORISMAN FERREIRA DA NÓBREGA
Prefeito

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CURRAL VELHO
ATO DE HOMOLOGAÇÃO

TOMADA DE PREÇO Nº 008/2016 de que trata este processo objetivou a seleção da melhor 
proposta para a Aquisição de Combustíveis (Óleo Diesel, Diesel S10, Gasolina e Lubrificantes), na 
sede do Município, conforme a Tomada de Preços e foi em toda sua tramitação atendida à legislação 
pertinente consoante, com parecer jurídico do procurador do município.

Desse modo, satisfazendo à Lei e ao mérito HOMOLOGO e ADUDICO a decisão da Comissão 
de Licitação sobre a TOMADA DE PREÇO Nº 008/2016 a empresa RONILDO LEITE MANICOBA & 
CIA LTDA - ME, CNPJ Nº 17.704.410/0001-16, com valor global de R$ 99.200,00 (Noventa e nove 
mil e Duzentos reais), que apresentou o melhor preço para Aquisição de Combustível, Óleo Diesel, 
Diesel S10, Gasolina e Lubrificante para o Fundo Municipal de Saúde de Curral Velho-PB, confor-
me anexo ao Edital, carta proposta, análise e julgamento da Comissão Permanente de Licitação. 

Gabinete do Gestor do Fundo Municipal de Saúde do município de Curral Velho - PB, em 09 
de Setembro de 2016.

MANOEL DINIZ NETO
GESTOR MUNICIPAL DO FUNDO DE SAÚDE

PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO
ATO DE HOMOLOGAÇÃO

TOMADA DE PREÇO Nº 014/2016 de que trata este processo objetivou a seleção da melhor 
proposta para a Aquisição de Combustíveis (Óleo Diesel, Diesel S10, Gasolina e Lubrificantes), na 
sede do Município, conforme a Tomada de Preços e foi em toda sua tramitação atendida a legislação 
pertinente consoante, com parecer jurídico do procurador do município.

Desse modo, satisfazendo à Lei e ao mérito HOMOLOGO e ADJUDICO a decisão da Comissão 
de Licitação sobre a TOMADA DE PREÇO Nº 014/2016 a empresa RONILDO LEITE MANICOBA 
& CIA LTDA - ME, CNPJ Nº 17.704.410/0001-16 ganhou os Itens 1;2;3;4;5;6;7 e 8, no valor global 
de R$ 191.550,00 (Centos e noventa e um mil, quinhentos e cinquenta reais), vencedora deste 
certame nos termos da Ata de sessão de julgamento. 

Gabinete do Prefeito Constitucional do município de Curral Velho - PB, em 09 de Setembro 
de 2016.

JOAQUIM ALVES BARBOSA FILHO
Prefeito Municipal

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA

SECRETARIA DE PLANEJAMENTO
AVISO DE LICITAÇÃO

CONCORRÊNCIA Nº 33005/2016
A Prefeitura Municipal de João Pessoa através da Comissão Especial de Licitação, constituída 

através do Decreto Nº 8.750/2016, datada de 04 de julho de 2016, torna público que fará realizar a 
licitação na modalidade Concorrência Nº 33005/2016, em regime de execução de empreitada por 
PREÇO UNITÁRIO, com tipo de licitação MENOR PREÇO GLOBAL, com Recursos Próprio e de 
Convênio, a ser realizada no dia 11/10/2016, às 09:00 horas, tendo como objeto a contratação de 
empresa especializada para EXECUÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DO TRECHO DA 
CIDADE ANTIGA, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB. A cópia do Edital e seus anexos estão à 
disposição dos interessados na sede da SEPLAN, na Rua Diógenes Chianca, 1.777, Prédio Anexo 
4º andar, Água Fria, João Pessoa - PB, no horário das 08:00 às 14:00h, podendo ser adquirida 
mediante a entrega de 1(um) DVD ou Pen drive, o extrato do edital estará disponível no sítio da 
PMJP no endereço:  http://www.joaopessoa.pb.gov.br/licitacoes ou http://transparencia.joaopessoa.
pb.gov.br/licitacoes/ . Qualquer informação será prestada no local e horário acima citado.

João Pessoa, 08 de setembro de 2016.
Newton Euclides da Silva

Presidente da Comissão Especial de Licitação - SEPLAN

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIÇARA
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00028/2016

Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Avenida 
Rio Branco, 231 - Centro - Caiçara - PB, às 09:00 horas do dia 21 de setembro de 2016, licitação 
modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Aquisição de Pães, Biscoitos, Bolos e 
Salgados, para atender as necessidades das Secretarias de Educação, Secretaria de Ação Social, 
Secretaria de Saúde e Secretaria de Administração deste Município de Caiçara-PB. Recursos: 
previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e Decreto Municipal nº 
436/2007. Informações: no horário das 08:00 as 17:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado.

Telefone: (083) 3370 1200.
E-mail: pmcaicara@uol.com.br

Caiçara - PB, 08 de setembro de 2016
Pedro Alves de Carvalho

Pregoeiro Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA

SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 04.041/2016 
PROCESSO Nº 2016/011326 da SEJER

DATA DE ABERTURA: 22/09/2016 - ÀS 08:15h - Horário de Brasília. 
OBJETO: SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATE-

RIAL ESPORTIVO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE JUVENTUDE, 
ESPORTE E RECREAÇÃO.

A Prefeitura Municipal de João Pessoa através do Pregoeiro, devidamente autorizado pela 
Portaria nº. 623 de 02 de maio de 2014 torna público, que fará realizar a Licitação na modalidade 
Pregão Eletrônico SRP, sob o critério de menor preço por item. O Edital ficará à disposição dos 
interessados no prazo prescrito na legislação pertinente, no site www.licitacoes-e.com.br, sob o 
número da licitação 644033. SUPORTE LEGAL: Lei Federal nº. 10.520/02, regulamentada pelos 
Decretos Municipal nº 4.985/03 e 5.716/06, Decreto 7.884/2013, Lei Federal 8.666/93 e suas 
alterações posteriores, Decreto Federal nº. 5.450/2005, e Lei Complementar nº. 123/06 e 147/14. 
Fonte de Recursos: 00 – Ordinários. Consultas com o Pregoeiro e sua equipe de apoio, no endereço 
Av: Diógenes Chianca, 1777-Água Fria - João Pessoa/PB, no Fone: 83. 3218-9005 ou pelo e-mail: 
licitacaojp@gmail.com ou sead.copel@joaopessoa.pb.gov.br.

João Pessoa, 08 de setembro de 2016
Dalpes Silveira de Souza

Pregoeiro da COPEL/SEAD

ADILSON DE LIMA GUEDES, CPF 797.255.704-72, SOLTEIRO, EMPRESÁRIO, VEM POR MEIO 
DESTA, TORNAR PÚBLICO QUE REQUEREU À SEMAPA – SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, 
PESCA E AQUICULTURA DE CABEDELO, AS LICENÇAS AMBIENTAIS (PRÉVIA, INSTALAÇÃO), 
PARA A CONSTRUÇÃO DE GALPÃO COMERCIAL, LOCALIZADO NO TERRENO ENCRAVADO 
NA PRAÇA VENÂNCIO NEIVA Nº45, CENTRO, NO MUNICÍPIO DE CABEDELO.

CHAVES CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA, CNPJ/MF nº 09.242.913/0001-99, torna 
publico que a SEMEPA – SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, PESCA E AGRUCULTURA DE 
CABEDELO que requereu a Licença de Instalação e Operação nº 2548/2015 para a construção de 
um imóvel comercial, situado à Quadra 23, Lotes 15; 16; e 17 do Loteamento Parque Esperança, 
Cabedelo – PB, conforme resolução CONAMA 003 de 24/01/1986

JW CONSTRUTORA E IMOBILIARIA LTDA – CNPJ Nº 12.804.788/0001-78, torna público que 
requereu a SEMAM - Secretaria de Meio Ambiente a Licença Prévia para Construção Civil, situado 
Rua Oceano Pacifico, Nº 036 – JD. Oceania JP/PB.

MOCÓ AGROPECUÁRIA LTDA - CNPJ 48.762.892/0001-94 Torna público que a  SUDEMA – Supe-
rintendência de Administração do  Meio Ambiente, emitiu a licença de Alteração No  2063/2016 em 
João Pessoa, 17 de Agosto de 2016 – Prazo: 730 dias Para a atividade de  AMPLIANÇÃO PARA 
INSTALAÇÃO DE 6 TANQUES PARA A PRODUÇÃO DE BIOMASSA DE ALGAS E FERTILIZANTES 
ORGÂNICOS Na (o) FAZENDA TAMANDUÁ, BR 361, KM 14 MUNICÍPIO DE SANTA TERESINHA 
UF – PB  Processo 2016 -004446/TEC/LA – 0639.  

ALPARGATAS S/A – CNPJ/CPF Nº 61.079.117/0168-77 Torna público que a SUDEMA - Superin-
tendência de Administração do Meio Ambiente, emitiu a Licença de Operação nº2002/2016 em 
João Pessoa, 12 de agosto de 2016 -Prazo:730 dias. Para a atividade de: Operação de costura 
de componentes e confecção de cabedais fabricação de tênis, localizado na Rua Euclides Magno 
Bacalhau, s/n, Centro, município de Ingá/PB. Na (o) – R. EUCLIDES MAGNO BACALHAU S/N 
CENTRO. Município: INGÀ – UF: PB. Processo: 2016-002734/TEC/LO-2083 

ALPARGATAS S/A – CNPJ/CPF Nº 61.079.117/0004-40 Torna público que a SUDEMA - Superinten-
dência de Administração do Meio Ambiente, emitiu a Licença de Operação nº2003/2016 em João 
Pessoa, 12 de agosto de 2016 -Prazo:730 dias. Para a atividade de: Operação de costura de com-
ponentes e confecção de cabedais para tênis, no município de Mogeiro / PB. Na (o) – Rua FIRMINO 
FLORENTINO S/N – CENTRO Município: MOGEIRO – UF:PB. Processo:2016-002736/TEC/LO-2084

 JÚLIA FERREIRA DE AQUINO – CNPJ/CPF Nº 570.650.474-15 Torna público que à SUDEMA – 
Superintendência de Administração do Meio Ambiente, emitiu aLicença de Instalação nº 2275/2016 
em João Pessoa, 26 de agosto de 2016 – Prazo: 1095 dias. Para a atividade de: Loteamento 
residencial.Na(o) – RUA TABELIÃO ANTÔNIO JOAQUIM LISBOA, CENTRO Município: TRIUNFO 
– UF: PB. Processo: 2016-005089/TEC/LI-5004.

PEDROSA SERVIÇOS DE ALIMENTOS LTDA ME, com sede na Rua Olívio Pinto, nº 178, Jardim 
Oceania, João Pessoa, Paraíba, CEP 58.037-633, CNPJ/MF 22.202.197/0001-84, torna publico 
que requereu da SEMAM – Secretaria de Meio Ambiente, a Licença Prévia e de Instalação, para 
reforma de um empreendimento comercial situado na Rua Fernando Luiz Henrique dos Santos, nº 
1945, no bairro de Jardim Oceania IV, na cidade de João Pessoa, Capital do Estado da Paraíba, 
CEP 58.037-633

PEDROSA SERVIÇOS DE ALIMENTOS LTDA ME, com sede na Rua Olívio Pinto, nº 178, Jardim 
Oceania, João Pessoa, Paraíba, CEP 58.037-633, CNPJ/MF 22.202.197/0001-84, torna publico que 
requereu da SEMAM – Secretaria de Meio Ambiente, a Licença Prévia, de Instalação e de Operação, 
para a atividade de Lanchonete, restaurantes e casa de cha, no empreendimento comercial situado 
na Rua Fernando Luiz Henrique dos Santos, nº 1945, no bairro de Jardim Oceania IV, na cidade de 
João Pessoa, Capital do Estado da Paraíba, CEP 58.037-633

USINA MONTE ALEGRE S/A - CNPJ/CPF Nº 09.094.632/0002-17. Torna público que a SUDEMA - 
Superintendência de Administração do Meio Ambiente, emitiu a Autorização Ambiental nº 2192/2016 
em João Pessoa, 23 de agosto de 2016 - Prazo: 365 dias. Para a atividade de: Fazenda Monte 
Alegre: Plano de Recuperação de Área Degradada nas Margens do Rio Mamanguape. Na(o) – 
FAZENDA MONTE ALEGRE S/N Município: MAMANGUAPE - UF: PB. PROCESSO: 2016-004832/
TEC/AA-3801.

FRANCISCO DIAS FERREIRA (LOT. BOA VISTA) – CNPJ/CPF Nº 218.821.774-87 Torna público que 
requereu à SUDEMA – Superintendência de Administração do Meio Ambiente, emitiu a Licença de 
Instalação nº 2276/2016 em João Pessoa, 26 de agosto de 2016 – Prazo: 730 dias. Para a atividade 
de: Loteamento Residencial. Regularização de quadras: 31 (lotes 09 a 16), 31A (lotes 01 a 30), 
32A (lotes 01 a 13 e 16 a 23), 33 (lotes 10 a 23), 34 (lote 01), 36 (lotes 14 a 25), 37 (lotes 01 a 08 
e 18 a 26) e 39 (lotes 01 a 14 e 19 a 25)Na(o) – LOTEAMENTO - BAIRRO: BOA VISTA Município: 
CAJAZEIRAS – UF: PB.Processo: 2016-005091/TEC/LI-5005.

ALVES E FREITAS LTDA - ME– CNPJ/CPF Nº 09.492.800/0001-41 Torna público que à SUDEMA – 
Superintendência de Administração do Meio Ambiente, emitiu a Licença de Operação nº 2553/2016 
em João Pessoa, 1 de setembro de 2016 – Prazo: 730 dias. Para a atividade de: Comércio varejista 
de material elétrico. Na(o) – Rua Francisco Aprígio Nogueira, 592 - Bairro: CAPOEIRAS Município: 
CAJAZEIRAS – UF: PB.Processo: 2016-005090/TEC/LO-2813.

A 3R ENGENHARIA LTDA, CNPJ. 10.898.590/0001-75, torna público que requereu a SEMAM - Se-
cretaria de Meio Ambiente a Licença Prévia para Habitação Residencial Multifamiliar o Residencial 
Paraíso, situado na Rua João Filadélfo de Carvalho, 156 – Cuiá - João Pessoa – PB.

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIAL

 RESULTADO FASE PROPOSTA - TOMADA DE PREÇOS Nº 00005/2016
OBJETO: Contratação de empresa do ramo da construção civil destinada a execução dos 

serviços de construção de uma Academia de Saúde, localizada na Rua João Batista Silveira, s/n, 
Centro da cidade de Areial/PB. LICITANTE DECLARADO VENCEDOR e respectivo valor total da 
contratação: CONSTRUTORA FERREIRA LTDA- ME - Valor: R$ 68.587,56. Dos atos decorrentes 
do procedimento licitatório, caberão recursos nos termos do Art. 109, da Lei Federal nº. 8.666/93 
e suas alterações. Maiores informações poderão ser obtidas junto a Comissão Permanente de 
Licitação, Rua São José, 683 - Centro - Areial - PB, no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias 
úteis. Telefone: (083) 3368-1020. Email: pmareial.licitacao@gmail.com.

Areial - PB, 06 de Setembro de 2016
ARILSON FIRES DINIZ

Presidente da Comissão

Titulo......: CED CRE BAN IND  R$         11.880,12
Apresentante: NATTALE ARAUJO LUCAS
Protocolo...: 2016 - 048686
Responsavel.: MARIA HELENA DE O E CIA LTDA
CPF/CNPJ....: 005964360/0001-27
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$         20.315,50
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 049526
Responsavel.: MARILENE SIMOES DE FRANCA
CPF/CNPJ....: 025133926/0001-86
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            672,72
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 050261
Responsavel.: MELO KIDS COMERCIO DE ROUPAS 
E ACES
CPF/CNPJ....: 018586888/0001-51
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$          1.132,92
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 049110
Responsavel.: POTYGUAR CONSTRUCOES LTDA
CPF/CNPJ....: 003263964/0001-10
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$          1.754,90
Apresentante: BANCO DO BRADESCO-60746948/342340
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 049581
Responsavel.: RICARDO SILVA DAS CHAGAS
CPF/CNPJ....: 704352814-37
Titulo......: CED CRE BAN IND  R$          1.486,65
Apresentante: SCHULZE ADVOGADOS ASSOCIADOS
Protocolo...: 2016 - 050198
Responsavel.: RODOLPHO PEREIRA BATISTA 
EIRELI ME
CPF/CNPJ....: 023852187/0001-57
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            465,00
Apresentante: BANCO SANTANDER BANESPA S/A
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 049540
Responsavel.: S G INCORPORACAO CONTRUCAO 
E PLANEJ
CPF/CNPJ....: 001732658/0001-50
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            300,00
Apresentante: CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG.: 0037
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 049275
Responsavel.: SILVANO LOURENCO DOS SANTOS ME
CPF/CNPJ....: 024201253/0001-91
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            335,00
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 050244
Responsavel.: XIAN QING YANG
CPF/CNPJ....: 015169091/0001-60
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            144,94
Apresentante: BANCO ITAU S/A-60701190/4132-80
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 048994
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,  09/09/2016
----------------------------------------

Bel. GERMANO CARVALHO TOSCANO DE BRITO
- Titular -

Responsavel.: ATLANTA EMPEENDIMENTOS IMO-
BILIARIO
CPF/CNPJ....: 001129355/0001-48
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            205,00
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 049523
Responsavel.: A H P CONSTRUCOES E EMPREEN-
DIMENTOS
CPF/CNPJ....: 008056849/0001-99
Titulo......: INDIC DUPLICATA  R$             75,60
Apresentante: LOCSOLO-LOCADORA DE EQUIPA-
MENTOS LT
Protocolo...: 2016 - 049479
Responsavel.: ANDERSON GOMES FERNANDES
CPF/CNPJ....: 084525364-61
Titulo......: CED CRE BAN IND  R$         22.274,11
Apresentante: NATTALE ARAUJO LUCAS
Protocolo...: 2016 - 048680
Responsavel.: AHP CONSTRUCOES E EMPREEN-
DIMENTOS L
CPF/CNPJ....: 008056849/0001-99
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$          2.900,00
Apresentante: BANCO DO BRADESCO-60746948/342340
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 049614
Responsavel.: ANTONIO DEHON BRASILEIRO FILHO
CPF/CNPJ....: 072358894-54
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            312,50
Apresentante: BANCO DO BRADESCO-60746948/342340
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 049607
Responsavel.: BELLY CENTER COMERCIO DE 
COSMETICOS
CPF/CNPJ....: 018574486/0001-37
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            358,27
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 048395
Responsavel.: FERNANDO ANTONIO DE FRANCA SILVA
CPF/CNPJ....: 457530084-53
Titulo......: DUP PRES SER IN  R$            952,00
Apresentante: CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG.: 0037
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 049293
Responsavel.: HIGOR KIKUTI
CPF/CNPJ....: 010869564-60
Titulo......: CED CRE BAN IND  R$          3.640,18
Apresentante: PORTAL DE DOCUMENTOS S/A
Protocolo...: 2016 - 049072
Responsavel.: JOSE CARLOS SOARES DA S. OLIND
CPF/CNPJ....: 012893687/0001-10
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$          1.000,04
Apresentante: BANCO ITAU S/A-60701190/4132-80
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 049639
Responsavel.: JOSE CARLOS SOARES DA S. OLIND
CPF/CNPJ....: 012893687/0001-10
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$          1.249,80
Apresentante: BANCO ITAU S/A-60701190/4132-80
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 049648
Responsavel.: MARIA DULCE DO NASCIMENTO
CPF/CNPJ....: 067691104-82

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

CPF/CNPJ....: 042375934-52
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            306,99
Apresentante: BCO BRADESCO S.A.607469480001.12
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 049615
Responsavel.: MT COMERCIO DE MATERIAIS PARA
CPF/CNPJ....: 021205988/0001-03
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$          1.510,13
Apresentante: BANCO ITAU S.A-60701190/0001-04
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 049650
Responsavel.: MARIO SERGIO COUTINHO SOARES J
CPF/CNPJ....: 007590734-81
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$          1.446,66
Apresentante: BANCO ITAU S.A-60701190/0001-04
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 050611
Responsavel.: P & A COM DE PROD OPTICOS LTDA
CPF/CNPJ....: 009461243/0001-00
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            897,50
Apresentante: BCO BRADESCO S.A.607469480001.12
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 049562
Responsavel.: RALINNE KEL DAV GALVAO NOBREGA
CPF/CNPJ....: 021646349/0001-75
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            426,63
Apresentante: BANCO ITAU S.A-60701190/0001-04
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 049686
Responsavel.: RET IDEAL COM PECAS LTDA
CPF/CNPJ....: 007892563/0001-80
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            146,35
Apresentante: BCO BRADESCO S.A.607469480001.12
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 049609
Responsavel.: RET IDEAL COM PECAS LTDA
CPF/CNPJ....: 007892563/0001-80
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            297,55
Apresentante: BCO BRADESCO S.A.607469480001.12
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 049610
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 
PROTES TADOS, na forma da LEI.

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

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.: AG EQUIPAMENTOS AUTOMOTIVOS 
LTDA -
CPF/CNPJ....: 017556220/0001-07
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            547,49
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 047929
Responsavel.: ALDINETE RODRIGUES ANJOS DOS S
CPF/CNPJ....: 789749334-20
Titulo......: DUP PRES SER IN  R$            185,00
Apresentante: BCO BRADESCO S.A.607469480001.12
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 050440
Responsavel.: CRISTIANE MARIA NERY DA SILVA
CPF/CNPJ....: 017886571/0001-78
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$          1.181,02
Apresentante: BCO BRADESCO S.A.607469480001.12
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 050442
Responsavel.: CRISTIANE MARIA NERY DA SILVA
CPF/CNPJ....: 017886571/0001-78
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$          1.590,64
Apresentante: BANCO ITAU S.A-60701190/0001-04
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 049969
Responsavel.: FLIPFLOP CHINELARIA E COMERCIO
CPF/CNPJ....: 021599052/0001-04
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            180,00
Apresentante: BANCO ITAU S.A-60701190/0001-04
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 049009
Responsavel.: GENIVAL FERREIRA DA SILVA
CPF/CNPJ....: 834689944-00
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$             60,00
Apresentante: BANCO ITAU S.A-60701190/0001-04
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 050490
Responsavel.: EZILMARA CARVALHO CAMARA
CPF/CNPJ....: 019546668/0001-67
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$          1.046,16
Apresentante: HSBC BANK BRASIL-0017012010001.89
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 048626
Responsavel.: HANDERSON MAXWELL P. XAVIER
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ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA

GABINETE DO PREFEITO
LEI Nº 895, DE 8 DE SETEMBRO DE 2016.                            

FIXA OS SUBSÍDIOS DOS VEREADORES DO MUNICÍPIO DE AREIA – PB PARA O QUA-
DRIÊNIO 2017-2020, EM CONFORMIDADE COM A EMENDA CONSTITUCIONAL 25/2000 DE 
14 DE FEVEREIRO DE 2000.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE AREIA, Estado da Paraíba, no uso de suas atribuições que lhe 
conferem a Constituição Federal e a Lei Orgânica do Município, faço saber que a Câmara Municipal 
de Areia aprova e eu sanciono a seguinte lei:

Art. 1°  -  Os subsídios dos Vereadores são fixados em R$ 6.000,00 (SEIS MIL REAIS) mensais, 
e o subsídio do Presidente em R$ 12.000,00 (DOZE MIL REAIS).

§ 1°  -  No afastamento ou substituição do Presidente da Câmara dos Vereadores, o Vice-
-Presidente terá direito ao seu subsídio de acordo com o que determina o artigo anterior.

§ 2°  -  O total da despesa do Poder Legislativo Municipal com pessoal, incluindo o gasto com  
o subsídio dos Vereadores e excluindo os gastos com os inativos, não poderá ultrapassar o que 
determina a Emenda Constitucional n° 25 de 14 de Fevereiro de 2000.

§ 3°  -  Na Sessão Legislativa Extraordinária a Câmara de Vereadores somente deliberará sobre 
a matéria para a qual foi convocada, vedado o pagamento de parcela indenizatória em valor superior 
ao do subsídio mensal efetivamente percebido no mês, calculada pro rata die.

Art. 2°  -  É vedado a qualquer título o acréscimo de caráter remuneratório ao subsídio, como 
gratificação, adicional, abono, prêmio e verba de representação, excetuados os acréscimos de 
caráter indenizatório, como salário-família, diárias e ajuda de custo.

Art. 3°  -  Esta Lei entra em vigor na  data de sua publicação, revogadas as disposições em 
contrário.

GABINETE DO PREFEITO DE AREIA, ESTADO DA PARAÍBA, em 8 de setembro de 2016.
PAULO GOMES PEREIRA

Prefeito

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA

GABINETE DO PREFEITO
LEI Nº 896, DE 8 DE SETEMBRO DE 2016.                            

FIXA OS SUBSÍDIOS DO(A) PREFEITO(A), VICE-PREFEITO, E SECRETÁRIOS DO MUNICÍ-
PIO DE AREIA – PB PARA O QUADRIÊNIO 2017-2020, EM CONFORMIDADE COM A EMENDA 
CONSTITUCIONAL 19/1998 DE 04 DE JUNHO DE 1998.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE AREIA, Estado da Paraíba, no uso de suas atribuições que lhe 
conferem a Constituição Federal e a Lei Orgânica do Município, faço saber que a Câmara Municipal 
de Areia aprova e eu sanciono a seguinte lei:

Art. 1°  -  O subsídio mensal do(a) Prefeito(a) é fixado em R$ 15.000,00 (QUINZE MIL REAIS).
Art. 2°  -  O subsídio do Vice-Prefeito é fixado em R$ 7.500,00 (SETE MIL E QUINHENTOS  

REAIS) mensais.
Parágrafo Único  -  No caso de substituição do(a) Prefeito(a) nas suas faltas,  ausências e 

impedimentos, o Vice-Prefeito terá direito à diferença entre o subsídio de seu cargo e o de titular.
Art. 3°  -  Os subsídios dos Secretários da Prefeitura Municipal de Areia, são fixados em R$ 

4.000,00 ( QUATRO MIL REAIS) mensais.
Art. 4°  -  É vedado a qualquer título o acréscimo de caráter remuneratório ao subsídio, como 

gratificação, adicional, abono, prêmio e verba de representação, excetuados os acréscimos de 
caráter indenizatório, como salário-família, diárias e ajuda de custo.

Art. 5°  -  Nenhum Subsídio ou Remuneração a ser paga no âmbito deste município a Agentes 
Políticos e Servidores Públicos poderá ultrapassar o disposto no Art. 1° desta lei.

Art. 6°  -  Os subsídios dos agentes políticos e a remuneração dos servidores públicos poderão 
ser alterados por lei específica, assegurada revisão geral anual, sempre na mesma data e sem 
distinção de índices.

Art. 7°  -  Esta Lei entra em vigor na  data de sua publicação, revogadas as disposições em 
contrário.

GABINETE DO PREFEITO DE AREIA, ESTADO DA PARAÍBA, em 8 de setembro de 2016.
PAULO GOMES PEREIRA

Prefeito
 

ESTADO DA PARAÍBA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO

 AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00032/2016

Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Av. 
Duque de Caxias, S/N - Centro - Cabedelo - PB, às 09:00 horas do dia 23 de Setembro de 2016, lici-
tação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, restrita à participação de Microempresas, 
Empresas de Pequeno Porte e Equiparados, para: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS ELETROE-
LETRÔNICOS - CONDICIONADORES DE AR (PARTICIPAÇÃO EXCLUSIVA ME/EPP). 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 horas dos dias úteis, no endereço supracitado.

Telefone: (083) 3250-3120 / Email: sescab.licitacao@cabedelo.pb.gov.br
Edital: http://www.cabedelo.pb.gov.br/transparencia/transparencia_editais.asp

Cabedelo - PB, 29 de Agosto de 2016
ANDREA RIBEIRO WANDERLEY - Pregoeiro Oficial

  
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE PRINCESA

TERMO DE ADJUDICAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 023/2016
O Pregoeiro Oficial, designada pela portaria nº 020/2016, nos termos da Lei nº 10.520 e Lei 

nº 8.666/93, e suas alterações, ADJUDICA o resultado do Pregão Presencial nº 023/2016, para 
Aquisição parcelada de peças genuínas ou originais de 1ª linha, filtros óleos lubrificantes, pneus e 
serviços mecânicos em geral para aplicação e manutenção preventiva e corretiva dos veículos da 
frota oficial do município. Valor de R$ 340.833,75 (Trezentos e Quarenta Mil, Oitocentos e Trinta e 
Três Reais e Setenta e Cinco Centavos), em favor da empresa JDCAR. COMERCIO E SERVIÇOS 
AUTOMOTIVOS LTDA-CNPJ 09.257.995/0001-45. São José de Princesa, 30 de Agosto de 2016. 
Natalício Ferreira Neto do Nascimento-Pregoeiro.

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 023/2016
Nos termos do relatório final apresentado pelo Pregoeiro e observado o parecer jurídico. HOMO-

LOGO o Processo Administrativo nº 028/2016 - Pregão Presencial nº 023/2016. Objeto Aquisição 
parcelada de peças genuínas ou originais de 1ª linha, filtros óleos lubrificantes, pneus e serviços 
mecânicos em geral para aplicação e manutenção preventiva e corretiva dos veículos da frota 
oficial do município. Em favor da empresa JDCAR. COMERCIO E SERVIÇOS AUTOMOTIVOS 
LTDA-CNPJ 09.257.995/0001-45. Valor R$ 340.833,75 (Trezentos e Quarenta Mil, Oitocentos e 
Trinta e Três Reais e Setenta e Cinco Centavos), São José de Princesa, 02 de Setembro de 2016. 
Luiz Ferreira de Morais-Prefeito.

EXTRATO DE CONTRATO
OBJETO: Aquisição parcelada de peças genuínas ou originais de 1ª linha, filtros óleos lubrifi-

cantes, pneus e serviços mecânicos em geral para aplicação e manutenção preventiva e corretiva 
dos veículos da frota oficial do município. Fundamento legal: Pregão Presencial nº 023/2016. 
Vigência: até 31 de dezembro de 2016, partes contratantes: Município de São José de Princesa-PB 
e CT Nº 028/2016 - 05/09/2016. JDCAR. COMERCIO E SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA-CNPJ 
09.257.995/0001-45. Valor R$ 340.833,75 (Trezentos e Quarenta Mil, Oitocentos e Trinta e Três 
Reais e Setenta e Cinco Centavos), São José de Princesa, 05 de Setembro de 2016. Luiz Ferreira 
de Morais-Prefeito.

 
 PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZAREZINHO 

ERRATA
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00027/2016
 OBJETO: REGISTRO DE PREÇO para contratação de empresa para aquisição de frutas verduras 

e hortaliças para atender as necessidades do município de Nazarezinho/PB. Local e Data: Na sala 
de Reuniões da CPL, Rua Antonio Vieira, nº 01 - Centro - Nazarezinho – PB, tel:(83) 3554-1070, 
Portal da Transparência: www. nazarezinho.pb.gov.br, às 09:00 horas do dia 19 de Setembro de 2016.

 Nazarezinho - PB, 02 de Setembro de 2016 
 LARISSA MENDES DOS SANTOS

Pregoeira Oficial

 PREFEITURA MUNICIPAL DE PATOS/PB
SUPERINTENDÊNCIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTES PÚBLICOS DO MUNICIPIO DE 

PATOS/PB
AVISO DE RESULTADO DO JULGAMENTO DA HABILITACÃO E PROPOSTA

Concorrência Pública Nº 001/2016 STTRANS
A SUPERINTENDÊNCIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTES PÚBLICOS DO MUNICIPIO DE 

PATOS/PB por intermédio da Comissão Permanente de Licitação, designada pela Portaria nº 
10/2016, torna público, para conhecimento de todos os interessados, e em atendimento a Lei 
8.666/93, A complexidade do projeto que não exige consórcio, desse modo, cabe informar que 
foram negados as impugnações da empresa PROVAC TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA 
LTDA, por serem injustificáveis. Ressalta-se ainda que a isonomia entre os interessados, não exige 
a necessidade de postergação da visita técnica, uma vez que os interessados tiveram 30 (dias) 
para fazer e não o fizeram.

De modo que a empresa habilitada e classificada foi: BR-TIC INOVAÇÕES TECNOLOGICAS 
LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº 04.113.413/0001-33, apresentando a proposta no valor de R$ 
60.345,00 (sessenta mil trezentos e quarenta e cinco reais) mensais e o repasse no valor de 10% 
para a autarquia.

INFORMAÇÕES: Os interessados poderão obter informações na SUPERINTENDÊNCIA DE 
TRÂNSITO E TRANSPORTES PÚBLICOS DO MUNICIPIO DE PATOS, na Rua Horacio Nóbrega, 
S/N, Belo Horizonte, Patos - PB, em todos os dias úteis, no horário de 08h00min ás 12h00min

PATOS - PB, 08 de setembro de 2016.
José Diego Silva de Morais

Presidente da CPL/PMP

 ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLÂNEA

EXTRATO DE REVOGAÇÃO DE LICITAÇÃO
MODALIDADE: Tomada de Preços nº 00005/2016. OBJETO: Contratação de empresa do ramo 

da construção civil destinada a execução dos serviços de continuação da construção da Unidade 
Básica de Saúde de Saco dos Campos, município de Solânea/PB. ABERTURA: 16/08/2016 as 
08:00 horas. JUSTIFICATIVA: Licitação Deserta. Solânea - PB, 16 de Agosto de 2016 - SEBASTIÃO 
ALBERTO CANDIDO DA CRUZ – Prefeito.

 ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLÂNEA

HOMOLOGAÇÃO - TOMADA DE PREÇOS Nº 00005/2016
Nos termos do relatório final apresentado pela Comissão Permanente de Licitação e observado 

o parecer da Assessoria Jurídica, referente a Tomada de Preços nº 00005/2016, que objetiva: 
Contratação de empresa do ramo da construção civil destinada a execução dos serviços de conti-
nuação da construção da Unidade Básica de Saúde de Saco dos Campos, município de Solânea/
PB; HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório: Licitação Deserta.

Solânea - PB, 16 de Agosto de 2016
SEBASTIÃO ALBERTO CANDIDO DA CRUZ 

 Prefeito
 

 PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA

AVISO DE LICITAÇÃO 
PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 012/2016 

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2016/07.099
DATA DE ABERTURA: 20 DE SETEMBRO DE 2016 – HORÁRIO:09:30 HORAS (HORÁRIO 

DE BRASÍLIA).
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS, CONSIGNADO EM ATA, PARA EVENTUAL CONTRA-

TAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESCARTÁVEL PARA ATENDER AS 
NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.

A EMLUR – Autarquia Especial Municipal de Limpeza Urbana do Município de João Pessoa 
através da sua Pregoeira, torna público que fará realizar Licitação na modalidade Pregão Eletrônico 
SRP, sob o critério de menor preço por item. O Edital ficará à disposição dos interessados no prazo 
prescrito na legislação pertinente, no site www.licitacoes-e.com.br, sob o número da licitação 644805. 
SUPORTE LEGAL: Lei Federal nº. 10.520/02, regulamentada pelo Decreto Municipal nº 4.985/03 e 
5.716/06, Decreto 7.884/2013, Lei Federal 8.666/93 e suas alterações posteriores, Decreto Federal 
nº. 5.450/2005, e Lei Complementar nº. 123/06 e 147/14. FONTE DE RECURSO – 00 (TESOURO). 
Consultas com a Pregoeira e sua equipe de apoio, no endereço Av. Minas Gerais, 177, Bairro 
dos Estados, João Pessoa-PB, no Fone: (083) 3214-7629 ou pelo e-mail: cplemlur2@gmail.com

João Pessoa, 05 de Setembro de 2016
Jacinta Firmino de Sousa Queiroga

Pregoeiro CPL/EMLUR 

PREFEITURA MUNICIPAL DE LIVRAMENTO
EXTRATO DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 069/2016

Tomada de Preços Nº 006/2016. Contratante: Prefeitura de Livramento/PB. Contratante: C 3 
Engenharia Ltda-ME, CNPJ Nº 20.198.694/0001-20. Objeto: Executar serviços na Construção de 
02 salas de aulas na E.M.E.F. Maria Salomé de Almeida.  conforme planilhas orçamentarias de 
custos. Valor total: R$ 111.665,15 (cento e onze mil seiscentos sessenta e cinco reais e quinze 
centavos). Vigência: 120 (cento e vinte) dias corrido, podendo ser prorrogado por igual período, 
caso seja necessário. Fonte de recurso: Emenda de Deputado Federal e Próprios do município 
(Ordinários). Dotação: QDD/2016. Data da ass.: 05/09/2016. Partes ass.: Carmelita E. V. Sousa e 
Franck Gonçalves Pereira CPF Nº 040.424.214-66. 

Livramento/PB, 05 de setembro de 2016.
Carmelita Estevão Ventura Sousa - Prefeita

ESTADO DA PARAIBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ

RESULTADO FASE PROPOSTA - TOMADA DE PREÇOS Nº 00007/2016
OBJETO: Execução dos serviços de reforma e ampliação de unidade escolar, neste Município 

- EMEIEF Júlia Figueiredo. CLASSIFICAÇÃO FINAL: 1º - A.R.J. Monteiro Construções e Serviços 
Eireli - Valor: R$ 233.853,71. 2º - VN Construções e Incorporações Eireli - ME - Valor: R$ 237.661,57. 
3º - R R F Lacerda Construçoes e Serviços Eireli - Valor: R$ 240.011,25. 4º - Construforte Cons-
truções Eireli - Valor: R$ 244.408,99. 5º - LRM Construçoes e Empreendimentos Ltda - Valor: R$ 
259.487,49. 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, 08 de Setembro de 2016
MARCELO DE SOUZA PEREIRA - Presidente da Comissão

  
ESTADO DA PARAIBA

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ
 RESULTADO FASE PROPOSTA - TOMADA DE PREÇOS Nº 00009/2016

OBJETO: Execução dos serviços de pavimentação em paralelepípedos de uma rua, neste 
Município - Loteamento Renato Ribeiro. CLASSIFICAÇÃO FINAL: 1º - LRM Construções e Empre-
endimentos Ltda - Valor: R$ 58.656,77. 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, 08 de Setembro de 2016
MARCELO DE SOUZA PEREIRA - Presidente da Comissão

 
APASEU - UIRAÚNA - PB

EXTRATO DE CONTRATOS
OBJETO: Aquisição de Material de Consumo compreendo (Material Descartável, Medicamentos, 

Gêneros Alimentícios não perecíveis, Material de Limpeza, Tecidos e GênerosAlimentícios Perecíveis 
de acordo com o convênio do Estado nº 00066/2016 para o APASEU - UIRAÚNA - PB.

FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Presencial nº 00001/2016.
OTAÇÃO: CONVÊNIO ESTADUAL 00066/2016.
VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro de 2016
PARTES CONTRATANTES: APASEU – UIRAÚNA-PB:
CT Nº 00007/2016 - 09.09.16 - DIMEDONT DIST. DE MED. E EQUIP. LTDA - R$ 319.650,50
CT Nº 00008/2016 - 09.09.16 - JULIA MARIA GONCALVES DA SILVA 06255483452 - R$ 

110.905,90
CT Nº 00009/2016 - 09.09.16 - M. RAQUEL C. DE S. ARNAUD - ME - R$ 8.435,00
CT Nº 00010/2016 - 09.09.16 - SEVERINA KELLYANE SOARES DE LIMA - R$ 18.046,00
CT Nº 00011/2016 - 09.09.16 - TADEU CLAUDINO DE ALMEIDA - R$ 11.760,00

APASEU – UIRAÚNA PB.
HOMOLOGAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 00001/2016

Nos termos do relatório final apresentado pela Pregoeira Oficial e observado parecer da Asses-
soria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00001/2016, que objetiva: Aquisição de Material de 
Consumo compreendo (Material Descartável, Medicamentos, Gêneros Alimentícios não perecíveis, 
Material de Limpeza, Tecidos e GênerosAlimentícios Perecíveis de acordo com o convênio do Estado 
nº 00066/2016 para o APASEU - UIRAÚNA - PB; HOMOLOGO o correspondente procedimento 
licitatório em favor de: DIMEDONT DIST. DE MED. E EQUIP. LTDA - R$ 319.650,50; JULIA MARIA 
GONCALVES DA SILVA 06255483452 - R$ 110.905,90; M. RAQUEL C. DE S. ARNAUD - ME - 
R$ 8.435,00; SEVERINA KELLYANE SOARES DE LIMA - R$ 18.046,00; TADEU CLAUDINO DE 
ALMEIDA - R$ 11.760,00; WALLYSON MAX VIEIRA NUNES - R$ 8.033,40.

UIRAÚNA - PB, 08 de Setembro de 2016
FRANCISCA PIRES DUARTE  - PRESIDENTE

PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL N.º 00019/2016
A Prefeitura Municipal de Mogeiro, através do Pregoeiro Oficial do Município, torna público que 

realizará licitação na modalidade PREGÃO PRESENCIAL N.º 00019/2016, DO TIPO MENOR 
PREÇO POR ITEM, objetivando a contratação de serviços de transporte de estudantes do Município 
de Mogeiro, no dia 20/09/2016 às 9:00 horas, na Sala de Licitações deste Órgão, situada à Av. 
Presidente João Pessoa, 47 - Mogeiro – PB.

O Edital e demais informações encontram-se à disposição dos interessados no endereço acima 
citado, no horário das 08:00 às 12:00 horas. Informações pelo telefone: (0xx83) 3266-1334, até 
o dia 19/09/2016.

Mogeiro, 5 de setembro de 2016.
ALEXANDRE GONÇALVE DAS SILVA

PREGOEIRO

PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL N.º 00020/2016
A Prefeitura Municipal de Mogeiro, através do Pregoeiro Oficial do Município, torna público que 

realizará licitação na modalidade PREGÃO PRESENCIAL N.º 00020/2016, DO TIPO MENOR 
PREÇO POR ITEM, objetivando a contratação de empresa especializada, para realização de exa-
mes de ultrassonografia, para atender os usuários do Sistema único de Saúde (SUS) do Município 
de Mogeiro, no dia 20/09/2016 às 11:00 horas, na Sala de Licitações deste Órgão, situada à Av. 
Presidente João Pessoa, 47 - Mogeiro – PB.

O Edital e demais informações encontram-se à disposição dos interessados no endereço acima 
citado, no horário das 08:00 às 12:00 horas. Informações pelo telefone: (0xx83) 3266-1334, até 
o dia 19/09/2016.

Mogeiro, 5 de setembro de 2016.
ALEXANDRE GONÇALVE DAS SILVA

PREGOEIRO

PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL N.º 00021/2016
A Prefeitura Municipal de Mogeiro, através do Pregoeiro Oficial do Município, torna público que 

realizará licitação na modalidade PREGÃO PRESENCIAL N.º 00021/2016, DO TIPO MENOR 
PREÇO POR ITEM, objetivando a aquisição de móveis escolares, para as escolas de Ensino Infantil 
e Fundamental do Município de Mogeiro, no dia 20/09/2016 às 13:30 horas, na Sala de Licitações 
deste Órgão, situada à Av. Presidente João Pessoa, 47 - Mogeiro – PB.

O Edital e demais informações encontram-se à disposição dos interessados no endereço acima 
citado, no horário das 08:00 às 12:00 horas. Informações pelo telefone: (0xx83) 3266-1334, até 
o dia 19/09/2016.

Mogeiro, 5 de setembro de 2016.
ALEXANDRE GONÇALVE DAS SILVA

PREGOEIRO

PREFEITURA MUNICIPAL DO CONGO – PB
AVISO DE LICITAÇÃO

TOMADA DE PREÇOS Nº. 0.001/2016
A Prefeitura Municipal do Congo – PB, TORNA PÚBLICO a Tomada de Preços nº. 0.001/2016, 

Tipo Menor Preço Global, objetivando a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DOS 
SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO DE RUAS EM PARALELEPÍPEDOS. Data de abertura: 29/09/2016 
às 09h30min (Horário Local). Cópia do Edital e demais documentos pertinentes estarão à disposição 
no Setor de Licitações da Prefeitura do Congo, à Rua Senador Rui Carneiro. s/n, Centro, Congo – 
Paraíba. Maiores informações através do telefone (83) 3359-1100, no horário das 08:00 às 12:00.

Congo, 08 de setembro de 2016.
Jario Thaygo dos Santos Farias – Presidente da CPL

PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D`ÁGUA
EXTRATO DE CONTRATO

INSTRUMENTO: Contrato de prestação de serviços, de acordo com o Processo Administrativo 
nº 022/2016 e Pregão Presencial  nº  00013/2016. 

CONTRATANTE:  Prefeitura Municipal de Olho D`água
CONTRATADA:   FABIANO DE CALDAS BATISTA  – ME..
OBJETO: Contratação de empresa ou pessoa física para prestação de serviços com prestação 

de contas e convênios firmados com o Governo Federal e Estadual, atendendo solicitação da 
Secretaria de Administração.

VALOR  MENSAL:  R$  1.200,00 (hum mil e duzentos reais)
VIGÊNCIA:  Da assinatura do contrato até 31.12.2016.

Olho D`água - PB,   05 de Setembro de 2016.
Francisco de Assis Carvalho  -  Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX
HOMOLOGAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 073/2016

Nos termos do relatório final apresentado pelo Pregoeiro Oficial e observado parecer da Assesso-
ria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 073/2016, que objetiva: Aquisição parcelada de soros 
diversos, para atender as necessidades da  Unidade de Pronto Atendimento UPA; HOMOLOGO 
o correspondente procedimento licitatório em favor de: Dismene Distribuidora de Medicamentos 
do Nordeste Ltda – ME - R$ 240.400,00. Fica o licitante convocado no prazo de até 05 dias para 
assinatura do contrato, sob pena de perda do direito a contrata e aplicação de penalidades prevista 
no Art. 7º da Lei nº 10.520/02.

Bayeux - PB, 08 de setembro de 2016.
Ana Cristina da Costa Gomes

Gestora do FMS

 PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA
SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA

COMISSÃO SETORIAL DE LICITAÇÃO
TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO N. º 09005/2016 PROCESSO ADM. Nº. 2016/008128
OBJETO: SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL AQUISIÇÃO DE GÊNEROS 

ALIMENTÍCIOS DESTINADOS À PREPARAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS E 
DOS CENTROS DE REFERÊNCIA EM EDUCAÇÃO INFANTIL DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL.

Com base nas informações constantes no processo administrativo epigrafado e em cumprimento 
aos termos do art. 43, VI, da Lei n° 8.666/93, e alterações posteriores, ACOLHO o Parecer emitido 
pela ASSEJUR, HOMOLOGO o Pregão acima identificado, em favor das empresas: SANTA MARIA 
COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA – ME, inscrita sob o CNPJ: 19.253.218/0001-86, a qual foi 
vencedora dos ITENS 01, 04, 05, 06, 07, 08, 17, 29, 35 e 39: no valor total de R$ 2.945.470,00 
(dois milhões, novecentos e quarenta e cinco mil, quatrocentos e setenta reais); BJ COMÉRCIO 
DE ALIMENTOS LTDA, inscrita sob o CNPJ: 02.304.035/0001-40, a qual foi vencedora dos ITENS 
09, 13, 15, 25, 27, 30, 31, 36, 37, e 38: no valor total de R$ 836.757,00 (oitocentos e trinta e seis 
mil, setecentos e cinquenta e sete reais); JPM JOÃO PESSOA MERCANTIL EIRELI inscrita sob o 
CNPJ: 15.155.318/0001-19, a qual foi vencedora dos ITENS 14, 24, 33, 50, 51, 52, 54, 56, 57, 58, 
80 e 82: no valor total de R$ 4.134.515,00 (quatro milhões, cento e trinta e quatro mil, quinhentos 
e quinze reais); DISTRIBUIDORA FF ALIMENTOS LTDA, inscrita sob o CNPJ: 19.447.850/0001-
60, a qual foi vencedora dos ITENS 02, 03, 16, 20, 28 e 34: no valor total de R$ 1.032.459,56 (um 
milhão, trinta e dois mil, quatrocentos e cinquenta e nove reais e cinquenta e seis centavos); MINE 
MERCADO UNIÃO LTDA, inscrita sob o CNPJ: 04.453.838/0001-91, a qual foi vencedora dos 
ITENS 45, 53, 62, 65, 66, 69 e 71: no valor total de R$ 2.070.558,00 (dois milhões, setenta mil, 
quinhentos e cinquenta e oito reais); MÁXIMA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA inscrita 
sob o CNPJ: 19.074.142/0001-21, a qual foi vencedora dos ITENS 26 e 40: no valor total de R$ 
2.659.250,00 (dois milhões, seiscentos e cinquenta e nove mil, duzentos e cinquenta reais); CARNES 
E FRUTOS DO MAR COMERCIO LTDA (FRIGOTIL), inscrita sob o CNPJ: 08.649.539/0001-88, a 
qual foi vencedora dos ITENS 46, 49, 61, 64 e 70: no valor total de R$ 2.196.410,00 (dois milhões, 
cento e noventa e seis mil, quatrocentos e dez reais);  DISTRIBUIDORA BRAZMAC LTDA, inscrita 
sob o CNPJ: 17.020.542/0001-29, a qual foi vencedora dos ITENS 44, 47, 59 e 68: no valor total 
de R$ 2.334.810,00 (dois milhões, trezentos e trinta e quatro mil, oitocentos e dez reais); NOVA 
HORTIFRUGRANJEIRO COMÉRCIO LTDA - EPP, inscrita sob o CNPJ: 24.506.743/0001-04, a 
qual foi vencedora dos ITENS 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 
101, 102, 103, 104, 105, 106, 123, 125, 127, 132, 136, 149, 151, 159, 173, 175, 194, 196 e 198: 
no valor total de R$ 3.418.628,00 (três milhões, quatrocentos e dezoito mil, seiscentos e vinte e 
oito reais); JEAN ALISON DA SILVA CORREIA inscrita sob o CNPJ: 02.368.789/0001-63, a qual 
foi vencedora dos ITENS 129, 141, 147, 157, 168, 171, 178, 180, 189 e 193: no valor total de R$ 
1.160.235,00 (um milhão, cento e sessenta mil, duzentos e trinta e cinco reais); ROSEMBLITH DE 
ARAÚJO SILVA inscrita com o CNPJ: 00.821.449/0001-10, a qual foi vencedora dos ITENS 130, 
137, 143, 148, 152, 161, 164, 172, 182, 185 e 200: no valor total de R$ 1.292.102,40 (um milhão, 
duzentos e noventa e dois mil, cento e dois reais e quarenta centavos); MARIA DE LOURDES 
MARINHO DE OLIVEIRA (Lourdes Hortifrutigranjeiros), inscrita sob o CNPJ: 09.685.217/0001-57, 
a qual foi vencedora dos ITENS 135, 142, 144, 156, 162, 169, 177, 181, 186, 190 e 192: no valor 
total de R$ 982.035,00 (novecentos e oitenta e dois mil e trinta e cinco reais); MARIA DE FATIMA 
SILVA SOUZA (JOSIAS HORTIFRUTIGRANJEIROS), inscrita sob o CNPJ: 00.301.402/0001-26, a 
qual foi vencedora dos ITENS 122, 128, 131, 140, 146, 153, 158, 167, 170, 179, 188 e 197: no valor 
total de R$ 1.425.637,00 (um milhão, quatrocentos e vinte e cinco mil, seiscentos e trinta e sete 
reais); PANIFICADORA VASCONCELOS LTDA, inscrita sob o CNPJ: 08.973.901/0001-71, a qual 
foi vencedora dos ITENS 108, 109, 111, 112, 115, 118, 120 e 121: no valor total de R$ 878.065,00 
(oitocentos e setenta e oito mil e sessenta e cinco reais); SIMOES DE ANDRADE & CIA LTDA 
(PÃES & PÃES), inscrita sob o CNPJ: 02.304.035/0001-40, a qual foi vencedora dos ITENS 107, 
110, 113, 116 e 119: no valor total de R$ 731.120,00 (setecentos e trinta e um mil, cento e vinte 
reais); ALDRIN COUTINHO DE ARAUJO - ME, inscrita sob o CNPJ: 02.927.946/0001-23, a qual foi 
vencedora dos ITENS 138, 139, 145, 154, 163, 165, 166, 183, 184, 187, 201 e 202: no valor total 
de R$ 1.615.956,68 (um milhão, seiscentos e quinze mil, novecentos e cinquenta e seis reais e 
sessenta e oito centavos); JOSÉ LUCENA DA SILVA ME, inscrita sob o CNPJ: 07.694.009/0002-70, 
a qual foi vencedora dos ITENS 48, 55, 60, 63, 67, 72 e 73: no valor total de R$ 1.920.823,00 (um 
milhão, novecentos e vinte mil, oitocentos e vinte e três reais); ROSA ROSANGELA MARINHO ME, 
inscrita sob o CNPJ: 04.438.212/0001-06, a qual foi vencedora dos ITENS 114 e 117: no valor total 
de R$ 425.920,00 (quatrocentos e vinte e cinco mil, novecentos e vinte reais); NORT FRUT LTDA, 
inscrita sob o CNPJ: 03.160.525/0001-82, a qual foi vencedora dos ITENS 124, 126, 133, 134, 150, 
155, 160, 174, 176, 191, 195 e 199: no valor total de R$ 1.183.681,80 (um milhão, cento e oitenta 
e três mil, seiscentos e oitenta e um reais e oitenta centavos). Somados os valores totais dos itens, 
chega-se ao valor global de R$ 33.244.433,44 (trinta e três milhões, duzentos e quarenta e quatro 
mil, quatrocentos e trinta e três reais e quarenta e quatro centavos), com base no Decreto Municipal 
nº. 7.884/2013 e Art. 4º, Inciso XXII, da Lei nº. 10.520/2002. Em consequência, fica convocado o 
proponente para assinatura da Ata de Registro de Preços, sob pena de decair o direito à contratação, 
sem prejuízo das sanções previstas no art. 81 da lei nº 8.666/93.

João Pessoa, 06 de setembro de 2016.
Edilma Ferreira da Costa

Secretária de Educação e Cultura.

  ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA

SECRETARIA DE SAÚDE
TERMO DE ANULAÇÃO

PROCESSO Nº 12.197/2015 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 10.064/2016
Objeto: SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS PARA A AQUISIÇAO DE PERFURADORES 

ÓSSEOS PARA O COMPLEXO HOSPITALAR DE MANGABEIRA.
O Secretário de Saúde do Município de João Pessoa, no uso de suas atribuições, resolve 

ANULARa presente licitação, com base no Art. 41, de Lei nº. 8.666/93, o qual positivao princípio 
da vinculação ao instrumento convocatório, elencados noparecer da Assessoria Jurídica da SMS.

João Pessoa, 08 de Setembro de 2016.
ADALBERTO FULGÊNCIO DOS SANTOS JÚNIOR

SECRETÁRIO DE SAÚDE
 

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE FAGUNDES

 RESULTADO FASE HABILITAÇÃO - TOMADA DE PREÇOS Nº 00003/2016
OBJETO: Contratação de empresa especializada em construção civil, para execução dos 

serviços de conclusão de pavimentação em paralelepípedos de diversas ruas localizadas no 
Município de Fagundes-PB.

LICITANTE HABILITADO:
- VN Construções e Incorporações Eireli - ME.
LICITANTE INABILITADO:
- MAXX CONSTRUÇÕES & EMPREENDIMENTOS EIRELI - - ME.
Dos atos decorrentes do procedimento licitatório, caberão recursos nos termos do Art. 109, da 

Lei Federal nº. 8.666/93 e suas alterações. Comunica-se que, em não havendo interposição de 
recursos, a sessão pública para abertura dos envelopes Proposta de Preços será realizada no dia 
21/09/2016, às 09:00 horas, no mesmo local da primeira reunião. Maiores informações poderão ser 
obtidas junto a Comissão Permanente de Licitação, Rua Quebra Quilos, S/N - Centro - Fagundes 
- PB, no horário das 08h00min as 12h:00min dos dias úteis.

Telefone: (083) 3393-1779.
Fagundes - PB, 08 de Setembro de 2016

LUCIANO BERNARDO DE OLIVEIRA
Presidente da Comissão

SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO
DIRETORIA EXECUTIVA DA CENTRAL DE COMPRAS

GERÊNCIA EXECUTIVA DE LICITAÇÃO

COMUNICADO
COMUNICADO DO PREGÃO 185/2016

PROCESSO Nº19.000.007652.2016
Comunicamos, a quem interessar, que o procedimento licitatório nº 185/2016 (Registro de preços 

para aquisição de curativo e bolsa de colostomia), destinado ao  Complexo de Pediatria Arlinda 
Marques - CPAM , modalidade Pregão Presencial, fica marcado para o dia 22/09/2016 as 13h e 
30mim, Informamos que o novo Edital está disponível no site. www.centraldecompras.pb.gov.br 

REG CGE: 16-00700-1
João Pessoa, 08 de  setembro de 2016.

Vivianne Pereira Almeida Diniz
Gerente Executiva de Licitação

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS

ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 012/2016
PREGÃO PRESENCIAL SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 017/2016

PROCESSO ADM. Nº 2016.07.039

OBJETO: EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE CONFECÇÃO E 
ADAPTAÇÃO DE PRÓTESES DENTÁRIAS, DESTINADAS À POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DOS 
RAMOS
VALOR TOTAL REGISTRADO:
FLAVIO JUNIO SANTIAGO FERREIRA ME
CNPJ: 19.193.272/0001-83

LOTE I – DESTINADOS A TODOS AS EMPRESAS INCLUSIVE ME E EPP

ITEM DISCRIMINAÇÃO UNID.
QUANTIDADE 

ANUAL 
(ESTIMADO)

VLR. UNIT VLR. TOTAL 

1

Confecções de Próteses Dentárias totais e 
parciais, superiores e inferiores - (Prótese total 
Mandibular / total Maxilar / Parcial Mandibular 
removível / Parcial maxilar removível em 
resina acrílica thermopolimerizavel, com 
dentes de única prensagem)

und 450 140,00 63.000,00

VALOR TOTAL REGISTRADO:
FLAVIO JUNIO SANTIAGO FERREIRA ME
CNPJ: 19.193.272/0001-83

LOTE II – DESTINADO EXCLUSIVAMENTE AS ME E EPP

ITEM DISCRIMINAÇÃO UNID.
QUANTIDADE 

ANUAL 
(ESTIMADO)

VLR. 
UNIT. VLR. TOTAL 

1

Confecções de Próteses Dentárias totais e 
parciais, superiores e inferiores - (Prótese total 
Mandibular / total Maxilar / Parcial Mandibular 
removível / Parcial maxilar removível em 
resina acrílica thermopolimerizavel, com 
dentes de única prensagem)

und 150 140,00 21.000,00

1. VALIDADE DA ATA
1.1 A presente Ata de Registro de Preços terá a vigência de 12 meses, a partir da sua publicação no Diário Oficial 
do Estado.
1.2 Durante o prazo de validade desta Ata de Registro de Preços, a Prefeitura Municipal não fica obrigada a firmar 
as contratações.
2. DA UTILIZAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO 
2.1 A presente Ata de Registro de Preços poderá ser utilizada por órgãos interessados, desde que autorizados 
pela Prefeitura Municipal de São José dos Ramos.
2.2 As contratações decorrentes desta Ata somente serão autorizadas pela Prefeitura de São José dos Ramos, por 
intermédio do Prefeito, mediante Autorização de Pedido de Utilização da Ata de Registro de Preços.

São José dos Ramos, 08 de setembro de 2016.
EDUARDO GINDRE CAXIAS DE LIMA

PREFEITO
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