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DÓLAR    R$ 3,300  (compra) R$ 3,301  (venda)
DÓLAR TURISMO  R$ 3,290  (compra) R$ 3,490  (venda)
EURO   R$ 3,709  (compra) R$ 3,714  (venda)

l Ricardo entrega nova unidade de dessalinização em Pedra Lavrada. Página 3

l Polícia prende suspeitos de roubo e fecha fábrica de armas. Página 6

l Missa de ação de graça abre Feira do Lar da Providência. Página 7

l Apicultores debatem cadeia produtiva do mel no Cariri paraibano. Página 19
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Sol e poucas 
nuvens

Sol e poucas 
nuvens

o Governo Federal re-
duziu em 50% a verba de 
investimento e em 10% a 
de custeio.  PÁGInA 19

Corpo de Domingos 
Montagner foi encontrado a 
18 metros de profundidade, 
preso às pedras. PÁGInA 8

Expofeira Paraíba apresentará 
aos agroprodutores ações desen-
volvidas no Estado. PÁGInA 7

Corte orçamentário 
na UFCG chega a 50%

Ator morre afogado 
no Rio São Francisco

Evento vai expor novas 
tecnologias para o campo

sEM RECuRsos
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PARALIMPÍADAS 2016 Esportes

Equipamentos de energia
solar da Emepa estarão na Feira

Fotos: Divulgação

Fo
to

: D
iv

ul
ga

çã
o

Foto: Secom-PB

Foto: Evandro Pereira

No primeiro semestre deste ano, já foram apresentadas 19,2 mil ações no Tribunal Regional do Trabalho no 
Estado. O principal pedido dos trabalhadores demitidos é o pagamento das verbas rescisórias devidas. PÁGInA 4

Processos trabalhistas 
cresceram 11% na PB

crise nacional

RECoRDE Atletismo 
do Brasil desbanca a 
natação em número de 
vitórias.  PÁGInA 21

BRonzE Caio 
Ribeiro conquista 
primeira medalha 
da paracanoagem.  
PÁGInA 21

PARAlAMAs Do suCEsso Banda faz 
show hoje à noite na Pedra do Reino 
para comemorar o aniversá-
rio de 30 anos de carreira.  
PÁGInA 9

quITAção DE DÍvIDAs  O governador Ricardo Coutinho lançou ontem o edital de 
convocação para conciliação de pagamentos de precatórios do Estado.  PÁGInA 3
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Nublado com 
chuvas ocasionais
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Montagner atuava na novela “Velho Chico”



A situação econômica calamitosa em 
que se encontram Estados com a dimen-
são do Rio de Janeiro e do Rio Grande do 
Sul, apenas para ficar nesses dois exem-
plos, dá a medida exata da urgência que 
têm as unidades federativas brasileiras 
de conseguir um socorro financeiro sig-
nificativo da União.

O Rio de Janeiro, com a realização 
dos Jogos Olímpicos, está conseguindo, 
de certo modo, maquilar a conjuntura 
social caótica, embora não se saiba até 
quando conseguirá manter as aparên-
cias. Já o Rio Grande do Sul vive dias de 
extrema violência, com consequências 
imprevisíveis para a população.

Se os dois poderosos Estados do 
Sudeste e Sul, nos casos respectivos do 
Rio de Janeiro e Rio Grande do Sul, estão 
enfrentando circunstâncias muito ad-
versas, imagine os Estados das regiões 
Norte e Nordeste, vítimas históricas de 
intempéries naturais e da repartição de-
sigual das riquezas da nação.

Portanto, justifica-se plenamente, 
sob todos os pontos de vista, a pressão 
que vêm fazendo os governadores, prin-
cipalmente dos Estados das regiões Nor-
te e Nordeste, no sentido de forçar o Go-
verno Federal a honrar os compromissos 
que assumiu e liberar, imediatamente, os 
recursos “salvadores da pátria”.

O governador da Paraíba, Ricardo 
Coutinho (PSB), é uma liderança incon-
testável do movimento reivindicatório 
nacional que reúne, principalmente, 

gestores de Estados das regiões Norte e 
Nordeste, embora engrossem o coro go-
vernadores do Sul e Centro-Oeste, por 
exemplo.

O presidente Michel Temer (PMDB) 
já teve a oportunidade de sentir que os 
governadores não estão para brincadei-
ras. Esta semana ele tentou arrefecer a 
onda reivindicatória, escalando o minis-
tro da Fazenda, Henrique Meirelles, para 
ser o interlocutor do Governo Federal 
junto aos gestores estaduais.

Meirelles se empenhou, alegando 
desconhecer acordos anteriores, mas 
não conseguiu convencer os governado-
res da necessidade de adiar a ajuda fi-
nanceira. Se a situação dos Estados pio-
rar, afirmam os gestores, perde o Brasil 
como um todo e, evidentemente, também 
o recém-empossado presidente.

Ricardo Coutinho está com a moral 
elevadíssima, para reivindicar ajuda fi-
nanceira à União. Afinal, a Paraíba, mes-
mo enfrentando uma das maiores secas 
de sua história, está com suas contas em 
dia e com um invejável elenco de obras 
públicas já concluídas, isso sem falar nos 
programas em andamento.

Depõe a favor de Ricardo, também, 
o fato de ser ele o governador com me-
lhor avaliação dentre todos os gestores 
do país. Ocorre que, para se redimir de 
um passado de exclusão, a Paraíba ainda 
precisa avançar muito, no campo do de-
senvolvimento econômico. E desse avan-
ço o socialista não abre mão.
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PESqUISA INFERNAl

MP vAI INvESTIgAR lICITAÇõES EM CAMPINA gRANDE

Não fugiu à regra criada 
nas últimas seis eleições na 
cidade. O Tribunal Regional 
Eleitoral da Paraíba (TRE-PB) 
aprovou o pedido de tropas 
federais feitos por juízas de 
Campina Grande. A eleição 
em outros quatro municípios 
paraibanos – Piancó, Olho 
D’Água, Emas e Catingueira – 
também deverá ter a presen-
ça de soldados do Exército.    

Do candidato a prefeito de 
Campina Grande, Walter Brito 
Neto (PEN), ao comentar a 
pesquisa do instituto 6Sig-
ma/Correio da Paraíba, em 
que ele aparece em último 
lugar, com 0,8% das inten-
ções de voto: “Essa pesquisa 
deve ter sido feita no inferno. 
É uma tentativa de emplacar 
um clima de já ganhou para 
desmobilizar as oposições”.

“Existem mais de 400 servidores 
no gabinete do prefeito que fin-
gem trabalhar, o que representa 
um gasto de R$ 20 milhões por 
ano”. Do candidato Charliton Ma-
chado (PT), acusando o prefeito 
de João Pessoa, Luciano Cartaxo 
(PSD), de manter funcionários 
‘fantasmas’. E completou: “Preci-
samos saber como foram feitas 
essas contratações, o teor de cada 
documento”.  

Às voltas com denúncias de recebimento de propina da Construtora OAS, o ministro Vital do Rêgo 
Filho, do Tribunal de Contas da União (TCU), enfrenta outra demanda: auditores do órgão pediram à 
corte o afastamento dele de processos relacionados a irregularidades cometidas por empreiteiras e 
executivos investigados pela Operação Lava-Jato. O pedido, argumentam, é em nome da “indepen-
dência e da imparcialidade”. Léo Pinheiro, ex-presidemte da OAS, afirmou, em delação premiada, que o 
ministro recebeu propina de R$ 1,5 milhão, à época em que era senador. Ele nega a acusação. 

O Tribunal Regional Eleitoral da Paraíba 
(TRE-PB) manteve, em decisão unânime, 
a candidatura do prefeito de Bayeux, 
Expedito Pereira (PSB). Assim, a Corte 
não acatou o recurso da coligação do 
candidato Berg Lima (PTN), que pedia o 
indeferimento do registro da candida-
tura do socialista. No entendimento do 
TRE, o prefeito possui ficha limpa.

O presidente da Câmara Municipal de Santa Rita, 
Anésio Miranda, confirmou ontem que vereadores 
vão pedir o afastamento do prefeito Netinho por 
crime de responsabilidade, com base no decreto-lei 
201/67. De acordo com ele, a prefeitura fez descon-
tos mensais, mas não os repassou à Previdência, 
nem fez a quitação de empréstimos consignados de 
servidores às instituições financeiras.

CRImE DE RESPONSABILIDADE
CONTINUA CANDIDATO

TROPAS FEDERAIS

AUDITORES PEDEM AFASTAMENTO DE vITAl

‘FANTASMAS’ DE gAbINETE

Em Campina Grande, um suposto favorecimento da prefeitura à empresa Interblock Artefato de Ci-
mento S/A, cujo diretor é Diogo Cunha Lima, rendeu o acolhimento de uma denúncia pelo Ministério 
Público da Paraíba. O promotor Alyrio Batista de Souza, assim, determinou a abertura de inquérito 
para investigar “possíveis irregularidades na contratação da empresa”. De acordo com a denúncia, a 
Interblock teria faturado R$ 6,1 milhões em três licitações na gestão do prefeito Romero Rodrigues 
(foto), que é primo de Diogo Cunha Lima. Em nota, a empresa negou a existência de qualquer irregu-
laridade: “A participação se deu em completa igualdade de condições com todas as outras partícipes, 
vencendo, pois, aquela que apresentou o menor preço. Os órgãos de controle público já analisaram 
todos os documentos, não apresentando qualquer irregularidade – seja legal ou moral – nos proce-
dimentos”. A empresa afirma, ainda, que a cifra de R$ 6,1 milhões é “fantasiosa”.
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As promessas do presente

Primeiramente, enquanto rodavam 
os créditos finais, eu e mais algumas pes-
soas desvairadas, alucinadas, gritamos. 
Foi um grito rouco, no cinema silencioso, 
duas palavras apenas. Duas palavras que 
bem poderiam ser traduzidas para luta e 
resistência.

Mas me deixem começar pelo come-
ço. Eu queria ir assistir ao filme Aqua-
rius, incitada pelas críticas, os comentá-
rios dos amigos, mas sobretudo atiçada 
pela curiosidade em conhecer o aplica-
tivo whatscine, incorporado às salas de 
cinema, e que prometia a estratégia da 
audiodescrição para pessoas com defici-
ência visual.

Uma explicaçãozinha breve para que 
você entenda o que é audiodescrição. 
Trata-se de uma estratégia de acessibi-
lidade, que garante pistas verbais para 
cenas visuais, assegurando assim, que 
pessoas cegas tenham acesso a todos os 
conteúdos de um filme, uma telenovela, 
um espetáculo teatral etc.

Munida do meu celular, onde havia 
baixado o aplicativo whatscine, rumei 
ao cinema junto com minha irmã e uma 
amiga. As instruções eram claras. Buscar 
meus conteúdos, ir aos downloads, sele-
cionar o filme e sincronizar.

Aquarius é um filme magistral. Colo-
ca no centro da cena, a cultura regional, 
as particularidades do Recife, suas áreas 
de moradia, das mais nobres às mais hu-
mildes. De dentro de uma história local, 
porém, vai desembrulhando processos 
universais que movem o mundo desde 
muito tempo. A desigualdade, a especula-
ção imobiliária, um modo de organização 
da família, tecido entre tramas de amor e 

pequenas crueldades, conscientes ou in-
conscientes, lugares onde a solidão vem 
habitar, com suas lembranças doces, ou 
suas tenazes de fogo.

Aquarius é um filme com um texto 
denso, entremeado por silêncios que fa-
lam. Silêncios onde é a câmera que nos 
entremostra, uma janela, uma rua api-
nhada de vida, uma fachada branca, sob 
o escrutínio do olhar de Clara. Clara, a 
personagem central, um amálgama de 
força e ternura, força e ternura, como 
uma espécie de manto de peça única, 
emoldurando o palmilhar da sua guerra 
em defesa da sua vida, das suas crenças, 
da sua autonomia. 

O desenrolar da história de Clara foi 
me mostrando a grandiosidade e a ou-
sadia do enredo, a maestria dos autores, 
com seu sotaque nordestino iluminando 
as tonalidades do texto. Atada ao narra-
dor do whatscine, chorei e ri nas horas 
certas, e senti pavor quando segui Clara 
e seus acompanhantes ao apartamento 
de cima, infestado de cupins.

A promessa se cumpriu, na certe-
za retumbante que palpitava dentro de 
mim. Pessoas cegas, cinema e audiodes-
crição, e as múltiplas imagens revela-
das pelo olhar do outro, ao meu vazio de 
olhares, à minha fome de ver.

Não tenho palavras para essa alegria, 
senão essas que lhes dou, inundadas da 
minha gratidão e de uma nota amarga que 
ainda precisa ser percutida. Menos de um 
por cento dos conteúdos audiovisuais bra-
sileiros conta hoje com audiodescrição. 

O meu oscar íntimo vai para Aquarius 
e para a fachada branca daquele prédio de 
apartamentos.

Artigo Joana belarmino - joanabelarmino00@gmail.com

Pessoas cegas, cinema e audiodescrição, e as múltiplas imagens reveladas 
pelo olhar do outro, ao meu vazio de olhares, à minha fome de ver.”
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Ricardo lança edital para conciliar 
e agilizar pagamento de precatórios

Ricardo Coutinho lembrou que em cinco anos e oito meses o Estado já repassou R$ 500 milhões

FOTO: Evandro Pereira

Iniciativa inédita no 
Estado visa conciliação 
com deságio de até 40%

O governador Ricardo 
Coutinho (PSB), por meio 
da Procuradoria Geral do 
Estado (PGE-PB),  em par-
ceria com o presidente do 
Tribunal de Justiça da Pa-
raíba (TJPB), desembar-
gador Marcos Cavalcanti, 
lançou na manhã de ontem 
no Palácio da Redenção, o 
Edital de Convocação para 
conciliação de pagamentos 
de precatórios pela Câma-
ra de Conciliação de Preca-
tórios (Conprec). 

A iniciativa inédita no 
Estado visa o pagamento 
de precatórios por meio 
de conciliação com deságio 
de até 40%, fora da ordem 
cronológica. Um juiz será 
designado pelo TJPB para 
fazer todas as homologa-
ções às pessoas que quise-
rem negociar a dívida na 
Câmara de Conciliação. O 
Governo do Estado repas-
sou nos últimos dois anos 
(2015/2016) para o TJPB, 
mais de R$ 136 milhões a 
serem pagos em precató-
rios a 6.629 pessoas.

Para o governador Ri-
cardo Coutinho, o Estado 

José Alves
zavieira2@gmail.com

está abrindo uma possibi-
lidade de negociação entre 
os credores e o devedor (O 
Estado), a ser pago através 
do TJ-PB, com deságio de 
até 40%. Quem quiser se 
habilitar seguirá os crité-
rios de idade e doenças gra-
ves. “Creio que muitos casos 
serão beneficiados fora da 
ordem cronológica”, disse o 
governador lembrando que 

em cinco anos e oito me-
ses o Estado já repassou ao 
TJPB R$ 500 milhões. 

Ricardo lembrou tam-
bém que de 2000 a 2010, 
nas gestões anteriores, fo-
ram repassados R$ 55 mi-
lhões. “Nós repassamos dez 
vezes mais o que se repas-
sou em 10 anos. É um volu-
me de recursos expressivo, 
mais R$ 136 milhões no bi-

ênio atual, no meio de uma 
crise sem precedentes na 
história desse País que atin-
ge o Estado.  

O presidente do Tribu-
nal de Justiça afirmou que 
todas essas pessoas que 
têm precatórios a receber 
serão chamadas para a Câ-
mara de Conciliação. “Com 
essa iniciativa, o Estado está 
fazendo um bem enorme e 

trazendo um alento, princi-
palmente para as pessoas 
mais idosas e portadoras 
das doenças crônicas, uma 
vez que a quebra da ordem 
cronológica mediante acor-
do, com deságio é prevista 
na Constituição Federal”. 

Respeito
O procurador-geral do 

Estado, Gilberto Carneiro da 
Gama, presidente da Con-
prec, explicou que a cele-
bração dos acordos diretos 
junto à Câmara devem res-
peitar os princípios cons-
titucionais, que norteiam 
a atividade administrativa, 
em especial, os princípios 
da legalidade, impessoali-
dade, moralidade, publici-
dade e eficiência.

“Com essa medida, a Pa-
raíba vai avançar cada vez 
mais e servir de exemplo 
para todo o País na consoli-
dação de medidas eficazes 
para redução da dívida com 
precatórios, fazendo com 
que a atual gestão continue 
batendo recordes no paga-
mento desses créditos”, co-
mentou Gilberto Carneiro. 

A Concrep é composta 
por cinco membros e terá o 
acompanhamento do Comitê 
Gestor do TJPB, que, por sua 
vez, repassará mensalmente 
o saldo disponível para rea-
lização dos acordos diretos 
decorrentes dos depósitos 

obrigatórios em conta espe-
cífica criada para esta fina-
lidade, que poderão ser efe-
tuados com um deságio de 
40%. A Câmara é formada 
pelo procurador-geral, pelo 
procurador-geral adjunto, 
como membros natos, por 
um procurador de Estado in-
tegrante, preferencialmente 
da Gerência Operacional de 
Precatórios, e por dois pro-
curadores de Estado da ati-
va, indicados pelo procura-
dor-geral do Estado.

Após o lançamento e 
publicação do Edital, o cre-
dor interessado em realizar 
acordo, pessoalmente ou 
por intermédio de advogado 
com procuração pública es-
pecífica, deverá apresentar 
a proposta por escrito, em 
requerimento padrão dis-
ponibilizado no endereço 
eletrônico da PGE, conten-
do todos os dados atualiza-
dos e individualizados para 
correta identificação da si-
tuação de seu precatório, 
além de outros documen-
tos necessários previstos 
no referido Edital. O pedido 
deverá ser acompanhado da 
declaração de concordância 
com o percentual mínimo a 
ser reduzido no acordo, de 
renúncia de qualquer pen-
dência judicial ou adminis-
trativa, atual ou futura em 
relação ao precatório e de 
titularidade do crédito.

O Tribunal de Contas do Estado da 
Paraíba (TCE-PB) realizou ontem, em 
conjunto com o Ministério Público de 
Contas, o seminário denominado “Gas-
to Público e Políticas Sociais em um Ce-
nário de Crise”. O evento foi idealizado 
pela procuradora-geral Sheyla Barreto 
e reuniu especialistas renomados de 
todo o Brasil nas áreas de Gestão Públi-
ca, Saúde, Previdência, Responsabilida-
de Fiscal e Educação.

O evento teve início às 8h com a 
abertura do conselheiro André Carlo, 
presidente em exercício do TCE-PB. Ele 
saudou os presentes ao Auditório do 
Centro Cultural Ariano Suassuna, que 
fica na sede do Tribunal, e disse que o 
dia, que contou com painéis durante 
a manhã, tarde e noite, seria bastante 
proveitoso “até porque, ao contrário 
dos tempos de bonança, é muito difícil 
administrar em situação de crise”.

O primeiro painel teve início às 
8h30 com o tema “Discriocionaridade 
e Escolha nas Políticas em um Cenário 
de Crise”, proferido pela procurado-
ra jurídica do município do Rio de Ja-
neiro, Vanice Regina. “Políticas sociais 
são um dever da constituição. Então a 
gente tem que achar engenharia cria-
tiva para encaixá-las, mas um dos ele-
mentos importantes é saber o que a 

sociedade entende que seja prioritário, 
porque a gente não pode fazer políti-
cas sociais para todos os segmentos. Até 
antes mesmo das escolhas técnicas, das 
melhores estratégias, é importante sa-
ber quais são as nossas prioridades”, co-
mentou em entrevista ao jornal A União.

Sheyla Barreto, por sua vez, acredi-
ta que os governantes e gestores públi-
cos devem “olhar para o futuro com os 
pés no chão” para resolver a equação 
de manter um equilíbrio entre as contas 
dos municípios e estados sem ter que 
fazer cortes significativos em políticas 
sociais. “É importante que os gestores 
sejam criativos, busquem parcerias que 
viabilizem investimentos nas políticas 
socais e utilizem o Tribunal [de Contas 
do Estado] como um órgão orientador, 
para que possam respeitar a Lei de Res-
ponsabilidade Fiscal, sempre olhando 
para o futuro, mas com os pés no chão”, 
comentou.

O segundo painel, iniciado à tarde 
foi aberto pela procuradora-geral Cláu-
dia Fernanda, do Ministério Público de 
Contas do Distrito Federal, falando so-
bre ‘As Múltiplas Formas de Cooperação 
no Controle e Fiscalização das Ações e 
Serviços de Saúde’. E o terceiro e último 
ficou a cargo do gerente de programas 
do Ministério da Previdência, Hélio Car-
neiro Fernandes, que trouxe à discussão 
o ‘Panorama dos Regimes Próprios de 
Previdência Social’.

Pesquisadores discutem gestão 
pública sob um cenário de crise

SEMINÁRIO

Feliphe Rojas
Especial para o Jornal A União

“Olhar para o futuro com os pés no chão” esteve entre as abordagens nos painéis 

FOTO: Ortilo Antônio

O governador Ricardo 
Coutinho entrega nesta sexta-
-feira (16), às 10h, mais um 
sistema de abastecimento po-
tável com dessalinizadores do 
Programa Água Doce, execu-
tado na Paraíba pela Secreta-
ria Estadual da Infraestrutu-
ra, dos Recursos Hídricos, do 
Meio Ambiente e da Ciência e 
Tecnologia (Seirhmact). A uni-
dade a ser inaugurada fica no 
Sítio Tanquinhos, município de 
Pedra Lavrada, beneficiando 
aproximadamente 60 famílias 
da localidade. Foram investi-
dos mais de R$ 125 mil.

De acordo com o coorde-
nador do programa federal na 

Paraíba, Robi Tabolka, os técni-
cos também estão promoven-
do a capacitação dos operado-
res que vão ficar responsáveis 
pelo funcionamento dos 11 sis-
temas entregues até o momen-
to. “Ontem realizamos o curso 
para os operadores das unida-
des que ficam em Taperoá e na 
semana passada capacitamos 
as equipes de Serra Branca e 
Parari. Estamos com um ca-
lendário de cursos pronto para 
atender todos os sistemas”.

Os operadores que rece-
berão aulas práticas e teóricas 
serão os responsáveis pela or-
ganização na distribuição da 
água para os moradores de 

acordo com a programação es-
tabelecida em cada comunida-
de, bem como pela limpeza e o 
cuidado com o sistema. 

O Programa Água Doce, 
coordenado pelo Ministério 
do Meio Ambiente, investe na 
Paraíba mais de R$ 22 milhões 
na recuperação/instalação 
de 93 sistemas de dessalini-
zação, que vão beneficiar 37 
mil paraibanos. Mais de 1.640 
famílias paraibanas já foram 
contempladas nos municípios 
de Serra Branca, Parari, Picuí, 
Cubati, Nova Palmeira, Taperoá 
e Tenório e estão recebendo 
água potável para suprir suas 
necessidades básicas.

O Tribunal de Contas do 
Estado da Paraíba (TCE-PB) 
atualizou em seu Portal o 
levantamento dos atos de 
contratação por excepcional 
interesse público, bem como 
por serviços de terceiros, 
realizados pelas 223 Prefei-
turas e Câmaras Municipais 
do Estado.

A atualização se refere 
ao período de abril a julho de 
2016. O TCE vem atualizando 
o banco de dados mês a mês.

Segundo o levantamen-
to do TCE-PB, no mês de 
abril deste ano os contratos 

de serviços nas Prefeituras 
paraibanas, sem concurso 
público, chegavam a 34.130 
mil, no mês de julho o nú-
mero subiu para 51.325 mil  
contratações , atingindo um 
percentual de quase 50%.

Já nas Câmaras Munici-
pais, em abril deste ano exis-
tiam 1.614 contrações sem 
concurso. Em julho, o número 
aumentou 33%.  Foram com-
provadas  2.151 mil.

A consulta – observa o 
presidente em exercício An-
dré Carlo Torres Pontes - pode 
ser feita mediante acesso ao 

Portal da Cidadania inscrito 
na página eletrônica TCE-PB, 
portal.tce.pb.gov.br no link 
http://portal.tce.pb.gov.br/re-
lacao-de-contratados/ .

O conselheiro André Car-
lo encaminhou, na manhã des-
sa quinta-feira (15), ofícios ao 
procurador-geral de Justiça, 
Bertrand de Araújo Asfora; ao 
procurador Regional Eleitoral 
(TRE-PB), João Bernardo da 
Silva; e à promotoria de Jus-
tiça Eleitoral, comunicando 
a atualização dos dados, que 
servirão de subsídios durante 
o período eleitoral.

Governo beneficia 60 famílias 
com unidade de dessalinização 

TCE constata aumento de 50% 
em contratações sem concurso

EM PEDRA LAVRADA

DE ABRIL A JUNHO NAS PREFEITURAS
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Políticas

Cresce demanda na Justiça 
do Trabalho devido à crise
Número de reclamações 
aumentou 11% em relação 
ao mesmo período de 2015

Do portal ClickPB

A crise econômica tem 
provocado o aumento no nú-
mero de processos na Justi-
ça do Trabalho. Na Paraíba, 
no primeiro semestre deste 
ano, houve um acréscimo de 
11,08% no número de re-
clamações trabalhistas, em 
relação ao mesmo período 
do ano passado. A informa-
ção é do presidente do Tri-
bunal Regional do Trabalho 
da Paraíba, desembargador 
Ubiratan Delgado.

“E isto considerando 
que 2015 já foi um ano de 
incremento de demanda, 
porque a crise não come-
çou em 2016”, avaliou o de-
sembargador.

O principal pedido nes-
sas ações é o pagamento 
das chamadas verbas res-
cisórias, que são os valores 
devidos aos trabalhadores 
que são dispensados dos 
empregos. “Esse incremen-
to maior é justamente os 
trabalhadores que perde-
ram o emprego, diz respei-
to a verbas rescisórias, que 
seriam direitos naturais dos 
trabalhadores, mas como as 
empresas quebram e sequer 
têm condições de pagar, ter-
mina gerando reclamação 
trabalhista”, explicou o pre-
sidente do TRT-PB.

No TRT da Paraíba, no 
primeiro semestre deste ano 
de 2016, foram recebidas 
19.217 ações trabalhistas.

“A Justiça do Trabalho 
é quase um termômetro 
imediato de crises. Quando 
você está em um período 
de crescimento e de pleno 
emprego, a quantidade de 
demanda diminui, quando 
há muito desemprego, a 
tendência é aumentar a de-
manda”, explicou.

Já no ano de 2015, em 
relação a 2014, também 
houve um aumento de 10% 
no número de processos. 
“De modo que se eu pegar 
a base 2014 e comparar 
com 2016, eu terei um in-
cremento entre 25% e 30% 
de demanda nesse quadro 
comparativo”, pontuou o 
magistrado.

Segundo o Tribunal Su-
perior do Trabalho (TST), a 
Justiça trabalhista brasilei-
ra recebeu no primeiro se-
mestre cerca de 8% a mais 
de processos em relação a 
2015. Portanto, o TRT da 
Paraíba está acima da mé-
dia nacional.

O aumento da deman-
da tem causado morosi-
dade no julgamento dos 
processos, já que não hou-
ve aumento no quadro de 
servidores. “Tem até dimi-
nuído, porque por conta da 
Lei Orçamentária, existe 
uma vedação ao preenchi-
mento de cargos resultan-
tes de aposentadoria ou de 
morte, que tenha gerado 
pensão. Então a gente tem 
tido uma dificuldade para 
repor os servidores”, disse 
o desembargador, desta-
cando que isso tem acon-
tecido no serviço público 
federal no geral.

AGENDA DOS CANDIDATOS
(JOÃO PESSOA)

6h - Adesivagem e panfletagem
8h40 - Caminhada no Valentina
10h40 - Wilson Filho com estudantes 
do Ensino Médio, no Colégio Anglo
13h - Entrevista para a Rádio 98 FM
15h40 - Caminhada na Ilha do Bispo
17h40 - Caminhada no Jardim Veneza,  
20h - Plenária no Altiplano

Não informou a agenda.

Cida Ramos (PSB)

Luciano Cartaxo (PSD)

Charliton Machado (PT)

10h – Entrevista para a Rádio CBN 
101.7
17h – Panfletagem e adesivagem 
no semáforo da Avenida Epitácio 
Pessoa com a Avenida Amazonas 
(esquina do Supermercado Extra)

CAMPINA GRANDE

8h – Reunião com lideranças
11h – Visita à empresa
12h30 – Reunião com a equipe de 
coordenação de campanha
16h - Debate na Rádio Campina FM 
93.1
20h - Reunião com lideranças

7h – Agenda administrativa 
13h – Entrevista à TV Borborema
16h – Debate na Rádio Campina FM
19h - Reunião com Quadrilheiros
20h – Reunião com lideranças 
evangélicas ligadas ao vereador e 
candidato à reeleição João Dantas, 
no Garden Hotel

Artur Bolinha (PPS)

Romero Rodrigues (PSDB)

Adriano Galdino (PSB)

8h - Café da manhã com lideranças 
nas Malvinas
16h - Debate na Rádio Campina FM 
93.1
19h - Reunião com lideranças nos 
bairros de Campina

Manhã – Participa de reunião na 
Campina Grande FM 93.1, Visita à 
Feira da Ceasa e concede entrevis-
ta para a Rádio Panorâmica
Tarde – Panfletagem no Centro e 
visita às universidades

Walter Brito Neto (PEN)

Veneziano Vital do Rêgo (PMDB)

9h15 – Gravação de Guia Eleitoral
16h – Debate na Rádio Campina FM 
93.1
20h15 – Encontro no Conjunto 
Acácio Figueiredo
21h15 – Encontro no bairro da Res-
surreição

Não informou a agenda.

Victor Hugo (PSol)

David Lobão (PSol)

8h – Ato de protesto no Qdoca, pela 
não participação do PSOL nos deba-
tes das emissoras de Rádio e TV 
12h – Corpo a corpo no Distrito dos 
Mecânicos
16h – Comenta debate da Rádio Cam-
pina FM em seu canal no YouTube
19h – Roda de conversa nas Malvinas
21h – Roda de conversa no YouTube

O principal pedido de ações no Tribunal Regional do Trabalho é o pagamento das verbas rescisórias

Do portal ClickPB

O Tribunal Regional Eleitoral da Pa-
raíba (TRE-PB) aprovou nessa quinta-fei-
ra  (15), por unanimidade, o pedido de 
tropas federais para Campina Grande, 
segundo polo eleitoral do Estado, nas 
eleições municipais de 2016. A requisição 
será encaminhada ao Tribunal Superior 
Eleitoral (TSE) que dará a palavra final.

O pedido de reforço foi feito pelas 
quatro juízas eleitorais  Ana Christina 
Soares Penazzi (16a Zona Eleitoral), Ana 
Amélia Andrade (17a Zona Eleitoral), Éri-

ca Tatiana Soares (71a Zona Eleitoral) e 
Adriana Barreto Lóssio (72a Zona Eleito-
ra) no dia 25 de agosto último, por meio 
de um ofício encaminhado ao Tribunal 
Regional Eleitoral da Paraíba. O docu-
mento solicitava a presença de tropas 
federais para auxiliar na segurança das 
eleições municipais do dia 2 de outubro 
deste ano. 

“Os ânimos são muito acirrados e 
que é preciso garantir a questão da se-
gurança no dia das eleições principal-
mente”, explicou a juíza Ana Penazzi, 
diretora do Fórum Eleitoral.

TRE aprova pedido de tropas 
federais para Campina Grande

ELEIÇÕES 2016

Um grupo de promotores 
de Justiça do Ministério Públi-
co da Paraíba (MPPB) acompa-
nhou, durante parte da quarta-
-feira (14), e que continuou 
ontem, a inspeção especial rea-
lizada por uma equipe de qua-
tro auditores do Tribunal de 
Contas do Estado (TCE-PB) na 
Prefeitura de Santa Rita. O TCE 
instaurou a inspeção especial 
de acompanhamento de ges-
tão na Prefeitura santa-ritense 
atendendo a uma solicitação 
do MPPB.

A inspeção foi decidida na 
última sexta-feira (9), durante 
uma reunião do procurador-
-geral de Justiça do MPPB, 
Bertrand de Araújo Asfora, 
e promotores de Justiça que 
atuam em Santa Rita, com o 
presidente do TCE, conselheiro 
Arthur Cunha Lima, e técnicos 
do Tribunal.

“A situação de Santa Rita 
é crítica. Está caótica. Com ser-
vidores públicos sem receber 
seus salários, com serviços es-
senciais em várias áreas sem 
funcionar e até mesmo com-
prometendo o funcionamento 
das Promotorias de Justiça na 
cidade”, revela o promotor de 
Justiça Francisco Lianza Neto, 
explicando: “Essa situação le-
vou os sete promotores de San-
ta Rita, em conjunto com o pro-
curador-geral Bertrand Asfora, 
a solicitarem essa inspeção de 
forma extraordinária”.

Além de Francisco Lianza, 
também atuam na Promoto-
ria de Justiça de Santa Rita os 
promotores Onéssimo César 
Gomes da Silva Cruz, Francisco 
Seráphico Ferraz da Nóbrega 
Filho, Anita Bethânia Silva da 
Rocha, Herbert Vitório Serafim 
de Carvalho, Romualdo Tadeu 

de Araújo Dias e Ana Maria 
França Cavalcante de Oliveira.

A decisão de atuarem em 
conjunto em relação à situação 
caótica em Santa Rita come-
çou a ser construída em uma 
primeira reunião, realizada no 
último dia 5, entre os promoto-
res da cidade. Com o apoio do 
procurador-geral Bertrand As-
fora e após uma outra reunião 
com o Sindicato dos Servidores 
Públicos de Santa Rita e repre-
sentantes de outras categorias 
de servidores, na quinta-feira 
(8), a solicitação da inspeção 
especial foi feita ao TCE no dia 
9 de setembro.

Lianza ressalta que servi-
dores temporários contratados 
e comissionados estão há três 
meses sem receber salários. 
Em algumas categorias, o atra-
so salarial por parte da prefei-
tura chega a cinco meses. 

MPPB acompanha inspeção 
especial do Tribunal de Contas

NA PREFEITURA DE SANTA RITA

FOTO: Marcos Russo



Missa de ação de graças 
abre Feira do Lar da 
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Governo e Unicef discutem apoio
Projeto Redes de Inclusão 
visa dar apoio às famílias 
em Recife e Campina Grande

CRIANÇAS COM MICROCEFALIA

O Governo do Estado 
participou, na quarta-feira 
(14), no Palácio da Redenção, 
em João Pessoa, da primeira 
reunião de apresentação do 
projeto Redes de Inclusão, 
do Fundo das Nações Unidas 
para a Infância (Unicef), que 
visa prestar apoio a gestan-
tes, famílias e cuidadores de 
crianças com microcefalia e 
outras condições neurológi-
cas associadas ao vírus zika 
no Recife e Campina Grande. 
Estiveram presentes o chefe 
de gabinete do Governo do 
Estado, Fábio Maia, a gerente 
executiva de Atenção à Saúde 
da Secretaria de Estado da 
Saúde (SES), Patrícia Assun-
ção, a gerente executiva de 
Vigilância em Saúde, Renata 
Nóbrega, além de represen-
tantes da Unicef e do Ministé-
rio da Saúde.

Durante a reunião, fo-
ram apresentados detalhes 
do projeto, que consiste no 
acompanhamento multidis-
ciplinar às famílias que têm 
crianças com microcefalia e 
outros distúrbios provoca-
dos pela Síndrome Congêni-
ta do zika vírus. De acordo 
com a consultora do Unicef 
para Resposta da Emergên-
cia do Zika Vírus, Maria de 
Lourdes Magalhães, Recife 
e Campina Grande foram 
escolhidas por registrarem 
altos índices de infecção 
pelo vírus e estão entre os 
municípios mais afetados 
pelo recente surto de micro-
cefalia no Brasil. As reuniões 

seguem ao longo do dia de 
hoje em Campina Grande.

O projeto será desenvol-
vido em três frentes conside-
radas estratégicas: capacita-
ção de profissionais de saúde, 
de educação e de assistência 
social; atenção completa e 
integrada às crianças através 
da articulação em rede dos 
atores envolvidos, e assis-
tência a gestantes, famílias e 
cuidadores. A iniciativa pre-
vê a elaboração de uma nova 
metodologia de capacitação 
para familiares de bebês com 
microcefalia. O objetivo é 

garantir que parentes consi-
gam estimular o desenvolvi-
mento das crianças em suas 
residências.

“Na verdade, esse projeto 
já foi iniciado no Recife e ago-
ra estamos aqui apresentan-
do seus detalhes para iniciar-
mos em Campina Grande, que 
foi escolhida porque, mesmo 
com os altos índices de in-
fecção pelo zika vírus, tem 
mostrado um esforço enorme 
e grande comprometimento 
do Governo do Estado para 
atender bem essas crianças e 
suas famílias. O trabalhando 

que vem sendo realizado aqui 
na Paraíba tem servido de 
exemplo para todo o mundo 
de como colocar em prática 
uma organização de serviço 
para dar resposta imediata 
para as famílias”, disse Maria 
de Lourdes Magalhães.

Capacitação
Além de dar apoio às 

gestantes com diagnóstico 
de microcefalia e suspeita de 
infecção por zika, prestar as-
sistência às famílias e aos cui-
dadores, o projeto Redes de 
Inclusão vai capacitar os pro-

fissionais de saúde, educação 
e assistência social. A ação 
pretende desenvolver capa-
citação para que as famílias 
façam a estimulação precoce 
em casa. O projeto também 
prevê qualificação para pro-
fissionais da atenção básica, 
sobretudo no apoio psicosso-
cial às gestantes, às famílias e 
aos cuidadores, além de ou-
tras ações integradas com vá-
rios segmentos da sociedade.

Segundo Patrícia Assun-
ção, a Paraíba conta hoje com 
902 notificações de microce-
falia, sendo 163 confirmadas, 

544 descartadas e 195 em in-
vestigação. 

A gestora da SES ressal-
tou a importância da união 
para um melhor cuidado des-
sas crianças. “Estamos aqui 
hoje unindo esforços para 
ajudar essas crianças, suas 
mães, essas famílias que es-
tão passando por essa situ-
ação. Queremos oferecer o 
melhor para a população pa-
raibana, por isso buscamos 
melhorar toda essa rede de 
cuidados, melhorando desde 
o diagnóstico até o acompa-
nhamento, tendo sempre um 
olhar especial para as famí-
lias nessa situação” disse Pa-
trícia Assunção.

O chefe de gabinete do 
Governo do Estado lembrou 
que a Paraíba já realiza, em 
parceria com os municípios, 
um forte trabalho de com-
bate ao vetor transmissor da 
dengue, zika e chikungunya, 
o mosquito Aedes aegypti. 
“Essa parceria com a Unicef 
é importante por trazer mais 
esse acompanhamento para 
dois municípios do Nordeste 
brasileiro, onde tem a maior 
incidência dos casos de mi-
crocefalia. O Governo do Es-
tado já vem trabalhando para 
diminuir esses números e 
melhorar o atendimento des-
sas famílias, tanto que hoje 
quase 100% dos municípios 
têm cobertura de equipes 
de Atenção Básica. Esse in-
tercâmbio com a Unicef só 
vem a agregar ao trabalho 
consistente que já vem sen-
do realizado aqui, buscando 
assim avançar cada vez mais 
no cuidado e assistência à po-
pulação paraibana”, concluiu 
Fábio Maia.

Representantes do Unicef, Ministério da Saúde e Governo do Estado se reuniram quarta-feira, no Palácio da Redenção, em João Pessoa

Setembro é o Mês Mundial da 
Doença do Alzheimer e na Paraíba e 
em mais 17 estados serão realizadas 
cerca de 100 ações pela Associação 
Brasileira de Alzheimer (ABRAz), em 
parceria com o laboratório Aché sobre 
a importância do diagnóstico precoce, 
direitos e cuidados com os pacientes. 
Em João Pessoa, a campanha contará 
com o II Fórum Paraibano de Alzhe-
mer, além de ação informativa  no Dia 
Mundial da Doença, 21 de setembro.

O II Fórum Paraibano de Alzhei-
mer acontecerá hoje, na Estação das 
Artes, na avenida João Cirilo da Sil-
va, s/n, no bairro do Altiplano, a par-
tir das 9h30 e amanhã às 10h30. Já 
a ação informativa com panfletagem 
acontecerá no dia 21, no Busto de Ta-
mandaré, às 18h. 

No mundo, cerca de 45 milhões de 
pessoas são impactadas pela Doença 
de Alzheimer (DA), segundo estimati-
va da organização Alzheimer's Disea-
se International (ADI). Só no Brasil, a 
doença impacta 1,2 milhão de pessoas. 
Para conscientizar a população sobre 
a doença e alertar para a importância 
do diagnóstico precoce, a ABRAz pro-
move o Mês do Alzheimer em setem-
bro, em parceria com o Aché.

Em todo o Brasil, serão cerca de 
100 iniciativas em 18 estados em que a 
ABRAz atua, com atividades durante o 
mês. Este ano, a ABRAz está presente 
nas cinco regiões do País, atendendo 
mais de quatro mil familiares por mês. 

As ações promovidas em todo o Brasil 
buscam chamar a atenção da socieda-
de e dos governos para a situação da 
Doença de Alzheimer no País e para os 
direitos dos doentes. “Também é fun-
damental alertar para os problemas 
enfrentados pelos cuidadores, que são 
pessoas que contribuem com o trata-
mento dos pacientes, sejam familiares 
ou profissionais”, explica Maria Leitão 
Bessa, presidente da ABRAz.

Novo caso a quatro segundos 
Segundo Thais Cuperman Pohl, 

neurologista e gerente médica da área 
de Sistema Nervoso Central do Aché, 
um dos efeitos mais preocupantes da 
doença é a perda do funcionamento 
cognitivo. “A Doença de Alzheimer 
responde pela metade das causas de 
demência no mundo”, afirma. De 
acordo com a ADI, a cada quatro se-
gundos um novo caso de demência é 
detectado no mundo – e a previsão é 
de que, em 2050, haja uma ocorrência 
a cada segundo.

Para a especialista, a campanha é 
fundamental, pois leva informações 
para as pessoas lidarem da melhor 
forma com a doença e alerta para a 
busca pelo diagnóstico precoce e o 
tratamento. “No Brasil, apenas 14% 
da população com a doença recebe 
tratamento adequado. Se detectada 
no início da doença, a progressão da 
DA pode ser desacelerada e os sinto-
mas da doença podem ser melhor con-
trolados, permitindo que o indivíduo 
viva com mais qualidade de vida”, ex-
plica Thais.

Fórum e ações informativas são realizadas em setembro na capital
MÊS MUNDIAL DA DOENÇA DO ALZHEIMER

Foto: Secom-PB

José Alves 
zavieira2@gmail.com

Perda de memória
Esquecer informações aprendidas recentemente é um dos primeiros sintomas da doença. Não se assuste: 
confundir nomes e compromissos ocasionalmente é normal. O que é preciso prestar atenção, na verdade, 
é se a pessoa esquece coisas com mais frequência e fica incapaz de relembrar o assunto posteriormente. 

Dificuldade para realizar atividades rotineiras
Portadores de Alzheimer têm dificuldade para planejar e completar tarefas do dia a dia, como preparar 
uma refeição, fazer uma ligação ou jogar um jogo. Já esquecer ocasionalmente o que você ia dizer ou o 
que você ia fazer é normal. 

Esquecimentos
Pacientes com Alzheimer podem se esquecer de onde estão e de como chegaram até determinado local. 
Além disso, perder-se na própria vizinhança ou esquecer o caminho de casa são comuns entre os porta-
dores da doença.  

Poder de julgamento e raciocínio abaixo do normal
Vestir-se de forma inapropriada, com várias camadas de roupa em dias quentes ou pouca vestimenta em 
dias frios pode ser um sinal de que o cérebro não vai bem. Pacientes de Alzheimer mostram pouca capaci-
dade de julgamento, como doar alta soma de dinheiro sem motivo específico. 

Problemas com pensamento abstrato
Dificuldade acima do comum para realizar raciocínios mentais, como esquecer para que servem os 
números ou como devem ser usados, é outro sinal da doença. Já achar difícil decifrar ou desenvolver uma 
fórmula matemática é normal. 

Errar o lugar das coisas
Pessoas com Alzheimer podem errar o lugar de coisas usuais. Por exemplo: colocar o ferro de passar no 
freezer é um sintoma comum da doença. Entretanto, é normal colocar as chaves do carro ou carteira em 
lugar estranho de vez em quando. 

Mudanças de humor e comportamento
Rápida alternância de humor e comportamento também é um sinal da doença. Pacientes mudam de 
humor muito rápido e sem motivos aparentes. Eles podem ir de um estado calmo ao depressivo e raivoso 
em pouco tempo.  
A personalidade de pessoas com Alzheimer pode mudar drasticamente. Elas se tornam confusas, descon-
fiadas, medrosas ou dependentes de um membro da família. Entretanto, com o passar dos anos, é normal 
alguma mudança na personalidade. Fique atento se a transformação for mais severa que o usual.

Perda de iniciativa nas atividades
As pessoas com Alzheimer tornam-se muito passivas. Ficam, por exemplo, horas em frente à TV, dormem 
mais do que o normal e, normalmente, não têm disposição para realizar tarefas usuais.

Problemas com a linguagem
Esquecer palavras simples, substituir palavras comuns e usuais, dificultar a forma de falar ou escrever 
pode ser um sinal da doença. Por exemplo: um portador do problema não consegue encontrar a escova 
de dente e, ao invés de perguntar “onde está minha escova de dente?”, perguntaria “onde está o objeto 
de limpar a boca?”. 

Sintomas 
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Polícia prende suspeitos de roubo e 
fecha fábrica de armas em Solânea
Ação envolveu 20 
policiais militares e 
civis em dois municípios

Quatro homens foram 
presos, na manhã de ontem, 
suspeitos de integrar uma 
quadrilha responsável por 
roubos de motos e a resi-
dências na zona rural das 
cidades de Solânea e Arara. 
Os acusados têm 46, 24, 23 
e 21 anos. Eles foram pre-
sos no município de Solâ-
nea, durante uma operação 
entre policiais militares da 
7ª Companhia Independen-
te e policiais civis da 21ª 
Delegacia Seccional.

De acordo com o co-
mandante da 7ª Companhia 
Independente, capitão José 
Ferreira, a operação envol-
veu 20 policiais militares 
e civis e teve o objetivo de 
cumprir dois mandados 
de busca e apreensão. “No 

cumprimento de um deles 
descobrimos uma fábrica 
de armas na garagem da 
casa de um dos acusados, 
localizada no Sítio Malha-
da, onde recolhemos os ob-
jetos que eram utilizados 
na fabricação e apreende-
mos uma arma de calibre 
indefinido”, detalhou.

O delegado da Seccio-
nal de Solânea, Diógenes 
Fernandes, disse que as 
investigações ligam o gru-
po a roubos de motos e a 
casas que aconteceram no 
ano passado e neste ano, na 
zona rural de Arara e Solâ-
nea. “Desde o ano passado, 
as investigações estão sen-
do feitas para identificar os 
envolvidos. Conseguimos 
colher elementos suficien-
tes para solicitar os manda-
dos de busca e apreensão 
e desencadeamos a opera-
ção, que resultou na prisão 
dos suspeitos”, destacou.

A Polícia Militar con-
cluiu as ações de quarta-feira 
(14) com um saldo de onze 
veículos roubados recupe-
rados nas cidades de Santa 
Rita, Conde, Água Branca, 
Pedras de Fogo e Campina 
Grande. Foram nove motos e 
dois carros apreendidos. 

Dois dos veículos recu-
perados tinham sido rouba-
dos em Pernambuco e foram 
adulterados. A PM recupe-
rou os veículos durante uma 
ação da Polícia Militar da 
Paraíba e das Polícias Mili-
tar e Civil de Pernambuco, 
que localizaram uma casa 
no Distrito de São José da 
Mata, onde estava um dos in-
tegrantes da quadrilha que 
agia com roubos de carros 
e motos no Estado vizinho. 
Na residência, os policiais 
cumpriram um mandado de 
prisão de um homem de 51 
anos e apreenderam uma es-
pingarda, munições de qua-
tro calibres diferentes e uma 
maleta com manual e mate-
rial utilizado para adultera-

ção de chassis de veículos.
Em Santa Rita, no bairro 

do Açude, foram apreendidas 
cinco motos roubadas, den-
tro de uma casa que estava 
sendo utilizada como des-
manche de veículos tomados 
por assalto na Grande João 
Pessoa. Na residência, foi 
preso um homem de 22 anos. 
Ainda na cidade, a PM apre-
endeu uma moto roubada no 
Distrito de Várzea Nova.  

No município de Conde, 
Litoral Sul da Paraíba, foi re-
cuperada uma caminhonete 
Ford Ranger. Em Pedras de 
Fogo, foi recuperada uma 
moto. E na cidade de Água 
Branca os policiais militares 
localizaram uma moto rou-
bada que tinha acabado de 
ser incendiada pelos crimi-
nosos. Os suspeitos conse-
guiram fugir, mas já foram 
identificados. 

A PM tem intensificado 
as blitze para inibir os cri-
mes e recuperar os veículos 
que possuem queixas de rou-
bos ou furtos.

Veículos recuperados 

O Sistema Penitenciário 
Paraibano, com o objetivo de 
aprimorar e atualizar os conhe-
cimentos dos seus agentes peni-
tenciários, tem realizado cursos 
de capacitação para todo o efe-
tivo que atua diretamente em 
todas as unidades penais do Es-
tado. Para que essa capacitação 
seja feita, é necessária uma soli-
citação prévia da direção de cada 
penitenciária ou cadeia pública.

O gerente da Secretaria de 
Estado da Administração Peni-
tenciária (Seap), Sérgio Fonseca, 
explicou que os agentes prisio-
nais da Paraíba são referência 
para outras unidades da Federa-
ção. “A Paraíba se orgulha dos 
servidores da Seap, tendo em vis-
ta que alguns são instrutores em 
cursos de capacitação não ape-
nas aqui, mas em outros estados 
como Ceará e no Distrito Federal, 
por exemplo”.

Ainda segundo Sérgio Fonse-
ca, esse tipo de curso de aperfei-
çoamento era uma reivindicação 
dos diretores de unidades prisio-
nais, que vinham solicitar junto 
à Gerência Executiva do Sistema 
Penitenciário (Gesipe) um curso 
de aprimoramento de técnicas 
pertinentes à função de agente 
prisional, e agora esse pedido 
está sendo atendido.

Capacitação
Um calendário prévio foi esta-

belecido pela Seap. Durante esta 
semana, cerca de 25 agentes da 
Penitenciária Romeu Gonçalves 
de Abrantes (PB1/PB2) realizaram 
o curso. Segundo o diretor Lin-
coln Gomes, esse curso de aper-
feiçoamento dos agentes é muito 
pertinente, pois são três dias de 
curso que envolvem desde novas 
técnicas de colocação de algemas 
até instrução de tiro com pistola 

ponto 40, espingarda 12 e subme-
tralhadora SMT ponto 40.

Um dos instrutores do curso, 
Lenieferson Sucupira, é membro 
do Grupo Penitenciário de Opera-
ções Especiais (Gpoe), e diretor da 
Penitenciária Padrão em Campina 
Grande. “De início começamos 
esse aperfeiçoamento em Campi-
na Grande, em todas as unidades 
de lá e também das cidades cir-
cunvizinhas. Agora estamos aqui 
na capital, depois da solicitação 
de alguns diretores, onde já mi-
nistramos para os agentes aqui da 
Penitenciária Feminina Maria Júlia 
Maranhão, depois para os colegas 
do Presídio do Roger e agora esta-
mos com duas turmas do pessoal 
do PB1, no intuito de passar esse 
aperfeiçoamento de escolta e con-
dução de presos com algemas e o 
uso dos armamentos do dia a dia 
como: revólver, pistola e espingar-
da calibre 12”, explicou.

A Secretaria de Administração 
Penitenciária (Seap) realizou, na 
quarta-feira (14), no Centro Ad-
ministrativo Estadual, a primeira 
entrega de materiais de limpeza 
produzidos por reeducandos do 
sistema prisional paraibano, par-
ticipantes do projeto Cidadania 
é Sustentabilidade, desenvolvido 
pela Gerência de Ressocialização 
(GER) da Seap. O material será 
destinado ao Hospital Napoleão 
Laureano, na capital.

O projeto é realizado através 
de uma parceria entre a Seap e a 
coordenação do curso de Quími-
ca do Instituto Federal da Paraíba 
(IFPB) e objetiva proporcionar à 
população carcerária uma orien-
tação quanto à destinação correta 
e sustentável do óleo de cozinha 
usado, através da oferta de oficinas 
de fabricação de sabão artesanal 
e saneantes domésticos, criando 
oportunidades empreendedoras e 
inovadoras para os apenados.

Neste primeiro momento, dez 
reclusos da Penitenciária Desem-
bargador Romeu Gonçalves de 
Abrantes (PB-1) participaram do 
processo de fabricação dos pro-
dutos, iniciado no dia 20 de julho. 
A iniciativa conta com o apoio de 
diversas entidades, a exemplo de 
igrejas e instituições sociais. 

A juíza da Vara das Execuções 

Penais (VEP) da capital, Andréa 
Arcoverde Cavalcanti, esteve pre-
sente na entrega dos produtos e 
afirmou a sua intenção em consoli-
dar e ampliar as ações. “Eu acredi-
to nesse projeto, pode contar com 
todo meu apoio, vou investir por-
que em termos de recursos mate-
riais não é muito, é pouca coisa que 
pode se transformar em um grande 
resultado”, avaliou. 

“Eu via nesse projeto três va-
lores, primeiro a preservação da 
natureza, pois estamos reciclando 
algo que foi utilizado dentro dos 
presídios. O segundo valor, muito 
importante, é a reintegração dos 
apenados, uma vez que estamos 
capacitando os mesmos para o 
mercado de trabalho e, além disso, 
estimulamos as doações, gerando 
algo bom para a sociedade que é 
importantíssimo, o terceiro é a lim-
peza e a higienização das unidades 
prisionais, que é fundamental para 
o melhoramento da qualidade de 
vida desta população”, completou.

O promotor da Promotoria da 
Tutela Coletiva do Sistema Prisional 
e Direitos Humanos de João pes-
soa, Ricardo Medeiros, comentou a 
iniciativa. “A ideia é fomentar a ci-
dadania das pessoas e o sentimen-
to de coletividade e solidariedade 
na sociedade civil”.

O major Sérgio Fonseca, que 

representou o secretário Wagner 
Dorta na ocasião, ressaltou a bus-
ca constante pelo equilíbrio dentro 
do sistema penitenciário, com a 
aplicação da disciplina e a imple-
mentação de ações concretas de 
ressocialização.

A gerente de ressocialização 
da Seap, Ziza Maia, agradeceu a 
presença de todos e reafirmou o 
compromisso da GER com a rein-
serção social de reclusos. “Nós acre-
ditamos muito nas ações de resso-
cialização e na vontade de muitas 
pessoas em situação de cárcere 
que pretendem mudar de vida, por 
isso temos a obrigação de oferecer 
oportunidades para que estas pes-
soas possam voltar ao seio da so-
ciedade com novos valores e novas 
perspectivas de vida”, observou.  

A coordenadora de nutrição do 
Hospital Napoleão Laureano, Josi-
lene Venâncio, agradeceu a ação 
e falou da parceria. “É de suma 
importância esta parceria entre a 
Secretaria de Estado da Adminis-
tração e o Hospital Napoleão Lau-
reano, é uma ajuda a mais, a gente 
trabalha com 150 leitos, que todos 
os dias, 3 vezes ao dia, são limpos, 
porque existe a rotatividade de pa-
ciente, então o gasto com material 
de higiene é muito grande, portan-
to é uma soma a mais para o nosso 
hospital filantrópico”, ressaltou. 

Agentes penitenciários participam 
de curso de aperfeiçoamento 

Seap entrega materiais de limpeza produzidos por apenados

para ações de rotina

A Polícia Militar pren-
deu em flagrante os três 
suspeitos de assaltar um 
supermercado, na noite de 
quarta-feira (14), no centro 
da cidade de Santa Rita. Os 
homens, que têm 37, 20 e 
25 anos, levaram as caixas 
registradoras com todo fatu-
ramento do estabelecimento 
e tomaram a pistola de um 
policial militar de Pernam-
buco, que fazia compras no 
momento do crime. O dinhei-
ro e a arma levados foram 
recuperados e a PM ainda 
apreendeu dois revólveres 
utilizados no assalto.

Os suspeitos foram in-
terceptados durante a fuga, 
através de uma ação conjun-
ta entre policiais da Compa-
nhia de Policiamento Rodo-
viário Estadual do BPTran e 
Rádio Patrulha da 4ª Com-
panhia Independente. Um 
deles já tinha passagem pela 
polícia por roubo. O trio foi 
preso em um carro tomado 

por assalto na fuga. Eles fize-
ram o dono do veículo refém 
para facilitar a saída do local 
do crime.

Todos foram apresenta-
dos na 6ª Delegacia Distrital, 
em Santa Rita, onde relata-
ram que o assalto foi plane-
jado, inclusive o horário es-
colhido – fim do expediente 
comercial, mas a ação dos 
policiais militares frustrou a 
fuga e todo plano criminoso.

PM prende acusados de 
assaltar supermercado

em santa rita

Durante esta semana, cerca de 25 agentes da Penitenciária Romeu Gonçalves de Abrantes (PB1/PB2) realizaram o curso

O dinheiro e a 
arma levados 
foram recuperados 
e a PM ainda 
apreendeu 
dois revólveres 
utilizados no 
assalto

Foto: Divulgação
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Missa de ação de graça abre Feira do 
Lar da Providência em João Pessoa
Arrecadação da feira será 
revertida para construção
de novos blocos no Lar

Uma missa de ação de 
graça, marcou na manhã de 
ontem, a abertura da 46ª 
Feira da Solidariedade do 
Lar da Providência que se 
estenderá até amanhã. Toda 
a renda arrecadada na fei-
ra, inclusive da bilheteria 
dos shows, vai ser revertida 
para a construção de novos 
blocos, pagamento da conta 
de energia, alimentação e 
aquisição de fraldas geriá-
tricas, além de manutenção 
da instituição, que acolhe 
atualmente 120 idosos. 

Segundo a diretora do 
Lar, irmã Maria do Rosário, 
mais de 100 idosos estão na 
fila de espera por uma vaga 
para residir no Lar da Provi-
dência que conta com assis-
tente social, fisioterapeutas, 
enfermeiras, cardiologistas, 
geriatras e psiquiatras para 
atender os moradores. Na 
instituição, os idosos têm 
hidroginástica duas vezes 
por semana, além de outras 
atividades esportivas que 
são desenvolvidas por fisio-
terapeutas.

A programação festiva 
da Feira do Lar da Providên-
cia teve início ontem com o 

José Alves
zavieira2@gmail.com

show do humorista Zé Lezin, 
e a partir de hoje conta com 
apresentação de bandas mu-
sicais. As barracas montadas 
no pátio da instituição ven-
dem comidas típicas, artesa-
nato, roupas novas e usadas, 
bijuterias, calçados e outros 
itens que a instituição rece-
be de diversos doadores. O 
tema deste ano é "Cuidando 

de quem cuidou" e a feira é 
realizada em parceria com o 
grupo de voluntários "Ami-
gos do Lar".

Agenda de shows
Hoje, estarão se apre-

sentando a Banda Beregue-
dê, às 20h, e Beto e Banda 
Movimento, a partir das 22h.  
Amanhã, se apresentam Ra-

mon Schnayder e a Banda 
Tuareg’s. A entrada para os 
shows custa R$ 10. O evento 
disponibiliza ainda espaço 
para crianças, com brinca-
deiras e brinquedos.

“A feira é um evento des-
tinado à confraternização da 
família. Participar da feira é 
um ato de carinho e quem 
vem, acaba prestigiando e 

valorizando o trabalho dos 
internos, que passam todo o 
ano produzindo suas peças 
para vender na feira”, disse 
irmã Maria do Rosário.

Serviço
O Lar da Providência 

se localiza na Avenida San-
ta Catarina, no Bairro dos 
Estados, em João Pessoa, e 

abriga 120 idosos, sendo a 
maioria na faixa etária entre 
65 e 90 anos. A pessoa que 
quiser contribuir com doa-
ções ou tornar-se um volun-
tário pode entrar em contato 
com a direção da instituição 
pelos telefones (83) 3133-
3072 ou (83) 9 8610-5745 
ou deixar sua contribuição 
na sede da entidade.

Complexo do
Juliano Moreira 
disponibiliza 
prática de yoga 

A direção do Complexo 
Psiquiátrico Juliano Moreira 
assina hoje, às 9h, o termo de 
parceria entre a unidade e a As-
sociação de Yoga da Paraíba. A 
ação tem o objetivo de oferecer 
a prática milenar aos pacien-
tes e funcionários, dentro das 
ações de humanização do Pro-
jeto Beija-Flor, que atende aos 
objetivos da reforma psiquiá-
trica e da luta antimanicomial. 

“Esta é mais uma ação do 
Juliano no sentido de avan-
çar, cada vez mais, na reforma 
psiquiátrica, auxiliando na re-
cuperação e estabilização dos 
pacientes e também na harmo-
nização dos funcionários”, dis-
se o diretor-geral do complexo, 
Walter Franco. 

Para o presidente da As-
sociação de Yoga da Paraíba, 
Abraão Carvalho, será uma 
satisfação trabalhar no Com-
plexo Juliano Moreira. “A ideia 
é trabalhar a consciência cor-
poral e, a partir disso, o foco, 
concentração, equilíbrio emo-
cional, criando novos horizon-
tes e novos olhares. Mostrar 
que tudo isso já está dentro 
deles e apenas será canalizado 
por meio de exercícios de res-
piração, práticas de posturas, 
desenvolvendo cada vez mais a 
visão clara e ampliada da vida, 
tentando perceber quais são os 
sonhos, ajudando-os na cami-
nhada rumo a essa realização”, 
antecipou. 

As atividades do Projeto 
Beija-Flor são realizadas em 
uma praça de 800 m². O local 
tem música ambiente, oferece 
atividades esportivas e conta 
ainda com espaços artísticos.

O Governo do Estado, por 
meio da Secretaria de Desenvol-
vimento da Agropecuária e da 
Pesca, abre, neste domingo (18), 
a 49ª edição da Expofeira Paraí-
ba Agronegócios 2016, em João 
Pessoa. A mostra vai até 25 de 
setembro e deve reunir 15 mil 
pessoas. A aposta deste ano é o 
estímulo ao empreendedorismo 
rural e a inovação no campo, 
meta que se reflete na progra-
mação e nos parceiros vinculados 
ao evento, Banco do Nordeste, 
Senar Paraíba e Sebrae, que na 
ocasião prestarão atendimento 
ao público com treinamentos e 
palestras. Empresas de consul-
toria e produtos agropecuários, 
além de revendas e concessioná-
rias também estarão presentes. 

O evento vai acontecer no 
Parque de Exposições Henrique 
Vieira de Melo, no bairro do Cris-
to Redentor. Durante os oito dias, 
o parque deverá acolher 1.700 
animais de várias raças e estados 
brasileiros, entre caprinos, ovinos, 
bovinos e cães. 

“O Governo do Estado tem 
compromisso com a feira agrope-
cuária porque esse é um setor res-
ponsável por cerca de 30% do PIB 
da Paraíba ao longo de toda ca-
deia. Nesse número, a gente soma 
não só a produção no campo, mas 
também a comercialização de in-
sumos, de veículos, tratores e to-
dos os serviços diretamente liga-
dos ao ambiente rural”, explica o 
secretário Rômulo Montenegro.

Ainda segundo o secretário, 
a expectativa para 2016 é supe-
rar os R$ 10 milhões em negócios 
do ano anterior. Para alcançar a 
meta, o evento conta ainda com 
três leilões entre os dias 22 e 24 de 
setembro. O primeiro será de ca-
prinos e ovinos, promovidos pela 

Um estande conjunto das 
empresas que compõem a 
Gestão Unificada Emepa/Inter-
pa/Emater (GU), vinculada à 
Secretaria do Desenvolvimen-
to da Agropecuária e da Pes-
ca (Sedap), demonstrará suas 
principais ações, tecnologias e 
programas executados no Es-
tado, durante a Expofeira Pa-
raíba Agronegócios 2016.

Durante os oito dias do 
evento, agricultores familiares 
de várias regiões administrativas 
da Emater terão a oportunida-
de de expor, divulgar e comer-
cializar produtos e tecnologias 
utilizadas, dentre eles hortifru-
tigranjeiros, queijos, mel e pol-
pa de frutas. Na oportunidade, 
será demonstrado também um 
projeto de aquaponia, tecno-

logia de sistema de cultivo que 
une piscicultura e hidroponia, 
consistindo em cultivo de plan-
tas, através de soluções nutriti-
vas sem uso de terra.

Tecnologia
No mesmo espaço serão de-

monstradas diversas tecnologias 
desenvolvidas pela Empresa Es-
tadual de Pesquisa Agropecuá-
ria (Emepa –GU), a exemplo  de 
equipamentos de energia solar 
fotovoltaica, sistema de produ-
ção de blocos multinutricionais 
fabricados para fornecer suple-
mentação alimentar animal em 
períodos de estiagem prolonga-
da, além de máquinas cortadei-
ras de manivas e plantadeiras 
de sorgo e feijão. Haverá tam-
bém balcões para exposição de 

cortes de carnes caprina e ovina, 
mel, queijos e seus derivados.

O Interpa GU, por sua vez, 
exporá veículos destinados à 
regularização fundiária dos 
21 municípios que compõem 
o Território da Borborema. A 
aquisição envolve 13 veículos, 
sendo 11 Sandeiros e dois fur-
gões, fruto de convênio entre o 
Ministério do Desenvolvimento 
Agrário (MDA)/Interpa e Go-
verno do Estado.

Na avaliação do presiden-
te da GU, Nivaldo Magalhães, 
“o evento é uma excelente 
oportunidade para que a po-
pulação tome conhecimento 
dos serviços e ações levados 
pelo Governo do Estado às fa-
mílias agricultoras e ao agro-
negócio paraibano”.

Expofeira de Agronegócios começa domingo

Gestão unificada demonstra as principais ações da agricultura 

no PARQUE DE EXPoSIÇÕES HEnRIQUE VIEIRA DE MELo

Irmã Maria do Rosário (ao microfone) diretora do 
abrigo de idosos, durante a abertura do evento  

Associação Paraibana dos Criado-
res de Caprinos e Ovinos (Apacco). 
No dia 23, será a vez do Leilão de 
Gado Sindi – Pompeu Borba. Por 
fim, a Empresa Paraibana de Pes-
quisa Agropecuária (Emepa) en-
cerra a programação com leilão 
de gados Gir, Guzerá e Sindi. 

Para o presidente da Federa-
ção da Agricultura e Pecuária da 
Paraíba (Faepa-PB), Mário Borba, 
essa é uma oportunidade de mos-
trar à sociedade a importância do 
setor. “O Brasil já foi dependente 
da importação de carne, café en-
tre outros itens e hoje é um dos 
principais exportadores do mun-
do, um celeiro. Nós também fa-
zemos parte disso. A Paraíba tem 
um excelente potencial genético 
de raças caprinas, bovinas, ovinas 

e esses leilões darão uma mostra 
disso”, adiantou.

O evento terá entrada gratui-
ta e pretende atingir a população 
em geral, além dos produtores e 
trabalhadores rurais, para fortale-
cer e divulgar a importância do se-
tor agropecuário na Paraíba.  Para 
esse nicho, alguns atrativos são a 
praça de alimentação e artesana-
to, que também servirá de palco 
para uma diversificada programa-
ção cultural. Para a abertura do 
evento, no dia 18, já estão confir-
madas seis atrações, entre grupos 
musicais, folclóricos e teatrais.

Programação
Durante a Paraíba Agrone-

gócios 2016, haverá a IV Exposi-
ção Nacional de Cabras Leiteiras, 

que ocorrerá ao longo dos oito 
dias do evento, além do IV Cam-
peonato Nordestino do Cavalo 
Mangalarga Marchador, entre os 
dias 22 e 24 de setembro. A Paraí-
ba Agronegócios 2016 também 
vai sediar a III Copa Paraíba – 
Competição de Cães Agility, cujas 
apresentações já começam no dia 
18 de setembro.

O Serviço Nacional de Apren-
dizagem Rural da Paraíba vai ofe-
recer palestras sobre apicultura, 
inseminação artificial de bovinos 
e manejo de solo. Além de orien-
tação sobre o programa Negócio 
Certo Rural. Entre as atividades 
propostas pelo Sebrae estão pa-
lestras sobre crédito rural, coope-
rativismo e o uso e softwares na 
gestão de propriedades leiteiras. 

FoTo: Evandro Pereira
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OAB pede na Justiça que bancários 
em greve garantam serviços básicos
Resultado do pedido deverá 
sair ainda hoje, segundo 
a Ordem na Paraíba

A Ordem dos Advoga-
dos do Brasil, Seccional da 
Paraíba (OAB-PB), entrou 
ontem com um pedido de 
reconsideração de uma 
ação civil pública negada 
na última segunda-fei-
ra(12), pela 2ª vara do Tri-
bunal Regional do Traba-
lho da 13ª Região (TRT13). 
A ação foi solicitada no dia 
9 de setembro para resta-
belecer o mínimo de 30% 
de trabalhadores durante 
a greve dos bancários, que 
está no seu 11º dia. O re-
sultado do pedido deverá 
sair ainda hoje, segundo a 
OAB. 

De acordo com o pre-
sidente da seccional parai-
bana da OAB, Paulo Maia, a 
lei da greve determina que 
a classe obreira mantenha 
um limite mínimo para não 
cessar o atendimento à 
população, numa questão 
de greve. Paulo Maia com-
pletou dizendo que o fato 
do sindicato não permitir 
nenhum tipo de atendi-
mento causa “um prejuízo 
enorme”, e que a ação foi 
com o intuito de assegurar 
que haja um atendimento 
mínimo sem prejuízo dos 
serviços públicos.

Ele completou enfati-
zando que a OAB não tem a 
intenção de frustrar a gre-
ve. ”A OAB respeita o direi-
to de greve dos bancários 
e entende que é um direito 
constitucional dos traba-
lhadores exercer o direito 
de greve”, disse. 

Compensação 
O advogado Juran-

di Pereira, atual secretá-
rio-geral do Sindicato dos 
Empregados em Estabe-
lecimentos Bancários da 
Paraíba (SEEB-PB), alegou 
que a Lei da Greve 7.783, 
de junho de 1989, não 
prevê 30% de funcioná-
rios bancários em caso de 
greve, e sim um serviço de 
compensação.

O secretário também 
comentou como o sindica-
to irá proceder em caso do 
juiz Lindinaldo Silva Mari-
nho, responsável por im-
pedir a ação, voltar atrás 
em sua decisão: “Nós do 
sindicato não estamos aqui 
para desrespeitar nenhu-
ma decisão. Mas isso é algo 
que não está previsto na 
lei”. 

Ação do Procon - PB
O Procon-PB entrou 

no último dia 12 com  uma 
ação coletiva na Justiça 
Federal e Justiça Comum 
para que os grevistas 
mantenham funcionando 
alguns serviços essen-
ciais, como que as agên-
cias, principalmente as 
públicas, continuem ofe-
recendo envelopes para a 
opção de depósitos e man-
tenham o abastecimento 
constante dos caixas ele-
trônicos. A ação também 
vai coibir a cobrança de 
juros nas faturas mensais 
dos consumidores.

Iluska Cavalcante
Especial para A União

O atleta brasiliense Sérgio Oliva 
conquistou ontem a medalha de bron-
ze no hipismo, na categoria individual 
misto do grau I, nas Paralimpíadas Rio 
2016. Montando Coco Chanel, o brasi-
leiro ficou atrás de duas britânicas na 
decisão final ao obter a nota 73.826. 
Essa é a primeira medalha brasileira no 

hipismo em Jogos Paralímpicos.
Oliva ficou atrás de Sophie Chris-

tiansen, que montando Athene Lin-
debjerg foi avaliada com 78.217, e 
de Anne Dunham, que conquistou a 
medalha de prata, ao receber 74.348 
montando Lit Lucas Normark.

Sérgio Oliva participa de outra 
disputa por medalhas hoje, na final 
do estilo livre individual misto do grau 
I, às 14h10.

Sérgio Oliva ganha bronze, 
1ª medalha para o Brasil

hipismo em paralimpíadas

FOTO: Tomaz Silva/Agência Brasil

Sérgio Oliva participa de outra disputa por medalhas hoje, na final do estilo livre, às 14h10

Montagner interpretava Santo na novela “Velho Chico” da rede Globo

Heloisa Cristaldo 
Da Agência Brasil

A Polícia Federal (PF) in-
diciou ontem o governador 
de Minas Gerais, Fernando Pi-
mentel, e o empresário Mar-
celo Odebrecht no âmbito da 
Operação Acrônimo. Pimentel e 
Odebrecht são investigados por 
suspeita de corrupção e lava-
gem de dinheiro. O governador 
também foi acusado de tráfico 
de influência.

Conforme os indícios le-
vantados na operação, o gover-
nador recebeu propina da cons-
trutora Odebrecht, que havia 
sido beneficiada pelo Ministério 
do Desenvolvimento, Indústria 
e Comércio Exterior, coman-
dado por Pimentel de 2011 a 
2014. Nesse período, Pimentel 
teria atuado para liberar finan-
ciamentos do Banco Nacional 
de Desenvolvimento Econômico 
e Social (BNDES) para obras da 
empreiteira em Moçambique e 
na Argentina. O BNDES é vincu-
lado à pasta.

Como o governador tem 
foro privilegiado, o indiciamen-
to precisou da autorização do 
ministro Herman Benjamin, do 
Superior Tribunal de Justiça 
(STJ). Caberá agora à Procura-
doria-Geral da República (PGR) 
decidir se concorda com o in-

diciamento e leva a denúncia à 
Justiça.

As investigações da Ope-
ração Acrônimo começaram 
em outubro de 2014, quando 
agentes federais apreenderam 
R$ 113 mil em uma aerona-
ve que chegava ao Aeroporto 
Internacional de Brasília. Na 
época, a PF informou que tinha 
como foco o combate a uma 
organização criminosa investi-
gada por lavagem de dinheiro 
e desvio de recursos públicos.

 Entre os presos estava Be-
nedito de Oliveira Neto, conheci-
do como Bené e dono da Gráfica 
Brasil. Naquele ano, Bené atuou 
na campanha do então candida-
to e atual governador de Minas 
Gerais, Fernando Pimentel. Em 
troca de redução da pena, Bené 
assinou acordo de colaboração 
com a Justiça.

Defesa
Em nota, a defesa do go-

vernador contesta a legalidade 
do indiciamento, classificando
-o de ato de convencimento da 
autoridade policial, e diz que 
não tem qualquer outra con-
sequência. “O STF, por maioria 
esmagadora, afirma a impossi-
bilidade desse indiciamento. A 
PGR, também. Mas isso não ini-
be quem quer antecipar culpa, a 
todo custo”, destaca o texto.

PF indicia Pimentel e 
Marcelo Odebrecht

operação acrônimo

Léo Rodrigues
Da Agência Brasil

Ator Domingos Montagner morre afogado
tragédia no rio são Francisco

São Paulo - Foram ho-
ras de ansiedade, que o Bra-
sil inteiro seguiu comovido. 
Mas a novela, se novela fosse, 
não teve desfecho feliz. Logo 
depois do almoço, ontem, o 
ator Domingos Montagner 
mergulhou nas águas do Rio 
São Francisco, com sua cole-
ga de elenco, Camila Pitanga. 
Haviam terminado de gravar 
uma cena de Velho Chico. O 
lugar era a paradisíaca Canin-
dé, na fronteira de Sergipe. 
Nadaram até um rochedo, a 
cerca de 300 metros da mar-
gem. Camila chegou ofegante. 
Percebeu que o rio estava pu-
xando. Conseguiu subir, mas 
não logrou segurar o amigo. 
Domingos submergiu duas 
vezes nas águas do rio

Imediatamente, Camila 
deu o alarme e o motorista 
que acompanhava os dois cor-
reu em busca de socorro. Em 
depoimento à polícia, Camila 
disse mais tarde que perce-
beu o cansaço de Montagner. 
Deflagrada a busca, barcos 
ocuparam o rio - num deles 
estava o também ator Marce-
lo Serrado. Helicópteros fo-
ram agregados. A população 
acolheu, todo mundo ansioso, 
querendo ajudar. As horas fo-
ram se passando e a esperan-
ça, dissipando-se. Finalmente, 
às 18h50, veio o anúncio ofi-
cial. Domingos Montagner, o 
Santo de Velho Chico, morrera 
afogado. O corpo foi localizado 

Luiz Carlos Merten  
Agência Estado

a 18 metros de profundidade, 
preso às pedras e próximo à 
Usina Hidrelétrica de Xingó, 
na região de Canindé do São 
Francisco. E vieram depoi-
mentos emocionados como o 
da diretora Denise Saraceni. 
Ela contou como Montagner ia 
fazer uma novela com ela, mas 
um dia chegou em seu escritó-
rio, na Globo, e lhe disse que 
tinha de fazer Velho Chico, a 
novela de Luiz Fernando Car-
valho, com texto de Benedito 
Ruy Barbosa.

Denise, com sua sensibi-
lidade artística, disse apenas: 
"Ele não sabia, mas tinha um 
encontro marcado".

Há cerca de um mês, 
Montagner encontrou-se com 

o repórter em São Paulo para 
falar do filme Um Namorado 
para Minha Mulher, de Júlia 
Rezende, em que atuou com 
Ingrid Guimarães e Caco Cio-
cler. Pouco antes, o ator, preso 
nas gravações de Velho Chico, 
faltara a outra pré-estreia em 
São Paulo, a do drama Vidas 
Partidas, de Marcos Schecht-
man, em que faz um marido 
violento. Dessa vez, conver-
sou longamente com o repór-
ter. Estava feliz com a reper-
cussão do trabalho em Velho 
Chico. Definiu-se como um 
homem doméstico. "Esse tra-
balho de ator tem muita ten-
são, muita adrenalina. Gosto 
de relaxar em casa." Falar de 
casa era falar da família - ca-

sado com Luciana Lima (des-
de 2001), pai de três garotos, 
Leon, Dante e Antônio, todos 
menores. "Então eles preci-
sam de você", disse o repór-
ter. "Eu é que preciso deles!", 
riu gostosamente, o então fe-
liz papai.

Domingos Montagner 
nasceu em São Paulo, em 26 
de fevereiro de 1962. Tinha 
54 anos. Iniciou-se num curso 
de interpretação de Myriam 
Muniz. Foi artista de teatro 
e circo. Em 1997, fundou o 
Grupo La Minima com Fer-
nando Sampaio e ganhou o 
Prêmio Shell de melhor ator. 
Em 2003, realizando um so-
nho, fundou o Circo Zanni, do 
qual foi diretor artístico. Na 
TV, teve o que se pode defi-
nir como carreira meteórica. 
Fez o Cabo Moacyr de Força 
Tarefa, há apenas oito anos, e 
na sequência emendou Divã, 
Cordel Encantado, O Brado 
Retumbante, Salve Jorge, Joia 
Rara, Romance Policial (como 
Espinosa) e Velho Chico. No 
cinema, desde Paredes Nuas, 
de 2009, as participações 
foram aumentando - Tarja 
Branca, Gonzaga - De Pai pra 
Filho, De Onde Eu Te Vejo, Um 
Namorado para Minha Mu-
lher, Vidas Partidas, o inédito 
O Rei das Manhãs.

No teatro, destacou-se 
em Feia - Uma Comédia Cir-
cense, Reprise, A Noite dos Pa-
lhaços Mudos e Mistero Buffo, 
com a qual excursionava pelo 
País nos intervalos das grava-
ções de Velho Chico.

As Delegacias Especiali-
zadas da Mulher de Campina 
Grande e Patos estão funcio-
nando em regime de plantão 
24 horas nos finais de semana 
e feriados. Além de atender os 
casos de violência doméstica 
contra mulher, também aten-
dem casos de violência contra 
crianças, adolescentes e idosos. 

A coordenadora das De-
legacias Especializadas da 
Mulher, Maísa Félix, informou 
os novos horários para aten-
dimento após reunião com a 
secretária da Mulher e da Di-
versidade Humana, Gilberta 
Soares. “É uma determinação 
do governo ampliar o atendi-
mento para o público, princi-
palmente, para o interior do 
Estado. Precisamos estimu-
lar as denúncias fortemente. 
Além da violência domésti-
ca, as mulheres precisam de 
apoio para denunciar os casos 
de estupro. Nos finais de se-
mana, os crimes aumentam 
e a determinação do governo 
é que a delegacia esteja aber-
ta para atender as mulheres”, 
disse Gilberta Soares.

Nos plantões de Patos, 
são atendidos também os ca-
sos das cidades de Santa Te-
resinha, Malta, Condado, Vista 
Serrana, Cacimba de Areia, 
Passagem, São José do Bon-
fim e Quixaba. A delegacia de 
Campina Grande atende os 
casos também das cidades de 
Lagoa Seca, Massaranduba e 
Boa Vista.

Delegacias da 
Mulher atendem 
em plantões de 
finais de semana



“A volta dos que não foram”

Ações artísticas são 
foco do projeto 
“ImprovisA-ção” 
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Pedro Osmar é tema de 
cinebiografia que está 
sendo lançada em SP

Banda Paralamas do Sucesso descreve três décadas de trajetória musical  

A história de uma grande banda 
costuma ter o espírito da sua 
época trazendo consigo suas 
raízes e costumes. A partir 
daí, ela conta o que sente e 
descreve com suas letras o 
que observa do mundo. Desse 
modo, quando questionado 

sobre sua apresentação e o que os paraibanos 
poderiam esperar da noite de show, o bate-
rista da banda Paralamas do Sucesso, João 
Alberto Barone, respondeu com convicção. 
“Esse show é um desejo antigo de exercitar 
o nosso lado mais roqueiro, tem uma pegada 
forte, explica muito de onde viemos e onde 
chegamos”. E é com toda a certeza de Barone 
que, Herbert Vianna e Bi Ribeiro sobem ao 
seu lado no palco para comemorar o show de 
30 anos de carreira. A apresentação acontece 
hoje, às 20h, no Teatro Pedra do Reino e os 
ingressos vão de R$ 60 meia-entrada a R$ 
140 inteira. 

Sempre bem humorado, na entrevista 
Barone brincou dizendo que a sensação 
dele ao subir no palco em trio após 30 anos 
pode ser descrita como a volta dos que não 
foram.”A surpresa maior é mostrar isso para 
quem nunca nos viu num palco nessa forma-
ção”, acrescentou. 

Com formação datada em 1977, a banda 
com 30 anos de carreira movimentou a cena 
musical brasileira e continua a movimentar 
indiretamente com seus sucessos, mas dessa 
vez os rapazes prometem trazer com sua 
apresentação um verdadeiro passeio pela 
carreira explorando músicas desde o início da 
banda. 

“Será um setlist repleto de grandes 
sucessos que marcaram grande parte da 
trajetória artística da banda. Canções como 
“Mensagem de amor”, sem dúvida estará 
presente no show”, disse Barone.  

Mergulhando ainda mais nos filhos 
sonoros do grupo, da discografia que possui 
132 canções segundo site Cifras, as 20 mais 
ouvidas durante a carreira dos rapazes vão de 
“Meu Erro” lançada em 1984 até “O Calibe” 
de 2002. Além delas estão sempre no topo 
das paradas quando pesquisados na internet 
as canções Aonde Quer Que Eu Vá, Lanterna 
dos Afogados, Cuide Bem do Seu Amor, Uma 
Brasileira, Ela Disse Adeus, Óculos, Roman-
ce Ideal, Caleidoscópio, Alagados, Seguindo 
Estrelas, La Bella Luna, Quase Um Segundo e 
Vital e sua Moto. 

Ainda em entrevista, o artista completou 
descrevendo que tocar na capital paraibana é 
uma grande honra já que sempre é bem rece-
bido pelos seus fãs paraibanos. “Certamente, 
um lugar que mora em nossos corações, 
sempre altíssimo astral”, finalizou.

30 Anos de Banda & Novos Projetos 
Em 2013, a banda comemorou 30 anos 

de carreira com uma turnê nacional em várias 
regiões do País, que também inspirou um do-
cumentário produzido pelo canal Bis, com de-
poimentos de Dado Villa-Lobos, Thedy Corrêa, 
Rogério Flausino, José Fortes (empresário), 
entre outros, além dos integrantes da banda.

Já em agosto de 2014, em parceria com o 
canal Multishow e a gravadora Universal Mu-

sic, a banda lança o álbum ao vivo Multishow 
ao Vivo Os Paralamas do Sucesso - 30 Anos, 
que registra em CD e DVD o espetáculo reali-
zado durante a turnê de 30 anos no Citibank 
Hall, no Rio de Janeiro. 

Após gravação do CD e DVD, em 3 de 
março de 2015, o ex-baterista Vital Dias 
morreu em decorrência de um câncer. Em sua 
página oficial do Facebook, a banda postou 
uma mensagem dos membros, na qual diziam 
estar solidários e que mandavam nossos 
pensamentos mais elevados para sua esposa, 
filhos e amigos nessa hora difícil.

E por fim, em 2016 foi anunciado que a 
banda, juntamente ao cantor Nando Reis e as 
cantoras Paula Toller e Pitty, participarão 
de uma turnê promovida pelo projeto 
Nivea Viva Rock Brasil, que ocorre anu-
almente desde 2012 e leva artistas para 
turnês pelo Brasil. 

De onde vieram? 
Os Paralamas do Sucesso, também co-

nhecida somente por Paralamas, é uma banda 
de rock, formada no município fluminense de 
Seropédica, em 1977. Seus integrantes desde 
então são Herbert Vianna (guitarra e vocal), 
Bi Ribeiro (baixo) e João Barone 
(bateria). No início a banda 
misturava rock com reggae, 
posteriormente passaram 
a agregar instrumentos 
de sopro e ritmos latinos. 
Desse modo, se uns meni-
nos que começaram a fazer 
rock no Brasil na década 
de 80 entraram na música 
brasileira para sempre, os 
Paralamas do Sucesso estão 
entre os culpados. E estão soltos 
por aí para contar a história.

Em entrevistas, em covers 
ao vivo ou em qualquer opor-
tunidade que houvesse lá no 
começo, os Paralamas falavam 
dos amigos de Brasília e dos 
moleques que também tinham 
banda pelo Brasil. Da primeira 
entrevista na Rádio Fluminense até 
o palco do Rock in Rio, eles passa-
ram de anônimos a promessa. Vital e 
sua moto se transformou em um dos 
primeiros hits daquela geração e lhes 
rendeu o convite para gravar um disco. 
E a turma foi junto, afinal estava 
lá uma música de Renato 
Russo. Outros punks e 
new wavers entraram 
no circuito até então 
dominado por cariocas 
e ajudaram a ampliar 
fronteiras.

Dali para frente, 
os palcos melho-
raram, as turnês 
cresceram, as rádios 
deram espaço e a 
TV se abriu a toda 
uma nova cultura 
jovem que até hoje 
faz a cabeça de 
muitos fãs e até 
mesmo quem tem 
o primeiro contato 
com as canções. 

AGeNDA

Confira o melhor da 
programação cultural 
do final de semana

n Show dos Paralamas do Sucesso
n Quando: Hoje
n Onde: Teatro Pedra do Reino
n Horário: 20h
n entrada: valores variam de R$ 60 meia 
e R$ 140 inteira

Serviço

Bi Ribeiro, Herbert Vianna e João 
Barone  prometem um show 

antológico hoje na capital

Lucas Silva 
Especial para A União
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o reconhecimento do 
trabalho que a gente 
realiza em João 
Pessoa. Nós vamos 
plantando semen-
tes, ao longo dos 
anos, e alguns vão 
se interessando por 

elas”, comentou, para o jornal A União, 
o músico paraibano Pedro Osmar, refe-
rindo-se ao filme intitulado Pedro Osmar, 
prá liberdade que se conquista, cinebio-
grafia dirigida por Eduardo Consonni e 
Rodrigo Marques e que será exibido - em 
caráter de lançamento nacional - hoje, a 
partir das 19h, no Cine Olido, instalado na 
galeria homônima localizada no Centro 
da cidade de São Paulo, dentro da pro-
gramação - reunindo documentários - do 
Festival In-Edit. O artista antecipou que 
a produção, a qual o público do mesmo 
evento também assistiu nos últimos dias 
11 e 13, será lançada em João Pessoa em 
17 de novembro, às 18h30, no Cine Ban-
güê do Espaço Cultural José Lins do Rego. 

O documentário sobre o multiartista 
paraibano dirigido por Eduardo Conson-
ni e Rodrigo Marques foi contemplado 
na última edição do Rumos Itaú Cultu-
ral (2015 - 2016) e, depois do In-Edit, em 
São Paulo, será exibido no próximo dia 
27, na Mostra Paralela Cinema Agora! do 
Festival de Brasília do Cinema Brasilei-
ro.  No entanto, a versão apresentada no 
festival ainda não é o projeto final, pois 
não possui os recursos de acessibilidade, 
a exemplo da interpretação em Libras, a 
legenda descritiva e audiodescrição. 

“O filme inteiro é sobre os aspectos 
geográfico, político e culturais de João 
Pessoa e a música da Paraíba, como um 
todo. Aliás, é a música da Paraíba em 

Diversidade 
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Guerrilha cultural em cena
FOTO: Edson Matos

Guilherme Cabral 
guipb_jornalista@hotmail.com

O multiartista paraibano Pedro Osmar é tema de cinebiografia que 
está sendo lançada em festival de documentários em São Paulo

Pedro Osmar é idealizador dos movimentos Jaguaribe Carne e Musiclube da Paraíba

Ramalho Leite mantém uma coluna semanal aos sábados no jornal A União

Jornalista e escritor Ramalho Leite lança hoje, na FCJA, a 
coletânea de artigos “Gente do passado, fatos do presente”

FOTO: Evandro Pereira

“Gente do passado, fatos do 
presente” é o título do livro que o 
jornalista e escritor Ramalho Lei-
te lança hoje, a partir das 19h, no 
auditório da Fundação Casa de José 
Américo (FCJA), localizada em João 
Pessoa. Na ocasião, a obra - que 
tem 320 páginas, foi impressa em A 
União Editora e reúne artigos sele-
cionados e enfeixados em edição 
de Juca Pontes - será apresentada 
pelo conselheiro do Tribunal de 
Contas do Estado (TCE) da Paraíba, 
Arnóbio Viana, que também assina 
o posfácio. 

“O livro é uma coletânea con-
tendo 59 artigos publicados em A 
União e meus discursos de posse 
na Academia Paraibana de Letras 
(APL) e no IHGP (Instituto Histórico 
e Geográfico Paraibano). Os artigos 
envolvem pessoas do passado, com-
portamentos que eu comparo com 
fatos do presente para que sirvam 
de exemplo para ser seguido, ou 
para ser evitado”, esclareceu Rama-
lho Leite, que publica seus textos 
no centenário jornal - integrante 
da imprensa oficial do Estado da 
Paraíba -  sempre aos sábados, no 20 
Caderno. 

 A propósito, o convite de 
Ramalho Leite para a solenidade 
do lançamento - que será presidida 
pelo presidente da FCJA e, também, 
da Academia Paraibana de Letras 
(APL), Damião Ramos Cavalcanti - é 
bastante original e leva a assinatura 
de três barões, que são os de Ara-

cena em São Paulo, como eu fiz a partir 
de janeiro de 1975, quando fui morar na-
quele Estado, levado por Vital Farias, que 
era meu professor de violão na Escola de 
Música Anthenor Navarro do Espaço Cul-
tural José Lins do Rego, em João Pessoa. 
Um ano antes, em dezembro de 1974, 
no Rio de Janeiro, eu, Vital Farias, Cátia 
de França, Elba Ramalho e Tânia Alves 
trabalhávamos compondo música para o 
Grupo Chegança, do pernambucano Luiz 
Mendonça, que apresentou o espetáculo 
Lampião no inferno”, disse Pedro Osmar.

A propósito, o documentário constrói 
um universo poético que permeia a obra 
do multiartista paraibano. Nesse sentido, 
o filme apresenta, ao espectador, as dife-
rentes facetas de Pedro Osmar, não apenas 
o músico, mas também o artista plástico 
e performer, poeta, militante, educador, 
cineasta e o homem no seu dia a dia. Essa 
obra cinematográfica tem uma estrutura 
que se apoia no percurso musical do pa-
raibano, iniciada na década de 1980, com 
suas canções e a formação - com o seu ir-
mão, Paulo Ró - do grupo Jaguaribe Carne. 

Naquela época o Brasil vivia o 
momento de abertura política e Pedro 
Osmar se apresentava como guerrilhei-
ro cultural, pois se envolvia com a luta 
dos movimentos sociais e culturais. 
Nesse sentido, suas letras - engajadas 
- falam da luta de um povo em busca 
de sua liberdade, o que leva o público 
a encará-lo como o poeta militante, 
que representa o grito do povo nas 
ruas. Em outra frente de trabalho, ele, 
encarnando o artista plástico, produz 
trabalhos em gravura e pintura em sua 
própria casa. E, assumindo, também, 
a função de cineasta, utilizando o seu 
poder de articulação política, prosse-
gue sua ação de guerrilheiro cultural 
em luta para buscar a preservação da 
cultura popular e da liberdade de seu 
povo.

“O filme é bem curioso e faz uma 
leitura bem séria, nada engraçada, mas 
passo o tempo todo rindo e não é co-
média”, comentou, ainda, Pedro Osmar, 
referindo-se ao documentário. Ele disse 
ter sido “um negócio muito inespera-
do” o convite que recebeu para ser o 
protagonista da cinebiografia. “Estava, 
em 2014, gravando em estúdio, em São 
Paulo, meu novo disco, intitulado Quem 
vem lá, quando um dos diretores do 
filme, Rodrigo Marques, que é sobrinho 
do ator paraibano Fernando Teixeira, se 
interessou pelo meu trabalho”, lembrou 
o artista, que, a propósito, participa, 
pela segunda vez, de um filme produ-
zido na conhecida Terra da Garoa. O 
primeiro, em 2004, foi Jaguaribe Carne 
- Alimento da guerrilha cultural, dirigi-
do pelos paulistanos Marcelo Garcia e 
Fábia Fuzeppi. Quanto ao álbum, pro-
duzido pelo paraibano Dedé Medeiros, 
que está pronto e é duplo, pois reúne 
34 músicas, algumas das quais inéditas, 
a intenção do artista é lançá-lo até o 
próximo mês de dezembro. 

runa, do Abiahy e de Mamanguape, to-
dos integrantes da nobreza da Paraíba, 
além de patenteados da Guarda Nacio-
nal, os antigos coronéis que vieram do 
Império e conseguiram sobreviver - e 
manter - sua influência durante um 
bom período republicano, a exemplo 
do comendador Felinto Florentino da 
Rocha, que, na feira de Moreno, em 
Solânea, fez a seguinte proclamação: 
“Aqui eu quero, posso e mando!”.

Prefaciado pelo professor José 
Loureiro Lopes, membro do Conselho 
Nacional de Educação e da Academia 

Paraibana de Letras, o livro tem 10 ca-
pítulos e o último, cujo título é Álbum 
de memória, está recheado por diversas 
fotografias que registram momentos 
da trajetória de vida do autor da obra, 
a oitava da sua lavra. Nesta nova obra, 
Ramalho Leite exercita sua vocação de 
historiador e resgata figuras do passa-
do, a exemplo do Barão de Araruna, 
primeiro chefe da mesa de rendas de 
Bananeiras, cujo nome foi aproveitado 
na novela da Rede Globo de Televisão, 
Sinhá Moça, de Benedito Ruy Barbosa, 
sucesso de audiência em 1986 e reprisa-

da uma década depois de sua exibi-
ção original.

 “Quem já me conhece sabe 
que costumo colocar em fatos sérios 
uma pitada de humor, dourar, com 
ironia, atitudes muitas vezes equi-
vocadas e criticar, com acidez, atos 
que incomodam a perspicácia deste 
ativista político que exerceu man-
datos, ajudou outros a conquistá-los 
e, por isso mesmo, acumulou expe-
riência que o transformou em um 
gestor público requisitado por vários 
governos”, confessa, no texto de 
apresentação de Gente do passado, 
fatos do presente, o próprio Rama-
lho Leite, que é natural de Bananei-
ras e já lançou os livros intitulados 
Dá Licença, Um aparte, Nos Espelhos 
do Palácio, Em Prosa e no Verso, O 
Vendedor de Calúnias, A Botija de 
Camucá, Solon de Lucena e Década 
de Vinte na Paraíba e A Constituição 
de 1967. (GC). 

“É

n Evento: Lançamento de livro

n Título: Gente do passado, fatos do presente

n Autor: Ramalho Leite

n Data: Hoje

n Hora: 19h

n Local: Fundação Casa de José Américo, em João 

Pessoa

n Endereço: Av. Cabo Branco, n0 3336, bairro do 

Cabo Branco

Serviço
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Em cartaz

Dança
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

Ações críticas, artísticas e musicais são 
foco do projeto intitulado “ImprovisA-ção”

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

Contos inspirados 
em histórias reais

Vinte e um contos - to-
dos inspirados em histórias 
reais testemunhadas pelo 
autor da obra, como advo-
gado - integram a coletânea 
intitulada Somente a ver-
dade (Editora Record, 160 
páginas, R$ 32,90), lançada 
no final do último mês de 
julho pelo escritor José Paulo 
Cavalcanti, vencedor - a pro-
pósito - do Prêmio Jabuti, em 
2012, com a obra Fernando Pessoa, uma quase autobio-
grafia. Agora, em seu novo livro, que mescla realidade e 
ficção, do total de textos, apenas uma narrativa é escri-
ta na primeira pessoa e os nomes são reais.

As histórias relatadas na nova coletânea são pouco 
convencionais. Um exemplo é o caso de uma mulher 
que só conseguiu morrer após encontrar o corpo do 
filho para fazer o enterro; outro é o de um homem que 
reencontra seu amor de juventude nos tribunais e sofre 
com o resultado do exame de DNA do suposto filho; e, 
ainda, a situação conjugal de um casal, que ganha so-
brevida no relacionamento após a troca de confidências 
com o advogado, o qual dá conselhos, individualmente, 
para o homem e para a mulher. No fundo, o autor, José 
Paulo Cavalcanti, ressalta as incertezas existentes em 
cada indivíduo, a exemplo das misérias, do inesperado, 
dos mistérios, bem como do insólito, do mundano e do 
trágico.

Por exigência dos militares, depois de ter que 
deixar a Faculdade de Direito de Recife, José Paulo Ca-
valcanti foi trabalhar no escritório de advocacia do pai, 
enquanto aguardava sua transferência para a Universi-
dade de Harvard, nos Estados Unidos. As histórias que 
ouviu por lá despertaram, ainda mais, o seu fascínio 
pela natureza humana e o motivaram a criar uma espé-
cie de memorial. No entanto, ele teve - evidentemente 
- o cuidado em trocar nomes e situações, no intuito de 
evitar que as pessoas fossem identificadas. Com essa 
precaução, ele pode recriar cenas de seu cotidiano na 
atividade como advogado no livro intitulado Somente a 
verdade.

Além de advogado no Recife, onde é membro da 
Academia Pernambucana de Letras, José Paulo Ca-
valcanti também é consultor da Unesco e do Banco 
Mundial e foi ministro da Justiça e integrante da Comis-
são Nacional da Verdade. Na Editora Record, além de 
Fernando Pessoa, uma quase autobiografia, ele já havia 
publicado as obras intituladas Informação e poder, O 
mel e o fel e Fernando Pessoa, o livro das citações. 

Guilherme Cabral 
guipb_jornalista@hotmail.com

Programado para estrear hoje 
no Espaço Paralelo, localizado no 
Varadouro, 10 andar, o projeto o 3X1 
começa suas intervenções culturais 
com a ação cultural intitulada “Im-
provisação” - ato improvisatório- , a 
ser realizado uma vez por mês, con-
tando, em cada uma intervenções 
artísticas, com a participação de um 
facilitador convidado. No total serão 
12 edições, que trabalha os diversos 
seguimentos artísticos a exemplo da 
dança, teatro, circo, música e pessoas 
interessadas em se movimentar, 
para promover o intercâmbio cultu-
ral. O início da atividade acontece às 
19h segue até às 22h e sua entrada é 
gratuita. 

“Meu desejo é que tenhamos 
mais encontros permanentes para 
construir laços entre artistas de 
diversas companhias paraibanas e 
de fora do Estado, porque a ideia do 
evento é justamente promover o in-
tercâmbio”, contou em entrevista ao 
jornal A União a diretora do projeto, 
Joyce Barbosa.  

Para começar o projeto, o 
bailarino e coreógrafo Alexandre 
Américo, residente de Natal (RN), 
traz para o palco seus movimentos, 
vestimentas e o modo de existir, 
como ele gosta de chamar, que é 
resultado advindo de sua Epilepsia 
Mioclônica Juvenil, distúrbio que 
acomete grande parte da população 

mundial e é visto, corriqueiramente, 
como um fator de impedimento à 
concretude da dança.

Conhecido no meio artístico 
como pesquisador, bailarino, co-
reógrafo formado em Licenciatura 
Plena em Dança pela (UFRN) e 
mestrando do Programa de Pós-
Graduação em Artes Cênicas pela 
UFRN, Alexandre Américo atuou nas 
Cias de Dança (RN): Parafolclórico 
da UFRN (2008-2010), Gaya Dança 
Contemporânea (2010-2012), Cia de 
Dança do Teatro Alberto Maranhão 
(2011), Cruor Arte Contemporânea 
(2013) e Balé da Cidade de Natal 
(2014).

 Portanto para a Improvisação, 
Alexandre fará uma partilha “em 
tempo real” de sua pesquisa neste 
tema, Américo tentará, por meio da 
busca de um modo singular de se 
mover, possibilitar uma experiência 
performativa e genuína em improvi-
sação.

“A expectativa para a noite de 
realização do evento é a das melho-
res, porque espero que haja a troca 
da cultura em geral. Então espero 
que as conexões sejam de fato fei-
tas”, concluiu.

Fazendo um recorte histórico 
sobre a peça ou melhor, improviso 
em tempo real, o 3x1, foi vencedor 
do Rumos Itaú Cultural. A ideia de 
criação partiu de é um projeto que 
tinha a ideia de reforçar e desen-
volver ações artísticas em dança no 
Estado da Paraíba, mais precisa-

mente em João Pessoa, através de 3 
trabalhos da Paralelo Cia de Dança: 
o “Boca de forno”, estreado em 2013; 
o “Falar Dança”, iniciado em 2015 e 
o atual  “ImprovisA-ÇÃO”. 

Quem faz a companhia de Dança? 
A Paralelo Cia. de Dança, com-

panhia paraibana de dança contem-
porânea, nasceu no ano de 2004 e 
possui sede fixa no Centro Histórico 
da cidade de João Pessoa/PB. Em 
seu elenco o total de 5 bailarinas, 
as quais desenvolvem regularmente 
atividades artísticas na área de dan-
ça, a exemplo de montagem, tem-
porada, circulação e apresentações 
avulsas de espetáculos de dança, 
além de oferecer, semestralmente, 
um curso de dança contemporânea 
para bailarinos de outras compa-
nhias. 

Com o decorrer do tempo a 
companhia foi se consolidando no 
cenário da dança regional, mediante 
o reconhecimento da crítica, pela 
coerência de seu trabalho e também 
por meio de prêmios e subvenções 
Municipais, Estaduais e Federais.

 

Exposição intitulada “Relicário” é aberta 
oficialmente hoje no Buarque-se Café

Uma parceria entre o Buarque-se Café e a Galeria Valentim 
realiza hoje às 19h, a exposição “Relicário”, da artista plástica 
Juliana Alves. Durante a abertura oficial, será exposto um conjun-
to de trabalhos que englobam pinturas, aquarelas, esculturas e 
instalação, todas criadas a partir de suportes variados, frutos das 
mais recentes produções da artista. Os interessados em contem-
plar as obras podem comparecer ao local até o dia 11 de outubro, 
de segunda a sábado das 16h às 22h e domingo das 8h às 22h.
Entrada Franca. 

Evento

FoTo: Bruno Martins

FoTo: Divulgação

A BRUXA DE BLAIR (EUA 2016). Gênero: Terror. 
Duração: 90 min. Classificação: 12 anos. 
Direção: Adam Wingard. Com Brandon Scott, 
Callie Hernandez, Valorie Curry. Sinopse: Um 
grupo de estudantes de Milwaukee, durante 
uma viagem para acampar em uma das flo-
restas da região, decide penetrar ainda mais 
no coração das árvores do que o previsto e 
acaba descobrindo que a floresta esconde 
seres perigosos. CinEspaço4: 14h, 17h40 
(DUB) e 15h50, 19h40, 21h40 (LEG). Mana-
íra6: 15h50, 20h30 (DUB) e 13h40, 18h10 
(LEG). Manaíra9: 14h45, 19h15 (DUB) e 17h, 
21h30 (LEG). Mangabeira1: 14h30, 16h45, 
19h (DUB). Tambiá5: 14h45, 16h45, 18h45 
e 20h45 (DUB).

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: 14h, 16h20 
(DUB). Manaíra5/3D: 12h45, 15h, 17h15 
e 19h40 (DUB).  Manaíra10/3D: 13h40 e  
15h10 (DUB).  Mangabeira5/3D: 13h25, 
15h45, 18h e 20h15 (DUB). Tambiá4: 14h30 
e 16h30 (DUB). Tambiá5/3D: 14h40, 16h40 
e 18h40 (DUB). 

ESQUADRÃO SUICIDA (EUA 2016). Gênero: 
Ação. Duração: 123 min. Classificação: 12 
anos. Direção David Ayer. Com Margot Rob-
bie, Will Smith, Jared Leto. Sinopse: Reúna 
um time dos super vilões mais perigosos 
já encarcerados, dê a eles o arsenal mais 
poderoso do qual o governo dispõe e os 
envie a uma missão para derrotar uma 
entidade enigmática e insuperável que 
a agente governamental Amanda Waller 
decidiu que só pode ser vencida por indi-
víduos desprezíveis e com nada a perder. 

No então, assim que o improvável time 
percebe que eles não foram escolhidos 
para vencerem, e sim para falharem inevi-
tavelmente, será que o Esquadrão Suicida 
vai morrer tentando concluir a missão ou 
decidem que é cada um por si?. Tambiá3: 
14h10 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 Viagem, no Recife, onde criou 
seus filhos e viveu boa parte de sua vida. 
Interessada em construir um novo prédio 
no espaço, os responsáveis por uma 
construtora conseguiram adquirir quase 
todos os apartamentos do prédio, menos 
o dela. Por mais que tenha deixado bem 
claro que não pretende vendê-lo, Clara 
sofre todo tipo de assédio e ameaça para 
que mude de ideia. CinEspaço2: 18h e 21h. 
Manaíra4: 18h40 e 21h40. 

Bailarino e coreógrafo potiguar Alexandre Américo desenvolvendo performance de movimento corporal

Lucas Silva
Especial para A União

n Espetáculo “ImprovisA-ção”

n Quando: Hoje

n onde: Espaço Paralelo, localizado na Maciel 

Pinheiro, 10 andar

n Horário: 19h 

n Entrada: Gratuita

Serviço



Sábado

Segunda Edição da Festa Brega & Chique acontece hoje no Sindicato dos Bancários
ormando a partir de uma ideia entre amigas, a sua primei-ra edição aconteceu no dia internacional da mulher e a pedido do público acontece mais uma vez no Sindicato dos Bancários, localizado na Av. Ministro José Américo de Almeida a 2ª Edição da Festa Brega & Chique. Com início às 21h, o evento trará artistas genuinamente paraibanos para uma noite embalada ao ritmo do brega. Entre a lista de atrações está a banda Batom Vermelho,  Junior Mania e Banda, Hercules Rossi e Luzinete – Rainha da Seresta. Os ingressos custam R$ 20. 

n Público-alvo: Bebês de 0 a 3 anos e 
seus pais
n Quando: Amanhã
n Onde: Sala 2 do mezanino 2 no Espaço 
Cultural 
n Horário: 16h
n Entrada: R$ 15 meia-entrada e R$ 30 
inteira

ESPEtáCulO - “A tErrA dO AntES 
– tEAtrO PArA BEBêS”

n Atrações: Artesanato, gastronomia, 
brechó, variedades, antiguidades
n Quando: Domingo
n Onde: Espaço Cultural
n Horário: 12h às 18h
n Entrada: Franca

 FEirinHA 
dE dOmingO

Xi FEStivAl dE 
JAPãO nA PArAíBA

n Quando: Domingo
n Onde: Usina Cultural Energisa
n Horário: 16h
n Entrada: R$ 10 

Domingo

Domingo

Hoje

F

Hoje

Agenda

A UNIÃO João Pessoa, Paraíba - SEXTA-FEIRA, 16 de setembro de 2016

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

Fim de semana
AtrAÇÕES divErSAS

n Quando: Hoje
n Onde: Nave Pirata
n Horário: 21h 
n Entrada: R$ 10

SHOw dE lAnÇAmEntO dO EP 
BErrA BOi + dJ CHiCO COrrEA

Sábado
n Quando: Amanhã
n Onde: Nave Pirata
n Horário: 20h
n Entrada: R$ 5

SHOw dE 
JOAnA KnOBBE

l  Feirinha 
No próximo domingo tem mais uma 

edição da “Feirinha de Domingo”, na Fun-
dação Espaço Cultural José Lins do Rego 
(Funesc), em João Pessoa. A Praça do 
Povo será ocupada por artesanato, va-
riedades, brechó, venda de antiguidades, 
gastronomia, food bikes e expositores. 
O acesso à feira, que está em sua sexta 
edição neste ano é gratuito, das 12h às 
18h.  Paralelo ao evento acontece a ação 
‘Criança Tem Espaço’, com atrações para 
o público infantil, das 14h às 18h. Haverá 
brincadeiras lúdicas e artísticas desti-
nadas ao público infantil, permitindo um 
espaço de encontro e integração entre 
os pequenos e as diferentes linguagens 
artísticas como teatro, circo e artes vi-
suais. 

l  Os melhores
A Associação dos Jornalistas de Turismo – 

Abrajet-PB, realiza hoje às 18h, a solenidade 
de entrega do Troféu Waldemar Duarte – Os 
melhores do turismo. O objetivo é valorizar 

as iniciativas na área do turismo e este ano 
a solenidade contará com várias novida-

des, entre elas, a estreia da Comenda Wills 
Leal, uma homenagem ao jornalista que foi 

também fundador da Abrajet-PB, e que será 
entregue a três personalidades. Os jornalis-
tas associados da Abrajet-PB escolheram, 

através de votação, as melhores iniciativas 
na área do turismo referente ao ano de 

2015 para receberem o Troféu Waldemar 
Duarte, que foi confeccionado pelo artista 

plástico J. Maciel. A entrega da homenagem 
vai acontecer durante evento de come-
moração aos 30 anos de fundação da 

Abrajet-PB, no Sesc Cabo Branco.  

FotoS: Divulgação

l  distrito do turismo
O governador da Paraíba, Ricardo Coutinho (PSB), assinou Medida Provisória criando o 

Distrito Industrial do Turismo do Estado da Paraíba na região onde se desenvolve o Polo Tu-
rístico do Cabo Branco, em João Pessoa. A medida tem como propósito dar prosseguimento 
ao desenvolvimento do Polo Turístico do Cabo Branco, projeto que foi criado na década de 
1980 com o intuito de alavancar o potencial turístico da região, com previsão de construção 
de diversos hotéis e serviços turísticos diversos. Além de criar o distrito, a medida também 
transfere a responsabilidade sobre a área, antes a cargo da Empresa Paraibana de Turismo 
(PBTur), para a Companhia de Desenvolvimento da Paraíba (Cinep).

l  Agronegócios
 O Governo do Estado, por meio da Secretaria de Desenvolvimento da Agropecuária 

e da Pesca, abre, neste domingo (18), a 49a Edição da Expofeira Paraíba Agronegócios 
2016, em João Pessoa. A mostra vai até o dia 25 próximo e deve reunir 15 mil pessoas. 
A aposta deste ano é o estímulo ao empreendedorismo rural e a inovação no campo. 
Meta que se reflete na programação e nos parceiros vinculados ao evento, Banco do 
Nordeste, Senar Paraíba e Sebrae, que na ocasião prestarão atendimento ao público 
com treinamentos e palestras. Empresas de consultoria e produtos agropecuários, além 
de revendas e concessionárias também estarão presentes. O evento vai acontecer no 
Parque de Exposições Henrique Vieira de Melo, no bairro do Cristo Redentor. 

l  rota Cariri
No próximo dia 24, Sandra Belê e 

Lucas Carvalho estarão de volta ao Cariri 
paraibano desta vez para levar o show Voz 
& Sanfona para o projeto Som nas Pedras.  
O show, feito em parceria com o acordeo-
nista Lucas Carvalho, canta justamente sua 
terra, seu chão, e a paisagem e a mística 
formada pela Pedra dos Índios é o cenário 
perfeito para este repertório. O projeto 
Som nas Pedras é uma iniciativa conside-
rada original, porque as atrações musicais 
se apresentam na Pedra dos Índios, uma 
formação interessante, que lembra o solo da Lua e onde existem muitas inscrições rupestres. 
Josivane também cuida do Complexo Zabé da Loca, parte da Rota Cariri Cultural, que é uma ação 
de estruturação da cadeia do Turismo realizada em conjunto pelo Sebrae e Prefeitura Municipal. 
Informações sobre o evento e sobre hospedagem e alimentação: Suelen Garcez (83 99920-3377 / 
98893-4244) e Josivane Caiano (83 99810-7893).

l  Solidariedade 

l  matureia
A Criativa Turismo está com pacote para o Pico do Jabre, ponto mais alto da Pa-

raíba, que fica no Município de Matureia, para os dias 8 e 9 de outubro próximo. Com 
1.197 metros de altitude, o local foi transformado no Parque Estadual Pico do Jabre, 
cujo objetivo é proteger a fauna e a flora da região. Saida de João Pessoa às 5h30 
com destino a Taperoá para um café da manhã e visita ao Museu Ariano Suassuna. 
A chegada ao Casarão do Jabre (local da hospedagem) está prevista para às 12h e o 
pacote inclui as refeições, hospedagem e transporte. Informações: 83 98826-9730 ou 
no Email mario.murta@criativaturismo.com.

A 46ª Feira da Solidariedade do Lar da Pro-
vidência acontece amanhã, em João Pessoa. A 
programação deste ano conta com a apresen-
tação de bandas musicais, show de humor com 
Zé Lezin, além de barracas que vão comerciali-
zar comidas, artesanato, roupas novas e usa-
das, bijuterias, calçados e outros itens que a 
instituição recebe de diversos doadores. Com o 
tema “Cuidando de quem cuidou” a feira é rea-
lizada em parceria com o grupo de voluntários 

“Amigos do Lar”. Toda a renda arrecadada na 
feira, inclusive da bilheteria dos shows, vai 
ser revertida para a manutenção da institui-
ção, que acolhe mais de 100 idosos. O Lar da 
Providência fica na Avenida Santa Catarina, 
no Bairro dos Estados, e abriga mais de 100 
pessoas de idade já avançada, a maior parte 
delas com uma média de idade entre 65 e 
100 anos. Informações pelos telefones (83) 
3133-3072 ou (83) 9 8610-5745.
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Lula diz que denúncia é pirotecnia
O ex-presidente desafiou 
o MPF a provar que  está 
envolvido em corrupção

crítica a Procuradores
13

O ex-presidente da Re-
pública, Luiz Inácio Lula da 
Silva, fez críticas, em discur-
so, na tarde de ontem aos 
procuradores que o denun-
ciaram na quarta-feira (14) 
na Operação Lava Jato. Lula 
diz que a apresentação da 
denúncia foi “um espetáculo 
de pirotecnia” e que é vítima 
de perseguição “pelas coisas 
boas que fez pelo País”.

“Em respeito à lei, vou 
prestar quantos depoimen-
tos forem necessários. Po-
dem me chamar que estou 
lá. Se tem uma coisa que eles 
tem que aprender é que eles 
não estão habituados com 
o cidadão, que a única coi-
sa que tenho orgulho é que 
conquistei o direito de an-
dar de cabeça erguida. Pro-
vem uma corrupção minha e 
eu irei a pé para ser preso”, 
disse em discurso, durante 
evento organizado pelo PT 
no Novotel Jaraguá, na capi-
tal paulista.

Na quarta-feira (14), o 
ex-presidente foi denuncia-
do, no âmbito da Lava Jato, 
por procuradores do Minis-
tério Público Federal à Justi-
ça pelos crimes de lavagem 
de dinheiro, corrupção pas-
siva e falsidade ideológica. 
Na denúncia, os procura-
dores dizem que o ex-pre-
sidente recebeu vantagens 
indevidas referentes à refor-
ma de um triplex em Gua-
rujá (SP) feita pela emprei-
teira OAS. A esposa de Lula, 
Marisa Letícia, também foi 
denunciada. De acordo com  
o procurador da República 
Deltan Dallagnol, o ex-pre-
sidente era o “comandante 
máximo do esquema de cor-
rupção identificado na [Ope-
ração] Lava Jato”. 

“Não conheço pessoal-
mente os meninos que fize-
ram o espetáculo de pirotec-
nia. Mas pela educação que 
eu tive de berço, eu respei-
taria mais a família deles do 
que eles respeitaram a mi-
nha”, disse. 

“Aprendi que não adianta 
ficar nervoso ou zangado. Se 
ficar, você sofre mais e faz o 
jogo do adversário. Ontem, eu 
não quis ficar zangado. Só não 
compreendia o porquê daqui-
lo. Por que se convoca a cole-
tiva, com dinheiro público e 
se diz ‘não tenho prova, mas 
tenho convicção’? Não posso 
dizer qual é a convicção que 
eu tenho deles. Eles tinham a 
prova do avião [em referência 
ao helicóptero da família do 
senador Zezé Perrella (PDT), 
apreendido em 2013, com 
cocaína], eles viram a cocaí-
na, tinham a prova, mas eles 
não tinham convicção”, acres-
centou, sendo aplaudido pelo 
público que acompanhava 
o discurso, entre eles parla-
mentares petistas e líderes de 
movimentos sociais.

Mentira
O ex-presidente negou 

que seja dono do aparta-
mento citado pelos procu-
radores e que é vítima de 
uma mentira. “Me dedica-

ram um apartamento que 
não tenho, me dedicaram 
uma chácara que não é mi-
nha, me dedicaram até a ser 
comandante do esquema 
de corrupção na Petrobras. 
‘Não tenho prova, mas tenho 
convicção’ [em referência a 
comentário dos procurado-
res durante detalhamento 
da denúncia] de que quem 
mentiu está em uma enras-
cada. Tenho convicção de 
que setores da imprensa 
que mentiram vão ter que 
construir uma versão para 
sair dessa enrascada. E não 
vou perder sono por causa 
disso. Quem vai perder o 
sono é quem acha que eu 
perderei o sono. A história 
mal começou. E eu ainda 
vou viver muito”, disse. 

Lágrimas
Em dois momentos do 

discurso, Lula foi as lágri-
mas. O primeiro deles ao di-
zer que conquistou o direito 
de “andar de cabeça erguida”, 
sendo saudado pelo público 
presente no hotel no centro 
da capital que gritava “Lula, 
guerreiro do povo brasilei-
ro”. No segundo momento, 
Lula lembrou da infância po-
bre, recordando ter passado 
fome. “Tenho certeza de uma 
coisa: nada. Só Deus, pode 
me fazer parar de luta pelo 
que acredito. Tenho uma ra-
zão e motivação e quando se 
tem isso, não tem tempo para 
canseira”.

O ex-presidente provo-
cou seus críticos: “Nenhum 
deles é maior do que a lei. 
Quando eu transgredir a lei, 
me punam para ser exem-
plo. Mas quando eu não 
transgredir, procurem outro 
para dar problema”.

PT
Lula disse ainda ter or-

gulho de ter fundado o PT. 
Ao final do discurso, ele 
mostrou a camisa do PT, que 
estava vestindo. “Quero di-
zer a quem não gosta do PT 
que cada petista nesse País 
tem que começar a andar 
de camisa vermelha. Esse 
partido tem que ter orgulho. 
Esse partido, aos 36 anos, 
tem que ter orgulho porque 
nunca ninguém fez o que 
esse partido fez”.

Ato de apoio
Do lado de fora do ho-

tel, dezenas de pessoas se 
reuniram em um ato de 
apoio ao ex-presidente, que 
discursou para militantes, 
parlamentares do PT, ex-
-ministros e líderes de movi-
mentos sociais. A manifesta-
ção, convocada pelas redes 
sociais, fechou parte da Rua 
Martins Fontes e terminou 
às 15h30. 

elaine Patricia cruz
Da Agência Brasil

da agência Brasil 

A Justiça Federal no Paraná di-
vulgou ontem a sentença em que o 
juiz Sérgio Moro condena o pecua-
rista José Carlos Bumlai, o ex-dire-
tor da Petrobras, Nestor Cerveró, e 
mais seis réus da 21ª fase da Lava 
Jato. Entre os crimes imputados 
aos reús estão lavagem de dinhei-
ro, gestão fraudulenta e corrupção 
passiva e ativa.

Bumlai recebeu uma pena de 
nove anos e dez meses de prisão. 
Ele é responsabilizado pelo emprés-
timo de R$ 12 milhões feito junto 
ao Banco Schahin, em outubro de 
2004. Segundo o pecuarista, em de-
poimento à Justiça, o dinheiro foi 
destinado ao PT.

“Ninguém obrigou José Carlos 
Costa Marques Bumlai a aceitar fi-
gurar como pessoa interposta no 
contrato de empréstimo ou aceitar a 
quitação fraudulenta do empréstimo 
ou a simular a doação de embriões 
bovinos. É óbvio que assim agiu para, 
assim como o Grupo Schahin, estabe-
lecer ou manter boas relações com a 
agremiação política que controlava o 
Governo Federal”, diz Moro.

De acordo com a denúncia do 

Ministério Público Federal (MPF), 
em relatório constante da senten-
ça, o Banco Schahin concedeu, em 
outubro de 2004, um empréstimo 
de R$ 12.176.850,80 a Bumlai. O 
dinheiro teria como beneficiário 
real o PT, tendo o pecuarista sido 
utilizado somente como pessoa 
interposta. O empréstimo, com 
vencimento previsto para novem-
bro de 2005, não foi pago e nem 
tinha garantia.

“A dívida, sem que tivesse 
havido qualquer pagamento até 
então, foi quitada em 28/12/2009, 
mediante prévio contrato de tran-
sação, liquidação e dação em pa-
gamento de embriões de gado 
bovino por José Carlos Bumlai a 
empresas do Grupo Schahin, e que 
foi celebrado em 27/01/2009. A 
dação [extinção da dívida] em pa-
gamento teria sido simulada, pois 
os embriões bovinos nunca foram 
entregues”, diz o documento.

Segundo o MPF, a verdadeira 
causa para a quitação da dívida teria 
sido a contratação da Schahin pela 
Petrobras para operação do Navio-
-Sonda Vitoria 10.000, o que ocor-
reu em 28 de janeiro de 2009, “com 
memorando de entendimento en-

tre a Petrobras e a Schahin, tendo 
se iniciado em 2007. O contrato foi 
celebrado pelo prazo de dez anos, 
prorrogáveis por mais dez anos, 
com valor global de pagamento de 
USD 1,562 bilhão”.

Nestor Cerveró foi condenado a 
6 anos e 8 meses em regime semia-
berto, por ter participado da contra-
tação do grupo para operação do 
navio da Petrobras.

Entre os condenados estão tam-
bém o ex-tesoureiro do PT João Vac-
cari Neto, condenado a seis anos e 
oito meses de reclusão em regime 
semiaberto. Milton Taufic Schahin e 
Salim Schahin receberam uma pena 
de nove anos e dez meses de prisão 
por crimes de gestão fraudulenta 
de instituição financeira e corrup-
ção ativa e o executivo Fernando 
Schahin a cinco anos e quatro meses 
em regime semiaberto.

Na ação, Moro absolveu Jorge 
Zelada, ex-diretor da Área Interna-
cional da Petrobras, do crime de cor-
rupção passiva por falta de provas. 
Maurício de Barros Bumlai também 
foi absolvido dos crimes de corrup-
ção passiva e de gestão fraudulenta 
de instituição financeira por falta de 
provas suficientes.

Moro condena Bumlai e Cerveró
oPeraÇÃo LaVa Jato

O ex-presidente 
negou que seja 
dono do um 
apartamento 
citado pelos 
procuradores e 
que é vítima de 
uma mentira

Lula fez duras críticas aos procuradores da Lava Jato, que o acusaram de ser o “comandante máximo do esquema de corrupção”

Léo rodrigues
da Agência Brasil  

O Comitê da Bacia Hidro-
gráfica do Rio São Francisco 
(CBHSF) aprovou ontem o 
novo Plano de Recursos Hí-
dricos da Bacia Hidrográfica 
do Rio São Francisco durante 
a 30ª reunião plenária do gru-
po, em Belo Horizonte.

O documento, que tem 
validade por dez anos, es-
tima em R$ 30 bilhões os 
investimentos necessários 
para sua revitalização e apre-
senta uma série de informa-
ções e apontamentos para a 
gestão da bacia.

O plano é constituído 
de seis eixos e 22 metas de 
ação. Segundo o presidente 
do CBHSF, Arivaldo Miranda, 

o documento traz uma plata-
forma de ação e um caderno 
de investimentos, mas sua 
implementação depende da 
ação conjunta entre Governo 
Federal, estados, municípios, 
empresas e a sociedade civil. 
“O comitê aponta o que deve 
ser feito, mas não tem recur-
sos. Se o plano não for obser-
vado pelo Poder Público e pela 
sociedade em geral, ele não vai 
para frente”, alertou.

Lidar com a seca é uma 
das principais preocupações 
levantadas pelo comitê. “A si-
tuação é crítica. Estamos no 
quarto e podendo ir para o 
quinto ano de estiagem. Den-
tro do novo cenário climático, 
precisamos de um documento 
que nos oriente, por exemplo, 
a definir uma meta de vazão 

de entrega de cada afluente e 
de cada Estado ao rio”, desta-
cou Miranda.

De acordo com o novo 
plano, a estiagem é um dos 
fatores que leva à necessida-
de de diversificação da ma-
triz energética, para reduzir a 
demanda sobre o rio. “O São 
Francisco não pode mais ter 
essa vocação hegemônica para 
geração de energia elétrica. 
Seja porque, numa era de ex-
tremos climáticos, a estiagem 
deixa os reservatórios numa 
situação bastante crítica, seja 
porque ele tem que atender de 
forma crescente a outros usos 
como irrigação, navegação, 
turismo e pesca. E ainda tem 
a missão de garantir o abas-
tecimento humano não só pro 
norte de Minas Gerais, como 

também para todo o Nordes-
te, onde ele representa nada 
menos que 70% de disponibi-
lidade hídrica da região”, com-
parou o presidente do CBHSF.

O documento aponta que 
o Rio São Francisco pode con-
tinuar gerando energia, mas 
dentro de uma lógica que não 
prejudique seus demais usos. 
O plano propõe a incorpora-
ção de outras matrizes, sobre-
tudo de energia mais limpa, 
como eólica e solar. Para Ari-
valdo Miranda, isso é possível. 
“Uma prova é que investimen-
tos em energia eólica realiza-
dos em menos de cinco anos 
ajudaram o São Francisco a 
enfrentar a crise de estiagem. 
Nos momentos mais graves, a 
energia eólica atendeu a 30% 
da demanda do Nordeste”.

Revitalização do São Francisco 
custará R$ 30 bilhões ao governo

PLaNo aProVado

Foto: Roberto Parizotti
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Ministro diz que reforma do Ensino 
Médio pode vir por medida provisória
Reformulação do currículo
e estrutura do Ensino
Básico está em discussão

opiniao.auniao@gmail.com

O neoliberalismo é a fase do capitalismo global de vitória 
das cigarras sobre as formigas e sobre as políticas keynesianas e 
de bem-estar social do Estado. Como a dominação neoliberal é 
grávida de contradições e instável, a subordinação das segundas 
depende de contínuos esforços e lutas das primeiras.

As cigarras são o reino da financeirização, da especulação 
com instrumentos financeiros, como ações, títulos públicos e 
privados, mercados futuros de commodities, moedas, juros, ín-
dices de preços etc. As formigas são o reino da produção, basi-
camente o capital produtivo e o trabalho assalariado. Além do 
Estado, na condição de provedor de direitos sociais, o trabalho, 
pelo direito a ele vinculado, mesmo ocupando a posição mais 
desfavorável no sistema de classes, é o novo denunciado posto 
no banco dos réus. Acusação: causador da crise econômica.

O governo Temer, que, no plano da concepção de Estado, 
retoma a ofensiva contrarreformista do minimalismo neolibe-
ral, orquestra politicamente essa hierarquia na qual os trabalha-
dores são as classes dominadas e os especuladores e o grande 
capital produtivo, a classe dominante. Como diante da crise as 
frações produtivas dos capitalistas resolveram aliar-se ao reino 
das cigarras, na condição de sócias menores da financeirização, 
pois, por falta de estímulo macroeconômico e microeconômico 
à produção, são também induzidas à jogatina no reino do cas-
sino, resta-lhes a adesão ao programa neoliberal de reforma 
trabalhista, como estratégia de alavancagem de suas atividades 
produtivas debilitadas nos mercados interno e externo.

Os empresários precisam de mercado e preço competitivo 
para investir. Para tentar conseguir isso, em contexto de globa-
lização, ao invés das elites políticas e econômicas apostarem no 
círculo virtuoso de busca do fortalecimento da nação, dos direi-
tos de cidadania e do sistema produtivo, sobretudo da indústria, 
da ampliação do emprego, da renda salarial e do mercado in-
terno, mas também do externo, por meio de desvalorização do 
câmbio, baixa dos juros e política fiscal de estímulo da demanda, 
a opção do novo bloco no poder é viciosa, pró-cíclica, recessiva, 
visa cortar salários e aumentar o desemprego, para reduzir os 
custos do trabalho sem alterar a política macroeconômica pro-
motora da estagnação e sem sequer compensar a produção ma-
nufatureira com política industrial etc. 

A ONU calcula que em 2020, ou seja, daqui há menos de 
quatro anos, 25% da população ou 55 milhões de brasileiros 
viverão em favelas.

A Constituição de 1988 estabelece o seguinte: “duração do 
trabalho normal não superior a oito horas diárias e quarenta e 
quatro semanais, facultada a compensação de horários e a redu-
ção da jornada, mediante acordo ou convenção coletiva de tra-
balho”. No entanto, o ministro do Trabalho, Ronaldo Nogueira, 
afirmou que o governo pretende ampliar a jornada de trabalho 
para 12 horas e a semana de trabalho para 48 horas, incluindo 
as horas extras. Nogueira recuou, mas é público que a questão 
está na agenda governamental. 

No ano passado, por iniciativa do então deputado Eduardo 
Cunha,  a Câmara dos deputados aprovou o PL 4330, da terceiri-
zação, que está agora no Senado.  O governo apoia essa matéria, 
que pretende terceirizar não só a atividade-meio, mas também 
a atividade-fim, precarizando ainda mais o trabalho no país. E 
o que isso visa? Visa facilitar que os contratos de trabalho, nas 
categorias profissionais menos organizadas, com sindicatos fra-
cos, seja mais favorável aos empregadores, que poderiam, por 
exemplo, modificar os sistemas de compensação de jornada de 
trabalho, os turnos de revezamento, os abonos e compensações, 
a Participação nos Lucros e Resultados (PLR), os horários de re-
feição, o usufruto do período de férias, as férias coletivas e assim 
por diante. O primeiro objetivo é desmontar a Consolidação das 
Leis do Trabalho, a CLT, a legislação infraconstitucional. Nesse 
caminho, o próximo passo precisaria ser a retirada dos direitos 
trabalhistas da Constituição (Art. 7º).

Isso está na contramão do que a Organização Internacional 
do Trabalho (OIT) define como trabalho decente. “O Trabalho 
decente é o ponto de convergência dos quatro objetivos estraté-
gicos da OIT: o respeito aos direitos no trabalho [...]: (i) liberda-
de sindical  e reconhecimento efetivo do direito de negociação 
coletiva; (ii) eliminação de todas as formas de trabalho forçado; 
(iii) abolição efetiva do trabalho infantil; (iv) eliminação de to-
das as formas de discriminação em matéria de emprego e ocu-
pação), a promoção do emprego produtivo e de qualidade, a ex-
tensão da proteção social e o fortalecimento do diálogo social”.

Além da eliminação de direitos sociais (PEC 241/2016) e 
trabalhistas, Temer quer reformar a Previdência Social retirar 
direitos previdenciários de ativos e inativos. Parece que o go-
verno e seus aliados no mundo dos negócios querem empurrar 
o país para a instabilidade política de longo prazo, revertendo 
a trajetória rumo a uma maior unidade nacional observada de 
2003 a 2013. As medidas em curso são uma escolha política, 
não um imperativo objetivo. As centrais sindicais vão realizar 
um dia Nacional de Paralisação em 22 de setembro contra toda 
essa retirada de direitos. 

Governo põe o trabalho 
no banco dos réus

O ministro da Educa-
ção, Mendonça Filho, disse 
ontem que o governo pre-
tende aprovar, ainda este 
ano, a Reforma do Ensino 
Médio, nem que seja neces-
sário editar uma medida 
provisória. A reformulação 
do currículo e estrutura da 
parte final do Ensino Básico 
está em discussão no Con-
gresso Nacional. “Vamos 
aprovar neste ano, com cer-
teza”, enfatizou o ministro, 
na abertura do seminário 
Caminhos para a qualida-
de da educação pública: 
impactos e evidências, que 
acontece em São Paulo, no 
teatro do Instituto Tomie 
Ohtake.

O ministro, no entanto, 
prevê dificuldades em votar 
a proposta, uma vez que a 
prioridade do parlamento 
nos próximos meses deve 
ser as medidas relaciona-
das à economia. “Nós temos 
receio de que no bojo, no 
momento em que se discu-
tem medidas tão significa-
tivas no campo econômico, 
a gente venha a secundari-
zar um tema tão relevante 
quanto à reforma do Ensino 
Médio”, disse.

“Se nós percebermos 
que a Reforma do Ensino 
Médio não poderá sair até o 
final do ano via projeto de 
lei, mesmo com urgência, 
nós vamos partir para a me-
dida provisória”, adiantou o 
ministro que disse ter dis-
cutido o assunto com o pre-
sidente Michel Temer.

Segundo Mendonça, o 
ministério já enviou uma 
série de contribuições ao 
projeto substitutivo que 
está sendo elaborado pelo 
deputado Wilson Filho 
(PTB-PB) a partir do texto 
inicial do deputado Regi-
naldo Lopes (PT-MG).

Pontos destacados
O enxugamento do 

currículo e a flexibilidade 
na escolha das disciplinas 
foram alguns dos pontos 
destacados por Mendonça 
ao falar sobre as alterações 
propostas para o Ensino 
Médio. “[É importante] ter 
mais flexibilidade para que 
o jovem no Ensino Médio 
comece a decidir a própria 
trajetória. Não faz sentido 
que o jovem que quer in-
gressar em um curso ligado 
à área de humanas tenha a 
mesma base curricular da-
quele jovem que vai para as 
ciências exatas”, ressaltou. 
O ministro também consi-
derou alto o número de 13 
matérias obrigatórias que 
compõem a grade curricu-
lar atualmente.

Ampliar a integração 
entre o ensino convencional 
e a rede técnica é outro pon-
to defendido por Mendon-
ça. “A grande maioria das 
redes da educação média 
são absolutamente sepa-
radas da educação técnica. 
Nós temos que aproximar 
mais para oferecer também 
essa oportunidade para os 
jovens”, disse ao mencionar 
como bons exemplos a rede 
Paula Souza, de São Paulo, e 
os Institutos Federais. Para 
o ministro, também são 
necessárias adaptações no 
modo de ensinar.

Ianoni
Marcus

Daniel Mello 
Da Agência Brasil

Da Agência Brasil

Vinte e cinco dos 36 sindicatos 
dos trabalhadores dos Correios em 
todo o país decidiram aceitar a pro-
posta de reajuste oferecida pela em-
presa e não paralisar as atividades. 
No entanto, empregados da estatal 
em seis estados não fecharam acor-
do e estão em greve: Ceará, Minas 
Gerais, piauí, Rio Grande do Sul, 
Santa Catarina e Sergipe.

De acordo com a estatal, com a 
negociação, 98,6% dos trabalhado-
res não aderiram à paralisação - o 
que corresponde a 114.667 empre-
gados. As agências estão abertas e 
os serviços, inclusive a entrega de 
Sedex e o Banco postal, estão fun-
cionando.

Os sindicatos que aceitaram a 
proposta são dos estados do Acre, 
Alagoas, Amazonas, Amapá, Bah-
ia, Distrito Federal, Espírito San-
to, Goiás, Maranhão, Mato Grosso, 
Mato Grosso do Sul, pará, pernam-
buco, paraná, Rio de Janeiro, Rio 
Grande do Norte, Rondônia, Tocan-
tins, além das cidades de Santos (Sp), 

Bauru (Sp), Campinas (Sp), Ribeirão 
preto (Sp), Juiz de Fora (MG), Ubera-
ba (MG) e Região Metropolitana de 
São paulo. Os sindicatos da paraíba e 
dos municípios de Santa Maria (RS), 
São José do Rio preto (Sp) e Vale do 
paraíba (Sp) rejeitaram a proposta, 
mas não estão em greve, segundo os 
Correios.

Nas localidades em que a greve 
foi deflagrada, os Correios iniciaram 
um plano para garantir a manuten-
ção da prestação dos serviços, com 
horas extras e mutirões, apoio de 
trabalhadores da área administrati-
va e realocação de empregados.

Proposta
O acordo deve ser assinado pelos 

sindicatos no início da próxima se-
mana, segundo a assessoria dos Cor-
reios. Entre as principais cláusulas, 
estão o reajuste de 9%, a ser con-
cedido em parcelas:  6% em agosto 
de 2016 e 3% em fevereiro de 2017; 
reajuste de 8,74% nos benefícios ; e 
a manutenção das demais cláusulas 
do acordo coletivo 2015/2016, inclu-
sive a que trata do plano de saúde.

Trabalhadores dos Correios 
fazem greve em seis estados

MAIOrIA ACeItA ACOrDO

Daniel Lima 
Da Agência Brasil

A Receita Federal  libe-
ra ontem o crédito bancá-
rio relativo ao quarto lote 
de restituição do Impos-
to de Renda Pessoa Física 
2016 (IRPF). Estão sendo 
liberadas também restitui-
ções que estavam na malha 
fina dos exercícios de 2008 
a 2015.

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 e smartphones que 
facilita a consulta às decla-
rações 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 contri-
buinte pessoa física.

A Receita lembra que a 
restituição ficará disponível 
no banco durante um ano. 
Se o contribuinte não fizer o 
resgate nesse prazo, deverá 
requerê-la por meio da in-
ternet, mediante o Formu-
lário Eletrônico - Pedido de 
Pagamento de Restituição, 
ou diretamente no e-CAC, 
no serviço Extrato do Pro-
cessamento da dIRPF.

Caso o valor não seja 
creditado, o contribuinte 
poderá contactar pessoal-
mente qualquer agência do 
BB ou ligar para a Central 
de Atendimento por meio 
do telefone 4004-0001 

(capitais), 0800-729-0001 
(demais localidades) e 
0800-729-0088 (telefo-
ne especial exclusivo para 
deficientes auditivos) para 
agendar o crédito em con-
ta-corrente ou poupança, 
em seu nome, em qualquer 
banco.

Receita libera pagamento de 
restituições do quarto lote

IMPOstO De reNDA 2016

Estão sendo 
liberadas também 
restituições 
que estavam na 
malha fina dos 
exercícios de 
2008 a 2015

De acordo com a estatal, com a negociação, 98,6% dos trabalhadores não aderiram à paralisação

FOtO: Fernando Frazao
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Mundo

Vaticano se oferece para mediar 
grave crise política na Venezuela

15

A Igreja Católica aguarda 
convite formal das duas 
partes em conflito

Da Ansa Brasil

Da Agência Sputnik 

O Vaticano se ofereceu 
como mediador da crise en-
tre o governo e a oposição na 
Venezuela, com a condição de 
entrar na questão apenas sob 
convite formal dos dois lados. 
Esse é o conteúdo da carta 
enviada em agosto pelo secre-
tário de Estado, cardeal Pietro 
Parolin, ao secretário-geral da 
União das Nações Sul-America-
nas (Unasul), Ernesto Samper, 
informou o jornal El País nessa 
quarta-feira (14). A informa-
ção é da Agência Ansa.

Na carta, publicada pelo 
periódico, Parolin responde 
a um convite enviado no dia 
25 de julho, em nome da Una-
sul, pelo ex-premier espanhol 
José Luis Rodríguez Zapatero, 
pelo ex-presidente do Panamá, 
Martin Torrijos, e pelo ex-líder 
da República Dominicana, Le-
onel Fernández. O grupo tenta 
solucionar a situação no país e 
convidou formalmente a Santa 
Sé para ajudar na questão.

“Agradeço a alta conside-
ração demonstrada pela Igreja 
Católica, que tem em seu cora-
ção o compromisso com a paz 
e o progresso das nações e que, 
como pode assegurar várias 
vezes à Vossa Excelência, se 
mostra disponível para contri-
buir com a superação da crise 

que aflige a Venezuela”, escre-
veu o secretário de Estado.

 O cardeal ressaltou que 
o pedido para a chamada “for-
mal” de governo e oposição 
se deve ao fato de que eles es-
tariam “mais receptivos para 
acolher eventuais sugestões a 
fim de seguir adiante de ma-
neira duradoura e proveitosa”.

“O Santo Padre abençoa e 
acompanha com a oração esta 
árdua missão e faz votos para 
que, o mais rápido possível, o 
amado povo venezuelano pos-
sa retomar o debate civil em 
um ambiente de confiança mú-
tua e deixe para trás tantos so-
frimentos, que atingem sobre-
tudo os cidadãos mais pobres e 
indefesos”, ressalta o religioso.

Parolin ainda afirma que 
é preciso que “aqueles que têm 
nas mãos o destino da Pátria” 
consigam superar as “rivalida-
des e a hostilidade política e se 
reconheçam irmãos”.

Na noite de terça-feira 
(13), o presidente da Vene-
zuela, Nicolás Maduro, havia 
informado sobre a existência 
da carta do papa e agradeceu 
Francisco “pelas palavras que 
expressou no comunicado”.

Antes da questão vene-
zuelana, a postura do papa 
Francisco foi fundamental para 
a retomada das relações diplo-
máticas entre os Estados Uni-
dos e Cuba e para a concretiza-
ção da assinatura do acordo de 
paz entre o governo e as Forças 
Armadas Revolucionárias da 
Colômbia (Farc).

O nível de ameaça ter-
rorista está aumentando na 
Alemanha, comunicou o jor-
nal Bild, citando um relatório 
secreto do governo sobre a se-
gurança interna. A informação 
é da Agência Sputnik.

Recentemente, foi anun-
ciada a detenção de três ho-
mens sírios que, segundo o 
ministro do Interior da Alema-
nha, Thomas de Maiziere, per-
tenciam a uma “célula ador-
mecida” do grupo terrorista 
Estado Islâmico na Alemanha.

Além das detenções, fo-
ram confiscados celulares, 
computadores e documentos. 
Segundo o jornal Die Welt, um 

grupo dos serviços secretos 
vigiou os sírios durante vários 
meses, acompanhando as suas 
conversas telefônicas. Os obje-
tivos concretos dos terroristas 
ainda não foram estabelecidos.

“A República Federati-
va da Alemanha é vista como 
alvo para os jihadistas. As ins-
tituições alemãs no país e em 
outras partes do mundo, bem 
como os interesses nacionais, 
estão fortemente ameaçados”, 
diz o relatório citado pelo Bild.

O relatório mostra ainda 
que os próprios cidadãos da 
Alemanha, que participaram 
de conflitos combatendo ao 
lado dos terroristas e depois 
regressaram ao país, repre-
sentam ameaça ainda maior.

A polícia de Ohio, nos 
Estados Unidos, matou com 
vários disparos um menino 
negro de 13 anos que portava 
uma pistola de ar, após uma 
denúncia de assalto na madru-
gada dessa quinta-feira (15). 
O jovem foi identificado como 
Tyreen King.

Segundo a versão oficial, a 
polícia foi chamada após uma 
denúncia de que três homens 
tinham assaltado um estabele-
cimento. Ao chegar ao local, a 

polícia identificou os possíveis 
suspeitos caminhando pela rua 
e começou a persegui-los. Ain-
da de acordo com os policiais, 
eles revidaram assim que o 
menino pegou algo que parecia 
ser uma arma.

Ao chegarem ao lado do 
corpo, viram que se tratava de 
uma pistola de ar com uma pe-
quena mira a laser.

O caso reacendeu as po-
lêmicas sobre a morte de ne-
gros nos Estados Unidos. No-
vamente, o policial que fez os 
disparos era branco.

Alemanha sob ameaça 
de atentado terrorista

Polícia mata menino  
que usava pistola de ar

RELATÓRIO ALERTA 
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Da Ansa Brasil  

Paquistão (AE) - Pelo menos 
seis passageiros foram mortos e 
mais de 100 se feriram nessa quin-
ta-feira, quando um trem de pas-
sageiros colidiu com um trem de 
carga perto da cidade de Multan, 
no centro paquistanês, afirmaram 
equipes de resgate e funcionários 
da ferrovia.

O acidente ocorreu durante 
a madrugada perto da cidade de 
Sher Khan, na província de Pun-
jab, 15 minutos após o trem de 
carga parar depois de ter atingido 

um homem na pista, disse Saima 
Bashir, funcionária da ferrovia. 
Segundo ela, a composição havia 
parado para que o motorista reti-
rasse o corpo do homem que foi 
morto ao ser atropelado na via 
férrea. O trem de carga foi então 
atingido por trás pelo trem de 
passageiros. "O motorista do trem 
de passageiros não viu o sinal ver-
melho acionado após o homem 
ser atropelado pelo trem de car-
ga", afirmou a funcionária.

Autoridades determinaram 
uma investigação para determinar 
a causa exata do acidente, mas as 

apurações preliminares sugerem 
que o motorista do trem de pas-
sageiros seria o culpado. Munir 
Chishti, encarregado da polícia 
rodoviária, descartou a possibili-
dade de sabotagem, ao dizer que 
houve um acidente.

Mais de 100 feridos foram le-
vados ao hospital, alguns deles em 
estado grave. Em comunicado, o 
ministro do Interior, Chaudhry Ni-
sar Ali Khan, enviou condolências 
às famílias. Os acidentes de trem 
são comuns no Paquistão, onde 
ferrovias e pontes em geral rece-
bem pouca manutenção.

Acidente de trem mata 6 pessoas
PAqUISTãO

FOTO:  Asim Multan/Associated Press/Estadão Conteúdo

O acidente ocorreu perto da cidade de Sher Khan, província de Punjab, quando um trem de passageiros colidiu com um outro de carga

Da Agência Estado

Beirute (AE) - Um envia-
do da Organização das Nações 
Unidas (ONU) à Síria, chama-
do Staffan de Mistura, afirmou  
que o órgão está enfrentando 
problemas para enviar ajuda 
humanitária ao país. Ele cul-
pou o governo de Bashar As-
sad por não conceder as auto-
rizações necessárias.

Segundo De Mistura, o 
acordo de cessar-fogo ela-
borado em conjunto entre 

Estados Unidos e Rússia fez 
a violência cair desde segun-
da-feira, mas o fluxo de ajuda 
humanitária esperado não 
aconteceu. De acordo com 
ele, a ONU está com 40 ca-
minhões prontos para entrar 
na cidade de Aleppo, mas o 
governo sírio ainda não deu 
as permissões para iniciar os 
comboios.

De Mistura ainda refor-
çou que, além de reduzir as 
mortes, o outro “dividendo” 
do acordo entre EUA e Rús-

sia é o acesso humanitário. “É 
isso que faz a diferença para 
a população, além de não ver 
mais bombardeios”, afirmou.

Aleppo tem sido o centro 
da guerra nos últimos me-
ses. No início de setembro, as 
forças governistas lançaram 
uma ofensiva, retomando di-
versas áreas do sul da cidade 
e colocando bairros tomados 
por rebeldes sob cerco.

Nos últimos 40 dias, 
mais de 2 mil pessoas foram 
mortas, até que o acordo de 

cessar-fogo entrou em vigor 
na segunda-feira. Segundo o 
Observatório Sírio para Di-
reitos Humanos, há 700 civis 
entre os mortos e 160 crian-
ças. “Nenhuma ajuda chegou 
a Aleppo. O regime está se re-
cusando a permitir a entrada 
de ajuda na cidade”, afirmou o 
ativista Baraa al-Halaby.

Mais cedo, ativistas dis-
seram que o cessar-fogo 
ainda estava funcionando, 
apesar de terem acontecido 
algumas violações.

 
Uma pesquisa divulga-

da nessa quinta-feira pelo 
New York Times e pela CBS 
mostra a candidata demo-
crata à Presidência dos Esta-
dos Unidos, Hillary Clinton, 
com 46% das intenções de 
voto em todo o país, à frente 
dos 44% de intenções para 
o nome republicano à Casa 
Branca, Donald Trump. O 
quadro, porém, é de empate 

técnico, já que a sondagem 
tem margem de erro de três 
pontos porcentuais.

Quando são colocados 
em questão os quatro candi-
datos, Trump e Hillary apare-
cem empatados com 42%, o 
indicado do Partido Libertá-
rio, Gary Johnson, tem 8% de 
apoio e a candidata do Par-
tido Verde, Jill Stein, 4%. A 
pesquisa mostra desconten-
tamento com os principais 
candidatos. Entre os que pre-
tendem votar em Hillary ou 

Trump, apenas pouco mais 
da metade mostram um forte 
apoio a eles, aponta o jornal 
norte-americano. Os demais 
apontam reservas sobre o 
próprio candidato ou dizem 
que estão simplesmente vo-
tando para derrotar o rival, 
segundo o New York Times.

No geral, apenas 43% 
dos eleitores ouvidos mos-
tram-se muito entusiasma-
dos para votar em novembro 
- o voto não é obrigatório 
nos EUA. Entre os eleitores 

de Trump, 51% mostram-se 
muito entusiasmados, en-
quanto entre os partidários 
da ex-secretária de Estado 
43% do total estão muito 
animados para votar.

Hillary supera Trump en-
tre as mulheres, aqueles que 
não são brancos e os eleitores 
mais jovens. Já Trump vence 
com folga entre os brancos, 
com 57% a 33%. Entre as mu-
lheres brancas, Hillary apare-
ce com 46% e Trump possui 
45% das intenções. 

ONU não pode levar ajuda humanitária

Pesquisa mostra Hillary à frente de Trump

GUERRA NA SÍRIA

ELEIÇÕES AMERICANAS

Da Agência Estado  

Gabriel Bueno da Costa
Da Agência Estado
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Trecho Leste da 
Transposição será 
entregue este ano
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Brasil é campeão em número de jovens que não estudam

Relatório da OCDE
Luísa Martins
Agência Estado

O Brasil está no topo do 
ranking em relação ao número 
de jovens entre 20 e 24 anos 
que não estão estudando: 75%. 
O porcentual é apontado na 
versão mais recente do relató-
rio “Education At a Glance”, da 
Organização para Cooperação 
do Desenvolvimento Econômi-
co (OCDE), que traz um estudo 
comparativo sobre índices edu-
cacionais entre 41 países.

Embora seja um dado pre-
ocupante, a pesquisa mostra 
que mais da metade desses jo-
vens estão trabalhando e 57% 
já concluíram o Ensino Médio 
(50%) ou Superior (7%). O de-
talhamento dos dados brasilei-
ros comparados aos dos demais 
países - 34 membros da OCDE e 
7 parceiros da organização - foi 
feito nessa quinta-feira, 15, pelo 
Instituto Nacional de Estudos e 
Pesquisas Educacionais Anísio 
Teixeira, do Ministério da Edu-
cação (Inep/MEC).

Quando se analisa uma 
faixa maior de idade, entre 15 e 
29 anos, o relatório conclui que 
20% dos brasileiros fazem par-
te da chamada “geração nem-
nem”, expressão que designa 
aqueles que não trabalham nem 
estudam. O índice é maior que a 
média registrada pela OCDE em 
2014, que ficou em 15%.

A pesquisa ainda diz que, 
no Brasil, a taxa de desemprego 
foi de menos de 6% em todos os 
níveis de escolarização, enquan-
to na OCDE essa porcentagem 
varia entre 4,9% (para os que 
têm Ensino Superior) e 12,4% 
(para os que não terminaram o 
Ensino Médio). Outro dado bra-
sileiro que chama a atenção é 
que o País também é “campeão” 
em disparidade salarial relacio-
nada ao gênero, apesar de ter 
tido uma pequena evolução em 
relação ao relatório de 2015 No 
ano passado, o documento mos-
trou que o salário médio de uma 
mulher brasileira com educa-
ção superior representa apenas 
62% do de um homem com a 
mesma escolaridade. Neste ano, 
representa 65%. 

FOTO: Reprodução/Internet
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20% dos brasileiros fazem parte da chamada “geração nem-nem”, expressão que designa aqueles que não trabalham nem estudam

Anita Efraim
especial para a Agência Estado

 Gilberto Gil e Caetano Veloso 
voltam a São Paulo neste fim de se-
mana para seguirem com a turnê 
Dois Amigos, Um Século de Músi-
ca. O mesmo show que já passou 
por dez países depois de estrear em 
Amsterdã, na Holanda, e render um 
DVD duplo, será apresentado nesta 
sexta (16) e sábado (17) na mesma 
casa em que fez sua primeira passa-
gem por São Paulo, o Citibank Hall. 
O mesmo repertório, a mesma pro-
posta de dois violões, mas sob um 
momento muito diferente.

Vai ser um dos mais comoventes 
shows em muitos anos por um clima 
que se arma naturalmente com a 
torcida pela recuperação plena de 
Gilberto Gil. Aos 74 anos, o baiano 

passa pelo momento mais delica-
do de saúde da sua vida, lutando 
para curar uma insuficiência renal, 
conforme divulga sua assessoria de 
imprensa. Já foi internado duas ve-
zes no hospital Sírio Libanês, em São 
Paulo, e cancelou uma apresentação 
no Rio, fato que preocupou seus fãs. 

O show é técnica e emocional-
mente desgastante. Gil canta e toca 
até mais do que o parceiro, Caetano, 
e parece ignorar os novos limites de 
sua voz, impostos na última década, 
jogando-se em cada interpretação 
como se fosse a primeira e a última. 

Tratamento
Apesar da exigência do forma-

to, que coloca nos dois as luzes e a 
responsabilidade por tudo o que 
acontecer, Gil está calmo e prepara-
do, segundo pessoas próximas a ele. 

“Ele está muito melhor. O show do 
Rio foi cancelado porque estava com 
muitas náuseas por causa dos medi-
camentos, que são muito fortes. Mas 
parece que agora ajustou. Os médi-
cos dizem que o tratamento demora 
seis meses. Estamos acreditando que 
ele vai ficar bem”, diz Paula Lavig-
ne, empresária e mulher de Caeta-
no Veloso. Outras fontes próximas, 
que preferem não ser identificadas, 
vão pelo mesmo caminho. Gil está 
bem, com vontade de fazer o show. 
Há duas semanas, esteve em um 
shopping no Rio para prestigiar um 
evento que teve como anfitriã sua fi-
lha, a apresentadora de TV Bela Gil. 
Antes disso, já havia aparecido em 
um vídeo divulgado por outra filha, 
Preta, tocando ao violão uma nova 
música inspirada na chegada da bis-
neta, Sol de Maria. 

Gil e Caetano voltam a São Paulo
SOB CLIMA DE COMOÇÃO

Cimi: em treze 
anos, 891 
indígenas foram 
assassinados
Ivan Richard 
Repórter da Agência Brasil

Dados do Conselho In-
digenista Missionário (Cimi) 
mostram que, em 2015, 137 
indígenas foram assassinados 
no País. De acordo com o Rela-
tório Violência contra os Povos 
Indígenas no Brasil, divulgado 
nessa quarta-feira, 14, o total 
de assassinatos de índios pode 
ser ainda maior já que a Secre-
taria Especial de Saúde Indí-
gena (Sesai) reconhece que os 
números repassados ao Cimi 
estão “defasados”.

O relatório mostra que, 
na comparação com os dados 
de 2014, houve redução de um 
caso (138). Mostra ainda que 
desde 2003, 891 indígenas fo-
ram assassinados, resultando 
em uma média de 68 mortes 
violentas por ano.

Segundo o Cimi, os da-
dos enviados pela Sesai fo-
ram obtidos por meio da Lei 
de Acesso à Informação e não 
permitem uma análise mais 
aprofundada, pois não con-
têm informações detalhadas 
das ocorrências – como faixa 
etária das vítimas, localidade 
e o povo. O próprio Cimi regis-
trou, em 2015, 52 casos de vio-
lência com 54 vítimas de as-
sassinatos nos estados do Acre 
(1), Amapá (3), Amazonas (4), 
Bahia (5), Maranhão (3), Mato 
Grosso do Sul (20), Minas Ge-
rais (1), Pará (2), Paraná (5), 
Pernambuco (1), Rondônia 
(1), Roraima (1), Santa Catari-
na (1) e Tocantins (6).

Os dados foram levanta-
dos a partir de informações 
de equipes que atuam nas 11 
regionais do Cimi em todo o 
País e de outros meios de co-
municação.

L igado ao teu coração, o relógio do Lyceu 
Paraibano dá o ritmo da cidade de quatro sé-
culos e 27 anos. Sob o relógio, os belos vitrais. 
Os estudantes, os professores, entram e saem 
para o aprendizado de teu cotidiano, porque, 
minha cara cidade amada, não és somente 
geografia e história. Também és matemática, 
quando fazes cálculos dos nossos andares 
e pensares. És ciências, para explicar as 
florações dos ipês, fazendo com que o Parque 
Solon de Lucena fique amarelado para os 
festejos natalinos e de Ano Novo.

És - além do Português que gerou teu 
parto, às margens do Sanhauá -, as línguas 
francesa, inglesa e espanhola, que sempre 
te fizeram cosmopolita.

Durante os dois anos em que Augusto 

Cara cidade amada entre o rio e o mar
dos Anjos aqui ensinou, o Lyceu Paraibano 
era na praça hoje chamada João Pessoa. 
O poeta do “Eu” caminhava todos os dias 
pela Rua Direita, hoje Duque de Caxias.

nnnnnnnnnn

Cidade amada, és a única capital 
brasileira que cresceu entre o rio e o mar. O 
Sanhauá e o Atlântico testemunham sempre 
a sucessão de gerações que são filhas tuas e 
recebes visitantes como se parentes fossem.

Os gaúchos, mineiros, franceses, africa-
nos, paulistas - e de tantos outros Estados e 
pátrias que aqui ficam - são adotados com o 
mesmo carinho que vens dedicando duran-
te esses séculos a teus próprios filhos.

Assim fizestes com o argentino José 

Kaplan, o cearense Gerardo Parente, o 
amazonense Pedro Santos, o pernambucano 
Oliveira de Panelas, o americano Steve Grube, 
o italiano Rino Visani. Tantos transformastes 
em paraibanos que hoje és conhecida como 
uma das mais hospitaleiras cidades sul-a-
mericanas, como definida em “Meu sublime 
torrão”, de Genival Macedo: “No recanto mais 
lindo Brasil, sorri a minha terra amada”.

nnnnnnnnnn
 
Cidade amada, chorastes quando 

percebestes que para ti Augusto dos Anjos 
não mais voltaria. Aos que aqui praticam 
algumas injustiças, deixas o tempo passar 
um pouquinho para um dia perdoá-los. Te 
beijo na medida de teu abraço.

nnn O Cineclube 
da Academia Parai-
bana de Letras foi 
inaugurado ante-
ontem, na sede da 
entidade, com a exi-
bição da cópia nova 
de “Vidas secas”, de 
Nelson Pereira dos 
Santos. Sobre o filme, 
houve debate comi-
go, Jomard Muniz de 
Britto e Hildeberto 
Barbosa Filho.
nnn Como em to-
das as exibições, desde 
1963, a grande atração 
do filme de Nelson é a 
participação da cadela 
Baleia (foto).
nnn Sobre a adaptação 
cinematográfica do livro 
de Graciliano Ramos. uma 
curiosidade foi registrada 
por Marcos Aurélio Ruy, 
nnn Quando o filme 
foi exibido no Festival 
de Cannes, na França, 
em 1964, a crítica 
internacional ficou 
abismada com a cena da 
morte de Baleia, muito 
realista, e acreditou que 
a cadela foi sacrificada 
de verdade. Nelson 

Pereira teve que levar 
Baleia para o festival, 
onde, com “status” de 
celebridade, a cadela 
era levada em todas as 
apresentações dos inte-
grantes do filme. 
nnn Na sessão de ante-
ontem foi lançado o livro 
“Verbo e imagem”, de 
Wills Leal, Jomard Muniz 
de Britto e Virgínius da 
Gama e Melo, com edição 
da Academia.
nnn O presidente da 
APL. Damião Ramos 
Cavalcanti, destacou o 
resgate da memória de 
Virgínius (1922-1975), 
“boêmio amante das 
artes, exímio cinéfilo”.

Geléia geral
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O ministro da Integra-
ção Nacional, Helder Barba-
lho, anunciou, nessa quin-
ta-feira (15), a decisão do 
Governo Federal de iniciar 
um novo processo de licita-
ção para concluir o trecho 
Norte das obras do Projeto 
de Integração do Rio São 
Francisco (PISF) que esta-
vam sob a responsabilida-
de da construtora Mendes 
Júnior. Ele aproveitou para 
reafirmar a entrega do Eixo 
Leste do PISF, que cruza Per-
nambuco chegando até a Pa-
raíba, ainda este ano.

De acordo com Barba-
lho, o processo de transfe-
rência por licitação da obra 
ainda está sendo elaborado 
com o apoio do Tribunal de 
Contas da União (TCU) e será 
anunciado em poucos dias. 
“O Eixo Norte haverá de ser 
entregue em 2017”, garantiu 

Lei pune dono que 
maltratar animais

 Proprietários que compro-
vadamente maltratem animais 
domésticos em São Paulo ficarão 
proibidos de criar bichos pelo pe-
ríodo de cinco anos. A punição é 
prevista em uma lei estadual san-
cionada pelo governador Geraldo 
Alckmin (PSDB) na quarta-feira, 
14, que determina também a per-
da da guarda do animal vítima de 
maus-tratos por parte dos donos. 
Na sanção, Alckmin vetou a co-
brança de multa de R$ 1 mil para 
o agressor dos maus-tratos. 

Governo luta pela 
Lei do Farol Baixo

O Governo Federal recorreu 
nessa quarta-feira da decisão 
do juiz federal Renato Borelli, 
que no início do mês suspen-
deu a multa para os motoristas 
flagrados dirigindo em rodovias 
durante o dia sem o farol baixo 
ligado. Diferente de processos 
semelhantes, quando pedidos 
de suspensão de liminares são 
feitos em instâncias superiores, 
o recurso foi direcionado ao pró-
prio juiz, pedindo que ele volte 
atrás na sua deliberação.

rock in rio terá
red Hot Chili peppers

O Red Hot Chili Peppers é 
a segunda atração confirmada 
para o Rock in Rio 2017. A orga-
nização do festival informou na 
noite dessa quarta-feira, 14, que 
o grupo vai encerrar a próxima 
edição. A banda esteve no Brasil 
pela última vez em 2013, e agora 
traz a turnê do novo álbum “The 
Getaway”. Em 2001, eles tocaram 
para 250 mil pessoas no Rock in 
Rio, recorde de público do festi-
val.As vendas para o Rock in Rio 
Card de 2017 começam em no-
vembro deste ano.

Cleo pires realiza
topless para projeto 

A atriz Cleo Pires postou na 
última terça-feira, 13, uma ima-
gem de topless no seu Instagram. 
A foto faz parte do projeto “Essa 
Minha Mulher”, criado pelo pro-
dutor e diretor teatral Léo Fuchs 
e pelo fotógrafo Elvis Moreira. Os 
ensaios retratam mulheres famo-
sas sem Photoshop e buscam o 
empoderamento feminino.

Sem nenhum retoque, a 
imagem de Cleo sem sutiã e com 
tatuagens alcançou 99,6 mil li-
kes. Outras celebridades já foram 
clicadas pelas lentes do fotógrafo 
Elvis Moreira, como Paloma Ber-
nardi, Deborah Secco, Renata Ricci, 
Camila Rodrigues, Fernanda Souza 
e Tiwana Mendonça.

Brasil Alfabetizado 
amplia vagas

O Ministério da Educação 
anunciou, nessa quinta-feira (15), a 
ampliação do programa Brasil Alfa-
betizado, voltado para alfabetização 
de jovens acima de 15 anos, adultos 
e idosos. Em 2017, o total de estu-
dantes atendidos pelo programa vai 
passar de 168 mil para 250 mil. Esse 
aumento, segundo o MEC, representa 
50% a mais de vagas no próximo ano. 
O sistema de adesão para o novo ciclo 
começa em novembro. “Infelizmente, 
o Brasil ainda tem 13,1 milhões de 
analfabetos, com 15 anos de idade 
ou mais. É um drama que temos de 
enfrentar com programas existentes 
como o Brasil Alfabetizado, que será 
ampliado”, assegurou o ministro da 
Educação, Mendonça Filho.
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Novo processo de licitação será iniciado pelo Governo Federal para concluir as obras do trecho Norte que eram tocadas pela Mendes Júnior

Barbalho. A Mendes Júnior 
Trading S.A. manifestou ao 
Governo Federal o interesse 
em transferir os contratos 
sob sua responsabilidade 

para outra empresa, em ra-
zão do comprometimento da 
capacidade técnica gerada 
por dificuldades na obtenção 
de créditos. A empresa pos-

sui dois contratos firmados 
para a construção das es-
truturas de engenharia da 
primeira etapa (Meta 1N) 
do Eixo Norte do empreen-

dimento, que compreende a 
captação de água do Rio São 
Francisco, em Cabrobó (PE), 
até o início do reservatório 
Jati, em Jati (CE).

Perímetro da PIF cruza 
o Estado de Pernambuco 
e termina na Paraíba

Nova chance para os es-
tudantes da UFPB que dese-
jam trocar de curso e turno no 
âmbito da instituição. A Uni-
versidade Federal da Paraíba 
recebe até hoje inscrições de 
alunos que desejam concorrer 
as 320 vagas de reopção de 
curso e de 127 para reopção 
de turno com entrada no se-
gundo período de 2016. 

A ocupação das vagas se 
dará mediante o Coeficiente 
de Rendimento Acadêmico 
(CRA), que será calculado 

partindo do Histórico Esco-
lar dos alunos, conforme a 
resolução do Conselho Su-
perior de Ensino Pesquisa e 
Extensão (Consepe).

 De acordo com o edital 
nº 27 de cursos presenciais 
divulgado pela Pró-Reitoria 
de Graduação (PRG) no en-
dereço eletrônico www.prg.
ufpb.br, a reopção de curso e 
de turno é a forma de ingres-
so que permite ao estudante 
da UFPB, numa única vez, 
por meio do CRA, a mudan-

ça ou reopção de curso a que 
está vinculado para outro 
curso de graduação da insti-
tuição limitada ao número de 
vagas oferecidas. 

Os pedidos de reopção 
de curso ou de turno deve-
rão ser formalizados até as 
23h59 desta sexta-feira (16), 
no endereço sigaa.ufpb.br 
(Portal Discente), contendo 
a indicação de até dois cur-
sos para os quais o estudante 
queira se candidatar.  O edital 
destaca ainda, que a Pró-Rei-

toria de Graduação (PRG) 
por meio da Coordenação 
de Escolaridade (Codesc) 
publicará até o dia 14 de no-
vembro a relação definitiva 
de classificados na reopção, 
devendo estes candidatos 
efetuarem o cadastramento 
na data e no horário defini-
dos em edital a ser publicado 
posteriormente.

Por outro lado, o edi-
tal nº 27 esclarece que será 
aceita apenas uma única 
inscrição por candidato que, 

uma vez formalizada, não 
poderá ser cancelada. Já os 
candidatos ao curso de Músi-
ca – Bacharelado e Licencia-
tura – deverão submeter-se à 
prova prática a ser realizada 
no dia 3 de novembro.

 

UFPB recebe inscrições para preencher 320 vagas
rEOpçãO dE CUrsO E TUrNO

n Mais informações e esclarecimentos 
na pagina da UFPB no endereço www.
prg.ufpb.br no link de reopção de curso 
ou pelo telefone (83) 3216-7137.

serviço

A Associação dos Jorna-
listas de Turismo – Abrajet-PB, 
promove hoje, às 18h, a sole-
nidade de entrega do Troféu 
Waldemar Duarte – Os me-
lhores do turismo. O objeti-
vo é valorizar as iniciativas 
na área do turismo e este 
ano a solenidade contará 
com várias novidades, entre 
elas, a estreia da Comenda 
Wills Leal, uma homenagem 
ao jornalista que foi também 
fundador da Abrajet-PB, e 
que será entregue a três per-
sonalidades.

Os jornalistas associa-
dos da Abrajet-PB escolhe-
ram, através de votação, as 
melhores iniciativas na área 
do turismo referente ao ano 
de 2015 para receberem o 
Troféu Waldemar Duarte, 
que foi confeccionado pelo 
artista plástico J. Maciel. A 
entrega da homenagem vai 
acontecer durante evento de 
comemoração aos 30 anos 
de fundação da Abrajet-PB, 
no Sesc Cabo Branco.  

Vão receber o troféu 
Waldemar Duarte a Cacha-
çaria e Engenho Triunfo, de 
Antônio Augusto e Maria Jú-
lia Baracho, a rota cultural 
Caminhos do Frio pelo traba-
lho de divulgação e capacita-
ção de municípios do Brejo, 
na pessoa do presidente do 
Fórum de Turismo do Brejo, 
Sérgeson Silvestre; os condu-

tores da Pedra do Ingá, Den-
nis Mota e Antônio Marcos, 
os consultores de Turismo do 
Sebrae,   José Carlos Almeida 
e Mirian Rocha, as crochetei-
ras do Lajedo do Marinho, 
na pessoa de Sula Oliveira; 
Eneida Agra Maracajá, pelo 
Festival de Inverno de Cam-
pina Grande, o gerente-geral 
do Hotel Garden de Campina 
Grande, Washington Sousa, 
pela criação da Fazendinha; 
Moiséis e Sandra Ramalho 
pela criação da Jardineira 
Flor da Trilha, o Projeto de 
Turismo e Eventos de Cam-
pina Grande, na pessoa de 
Rosa Maria Correia, o casal 
Ajalmar Maia e Rilávia Car-
doso, pela criação do Troféu 
Gonzagão de incentivo a mú-
sica regional; o gestor Carlos 
Dunga Jr, representando a 
Vila do Artesão.  

Receberão a comenda 
Wills Leal, neste primeiro 
ano, o presidente da Feco-
mércio, Marconi Medeiros, 
pelo apoio ao turismo local, a 
jornalista Sônia Yost, ex-pre-
sidente da Abrajet-PB e sócia 
fundadora da entidade, e o 
empresário Ermano Targino, 
pelas iniciativas na hotelaria. 
O tradicional grupo cultural 
Aruenda da Saudade, de Pi-
timbu, fará uma apresenta-
ção especial e logo após será 
servido um coquetel para os 
convidados.

Abrajet entrega troféu 
hoje no auditório no Sesc

MELHOrEs dO TUrIsMO

A capacitação para certificadores 
do Exame Nacional do Ensino Médio 
(Enem) começou nessa quinta-feira 
(15). Irão participar do curso de Edu-
cação a Distância (EaD) 25 mil servido-
res públicos.

O treinamento tem 30 horas de 
duração, e o conteúdo é apresenta-
do em telas e vídeos. A capacitação 
é dividida por turmas, e a última será 
encerrada em 9 de outubro. O rendi-
mento dos inscritos define quantos 
atuarão no controle da aplicação do 
Enem, em 5 e 6 de novembro.

Este é o segundo ano da Rede Na-
cional de Certificadores (RNC), criada 
para ajudar o acompanhamento dos 
procedimentos de aplicação in loco, 
já que não é possível estar em todos 
os pontos de aplicação de provas. Em 
2016, o Enem será aplicado em 1.727 
municípios, com 17 mil locais de prova.

Os certificadores ficam atentos, 
principalmente, às situações conside-
radas de risco. É missão deles obser-
var os procedimentos de aplicação 
com o foco principal no recebimento, 
integridade, guarda e abertura dos 
malotes com as provas. Também é ne-
cessário observar os procedimentos 
de aplicação que ocorrem ao longo da 
sua atuação, como a capacitação dos 
aplicadores no dia do exame e o início 
das provas.

As provas para sabatistas, parti-
cipantes guardadores do sábado por 
convicção religiosa, também são ob-
servadas. A RNC tem como meta atin-
gir todas as coordenações que aplicam 

o Enem. Os certificadores foram sele-
cionados por meio de chamada públi-
ca. Entre os requisitos para a atuação 
está a obrigatoriedade de ser funcio-
nário público.

Contribuições
A RNC repassa informações ao 

Inep por meio do relatório de certi-
ficação. Analisadas e consolidadas, 
essas informações geram dados esta-
tísticos que contribuem para o apri-
moramento do processo.

Além disso, a atuação do certifica-
dor é mais uma garantia de isonomia 
para os participantes, já que dá mais 
segurança ao Enem. Neste ano, os cer-
tificadores também terão um aplica-
tivo para registrar todas as etapas do 
processo e enviá-las, em tempo real, 
ao Instituto Nacional de Estudos e Pes-
quisas Educacionais Anísio (Inep).

Curso para o Enem é ofertado 
a 25 mil servidores públicos

CApACITAçãO
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Apicultores debatem a cadeia produtiva no Cariri

Mel no Semiárido
Apesar da prolongada 

estiagem que ocorre no Semi-
árido paraibano, a produção 
de mel de abelha continua 
sendo uma opção para os 
agricultores familiares. Para 
discutir a atividade serão re-
alizados entre os dias 16 a 
18 deste mês, com uma vasta 
programação, o 8º Festival do 
Mel de São José dos Cordeiros 
no Cariri paraibano, além do 
8º Seminário de Integração 
da Cadeia Produtiva da Api-
cultura e Meliponicultura do 
Cariri Ocidental paraibano 
com estandes, degustação e 
comercialização de produtos 
da culinária do mel, artesana-
to, equipamentos apícolas e 
apresentações culturais.

Contando com a parti-
cipação da Gestão Unificada 
Emepa/Interpa/Emater por 
meio da Unidade Operativa da 
Emater em São José de Cor-
deiros, a programação consta 
da abertura oficial de desfile 
da Garota do Mel nesta sexta-
-feira (16) às 18h, prosseguin-
do no sábado (17) a partir das 
8h30 com a palestra “Evolu-

Economia segue 
em declínio

A atividade econômica iniciou 
o primeiro mês do terceiro trimestre 
com modesta queda. De acordo com 
o Indicador Serasa Experian de Ativi-
dade Econômica (PIB Mensal), houve 
recuo de 0,1% em julho ante junho, 
na série com ajuste sazonal. Em rela-
ção ao sétimo mês de 2015, contudo, 
o índice mostra que a atividade teve 
contração de 3,2%. No acumulado do 
ano até julho, a atividade econômica 
apresenta declínio de 4,4%.

Financiamento de 
veículo tem queda

A Paraíba financiou 5.206 veícu-
los em agosto, queda de 2,2% em rela-
ção ao mesmo período do ano passado. 
Os dados incluem automóveis leves, 
motos e pesados. As vendas financiadas 
de motos cresceram 14,4% em agosto, 
diante do mesmo mês de 2015, e soma-
ram 1.726 unidades. O levantamento é 
da Unidade de Financiamentos da Cetip, 
que opera o maior banco de dados pri-
vado de informações sobre financia-
mentos de veículos do País. No mês, os 
autos leves atingiram 3.376 unidades 
financiadas. Desse total, 1.211 foram 
de automóveis zero quilômetro e 2.165 
foram de usados. O Estado manteve a 
liderança nos financiamentos de motos 
em todo o Brasil.

MultiCrédito 
oferece vagas

Com mais de 30 anos de 
atuação e presença em mais de mil 
cidades no Brasil, a MultiCrédito, 
está com processo seletivo para 
contratação de representantes co-
merciais para trabalhar nas filiais 
de Petrolina/PE, Mossoró/RN e em 
Campos dos Goitacazes, Três Rios e 
Macaé, no Rio de Janeiro. As vagas 
são para o cargo de representante 
comercial. Os interessados em parti-
cipar devem enviar o currículo até dia 
30 de novembro para os seguintes 
e-mails: Petrolina- PE/ Mossoró – RN  
sergio.lopes@comercialmulticredi-
to.com.br

Campos dos Goitacazes – 
RJ / Três Rios – RJ / Macaé – RJ 
leandro.amaral@comercialmulticre-
dito.com.br

Direito trabalhista
é alvo de mutirão

O Conselho Superior da Justiça 
do Trabalho (CSJT) espera beneficiar 
milhares de trabalhadores durante a 
Semana Nacional de Execução Traba-
lhista, que se inicia na próxima segun-
da-feira (19).  O mutirão nacional conta 
com o engajamento dos 24 Tribunais 
Regionais do Trabalho para que as 
partes recebam os valores que lhes são 
devidos em processos já julgados pela 
Justiça do Trabalho. A edição anterior 
do evento, em 2015, arrecadou mais 
de R$ 691 milhões para o pagamento 
de dívidas trabalhistas, beneficiando 
mais de 100 mil trabalhadores.

PDV da Embraer 
tem 1.470 inscritos

A Embraer confirmou que seu 
Programa de Demissões Voluntárias 
(PDV), encerrado na quarta-feira, 14, 
concluiu o período de inscrições con-
tabilizando um total de 1 470 empre-
gados interessados. Segundo a fabri-
cante de aeronaves, a partir de agora 
as inscrições serão avaliadas pela em-
presa e os inscritos serão informados 
sobre a aceitação da adesão até o dia 
23 de setembro. Os empregados que 
tiverem a adesão ao PDV confirmada 
terão seu desligamento realizado na 
primeira semana de outubro.
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ção Histórica da Apicultura”, 
tendo como palestrante José 
Ozildo dos Santos, da Univer-
sidade Federal de Campina 
Grande (UFCG), prosseguindo 
com “Profissionalização do se-
tor apícola no Brasil”, por José 

Soares de Aragão Brito, presi-
dente da Confederação Brasi-
leira de Apicultura (CBA).

Ainda durante a manhã 
do sábado, haverá palestra so-
bre o tema “Arte de fumigar” 
com Luiz Aleixo, presidente da 

Federação de Apicultura e Me-
liponicultura de Pernambuco. 
Seguindo à tarde, a palestra 
“Panorama e Perspectivas da 
Apicultura do Semiárido”, por 
Jean Samel Rocha, consultor 
do Sebrae. Depois será a vez 

de Luanna Pinto Vilar e Júlia 
Ferreira da Silva, que debate-
rão a forma de agregar valor 
ao mel e, finalizando, uma 
mesa-redonda sobre alterna-
tivas de desenvolvimento da 
apicultura e meliponicultura 
do Semiárido paraibano, ten-
do como mediador o pesqui-
sador Joaquim Efigênio Maia 
Leite, da Emepa GU, seguindo 
com exposição de trabalhos 
científicos.

Encerrando os eventos 
no domingo, acontecerão ofi-
cinas sobre meliponicultura, 
com o instrutor do Senar Jo-
senildo Quirino Dias, como 
também sobre a disponibili-
dade e importância de recur-
sos florais para polinização e 
produção melípona na região 
Semiárida por Ramon da Sil-
va Santos. O “Manejo avan-
çado de colmeias para alta 
produtividade” é o tema a 
ser abordado por Leon Denis 
Batista do Carmo, da Emepa 
GU, encerrando por Jean Ro-
cha que vai falar sobre o tema 
“Mais mel e mais renda para 
os apicultores”.

Em bolos, coxinhas, pés-
-de-moleque, sorvetes, sequi-
lhos, beijus, tapiocas, fritas e 
outros derivados, a mandioca 
está presente nos atrativos 
pratos do Sertão paraibano. 
Além da farinha de mandioca, 
outras iguarias que aguçam o 
paladar nesse variado cardá-
pio serão degustadas durante 
a 14ª Festa da Mandioca.

 O evento será desta sex-
ta-feira (16) ao domingo (18) 
na comunidade Lagoa de São 
João, na cidade de Princesa 
Isabel. 

A Festa da Mandioca des-
taca a produção do alimento 
na região do Sertão paraibano. 
Durante o evento, o Sebrae vai 
promover orientações técni-
cas aos produtores, através de 
clínicas tecnológicas, palestras 
e cursos para o melhoramento 
da produção. “Hoje, o Sebrae 

apoia os produtores nos mu-
nicípios de Princesa Isabel e 
Tavares. Mas a atividade da 
mandiocultura é assistida 
desde 2003, na organização 
das associações, na troca de 
informações e de experiências 
exitosas, incentivando a parti-
cipação dessas comunidades, 
e levando caravanas de vários 
municípios ao evento. Vale 
destacar a participação dos 
produtores nas capacitações 
e visitas técnicas, aprimoran-
do cada vez mais a cultura da 
mandioca e as atividades do 
campo”, disse o analista do Se-
brae, Ferdinando Félix.

Como principais resulta-
dos da parceria com o Sebrae, 
o grupo de produtores conse-
guiu aumento da produtivi-
dade, crescimento da renda e 
modernização de algumas ca-
sas de farinha. O mercado da 

mandioca na região de Prin-
cesa Isabel está permitindo 
às famílias se manterem ape-
nas com o cultivo, mesmo na 
estiagem.  Conforme disse o 
presidente da Associação Co-
munitária dos Pequenos Pro-
dutores de Lagoa de São João, 
Audecy Nunes, a produção de 
mandioca continua sustentan-
do a maior parte das famílias 
sertanejas. 

A produção atual chega 
a 180 sacas de farinha por se-
mana, que é o produto mais 
extraído pelos produtores da 
cidade, gerando R$ 36 mil. 
Após o pagamento de despe-
sas, o lucro é dividido entre 80 
produtores. “Tem semana que 
tem 100 pessoas trabalhando 
nas casas de farinha. A produ-
ção está se mantendo, mas em 
2013 foi a melhor, com 240 sa-
cas por semana”, concluiu.

Produtores e Sebrae discutem 
a produção em Princesa Isabel

 FESTA DA MANDIOCA

Chico José
chicodocrato@gmail.com

Cortes de 60% nos recur-
sos orçamentários da Univer-
sidade Federal de Campina 
Grande (UFCG),  estão impe-
dindo a instituição de ampliar 
instalações e criar novos cur-
sos. Segundo o reitor Edilson 
Amorim, o orçamento da 
UFCG para 2016 foi fixado em 
R$ 103 milhões. Desse mon-
tante, R$ 70 milhões seriam 
destinados para investimento 
e R$ 33 milhões para custeio.

Foram cortados pelo 
Governo Federal 50% nos 
recursos para investimento 
e 10% na verba de custeio. 
Esse corte impede até o fi-
nal do ano, que a UFCG am-
plie instalações nos campi 
de Campina Grande, Patos, 
Pombal, Sousa, Cajazeiras 
e Sumé. “Estamos apenas 

dando continuidade às obras 
iniciadas e que haviam pa-
ralisado no campus sede em 
Campina, embora de for-
ma lenta”, explicou o reitor, 
mencionando as obras do 
Centro de Humanidades, da 
Unidade Acadêmica de Arte 
e Mídia; e do novo auditório 
do Centro de Extensão. As 
obras da Unidade Acadêmica 
de Engenharia de Petróleo já 
estão sendo licitadas.    

Os investimentos em ex-
pansão só poderão ser  feitos 
quando da aprovação da Lei 
Orçamentária Anual (LOA) 
enviada pelo Governo ao Con-
gresso Nacional. Estão sendo 
mantidas as atividades de 
ensino, pesquisa e extensão 
e a folha de pagamento de 
pessoal, da ordem de R$ 400 
milhões anuais. “Na área aca-
dêmica não houve aumento, 
mas não houve redução. Não 

há projeto para implantação 
de novos cursos”, disse o rei-
tor. Os recursos da ordem 
de R$ 200 milhões para a 
construção do novo Hospital 
Universitário Júlio Bandeira 
(HUJB) de Cajazeiras, segun-
do o reitor Edilson Amorim 
estão assegurados. O proje-
to executivo do hospital está 
concluído. A previsão do iní-
cio das obras é para o primei-
ro semestre de 2017.

No Hospital Universi-
tário Alcides Carneiro em 
Campina Grande estão sen-
do feitos serviços de recu-
peração nas instalações hi-
dráulicas e sanitárias. 

O edital para o concur-
so do HUAC com 293 vagas 
para as áreas médica, admi-
nistrativa e assistencial já 
foi divulgado pela Empresa 
Brasileira de Serviços Hos-
pitalares (Ebserh). 

Cortes de recursos impedem 
novos investimentos na UFCG  

EFEITO DA CRISE ECONÔMCA

Por Fabrício de Castro
Agência Estado

A Caixa Econômica 
Federal, o Santander e 
o Bradesco são as insti-
tuições que aparecem 
na liderança do mais 
recente Ranking de Ins-
tituições por Índice de 
Reclamações, divulga-
do pelo Banco Central. 
No topo do ranking, re-
ferente a julho e agos-
to, está justamente o 
banco público, com ín-
dice de reclamações de 
16,69. Neste caso, são 
consideradas as institui-
ções com mais de 4 mi-
lhões de clientes. 

Pela metodologia 
do BC, este índice é 
calculado com base no 
número de reclamações 
consideradas proceden-
tes, dividido pelo nú-
mero total de clientes 
do banco e multiplica-
do por um fator fixo 
(1.000.000). No caso da 
Caixa, foram 1.364 re-
clamações consideradas 
procedentes em julho e 
agosto, numa base total 
de 81.683.644 clientes. 

Na segunda posi-
ção entre os bancos que 
foram alvos de reclama-
ções aparece o Santan-
der, com índice de 15,86 
(578 reclamações pro-
cedentes e 36.438.353 
clientes). Na terceira 
posição do ranking está 
o Bradesco, com índice 
de 15,75, resultado de 
1.464 reclamações pro-
cedentes numa base de 
92.939 302 clientes.

Na sequência do 
ranking, ainda conside-
rando os bancos e as fi-
nanceiras com mais de 
4 milhões de clientes, 
aparecem Itaú Unibanco 
(índice de 15,18), Banco 
do Brasil (9,52), Banrisul 
(9,45), Votorantim (5,63), 
Midway (1,48), Pernam-
bucanas (0,23) e Banco 
do Nordeste (0,17).

O ranking principal 
divulgado nessa quinta-
-feira, 15, que passou 
a ser bimestral, trouxe 
mudanças na forma de 
organização das insti-
tuições. O BC já havia 
informado que a base 
de clientes para for-
mulação do ranking 
passaria a contemplar 
operações iguais ou su-
periores a R$ 200. An-
tes, a base era de R$ 1 
mil. Ao mesmo tempo, 
as instituições foram 
organizadas levando-se 
em conta o parâmetro 
mínimo de 4 milhões de 
clientes.

Com isso, institui-
ções como BMG e Ban-
co Pan, que figuravam 
no ranking antigo, pas-
saram a aparecer em 
outro ranking, de insti-
tuições com menos de 4 
milhões de clientes. Nes-
te caso, a liderança é do 
Daycoval, com índice de 
reclamações de 92,90. 
Depois aparecem CCB 
(88,34) e BMG (84,61).  

Motivação
Entre os assuntos 

que mais motivam re-
clamações por parte 
dos clientes, o campeão 
é a “oferta ou presta-
ção de informação a 
respeito de produtos e 
serviços de forma ina-
dequada”. Ao todo, de 
acordo com o BC, este 
assunto gerou 768 re-
clamações com indícios 
de descumprimento das 
regras em vigor. 

Na sequência dos 
assuntos mais reclama-
dos aparecem “outras 
irregularidades relati-
vas a integridade, con-
fiabilidade, segurança, 
sigilo ou legitimidade 
das operações” e, em 
seguida, “irregulari-
dades relativas a ope-
rações e serviços rela-
cionados a cartões de 
crédito”.

Santander, Bradesco e 
Caixa lideram queixas

RANKING DO BC

Além da produção de mel, festival oferece estandes, degustação, comercialização e artesanato
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Ele disse Ela disse

oretti G Zenaide
@letazenaidegzenaide@gmail.com colunagorettizenaide

Zum Zum Zum
   Na Domus Hall, no Manaíra Shopping, acontece hoje a primeira edição do 
Villa Friends, festa idealizada pela dupla Jorge & Mateus que se apresenta naquele 
palco, juntamente com Jefferson Moraes, Dorgival Dantas e Peruano Cavaleiros.

FOTOs: Dalva Rocha

Kubitschek Pinheiro entre duas amigas especiais: Socorro Leite Fontes e Tereza Cunha

Advogados Maria Eulina e André Luiz Aguiar, ela é a 
aniversariante de hoje

Dois Pontos

“O Brasil deve ser o 
único País do mundo onde 
corruptos se unem 
para protestar contra 
a corrupção”

“A corrupção vai se 
infiltrando em pequenas 
brechas até que se torna 
consentida e conveniente-
mente justificada”

DINNHO BEDUZUPO SILVANA LANCE

Empresário Virgínio Buar-
que Gusmão, executivo 
Fernando Milanez Neto, 
Roberto Zaccara e Ro-
berto Rabello, advogada 
Maria Eulina Padilha Aguiar, 
radialista Josy Gomes, 
Sras. Laís Guimarães, 
Maria Magdala Farias, Adria 
Perazzo Gomes e Neuda 
Jerônimo Costa, arcebis-
po emérito  da Paraíba, 
estimado dom Aldo di Cillo 
Pagotto.

Parabéns

De arromba!

NÃO pude ir por 
conta de compromis-
sos com a Amem, 
mas pelo telefone o 
Kubi Pinheiro conta 
que foi de arromba 
o almoço do seu 
aniversário, realizado 
na última quarta-fei-
ra no bacana restau-
rante Gulliver Mar.

O encontro 
reuniu mulheres da 
sociedade, onde elas 
foram premiadas 
com obras de arte 
impressas pela Gráfi-
ca Santa Marta.

15 anos
EM COMEMORAÇÃO 

aos 15 anos de fundação 
do Hospital de Trauma 
“Senador Humberto Luce-
na”, o Governo do Estado 
e a Cruz Vermelha Bra-
sileira lançaram os livros 
“Uma História de Muitas 
Vidas” e o “Relatório de 
Sustentabilidade dos 
Cinco Anos de Gestão 
Pactuada”.

Troféu Waldemar Duarte
sERÁ realizada hoje às 18h no Centro de Lazer do Sesc, 

na Praia do Cabo Branco, a entrega do Troféu “Waldemar 
Duarte” aos Melhores do Turismo deste ano e também a 
Comenda “Wills Leal”, em homenagem ao jornalista que está 
em comemoração dos seus bem vividos 80 anos.

A festa também vai comemorar os 30 anos de 
fundação da Associação Brasileira de Jornalistas de Turismo 
da Paraíba, promotora do referido troféu.

Germana Paulo Neto, Beatriz Ribeiro e Martha Lins no prestigiado almoço para o Kubi Pinheiro

20

Polo turístico
FOI publicado na última terça-feira no Diário Oficial do 

Estado uma medida provisória assinada pelo governador 
Ricardo Coutinho que cria o Distrito Industrial do Turismo 
da Paraíba, na região onde se desenvolve o Polo Turístico 
do Cabo Branco, em João Pessoa.

Uma boa notícia para o trade turístico, pois o propósi-
to é dar prosseguimento ao desenvolvimento daquele Polo 
Turístico, criado na década de 80 pelo saudoso governador 
Tarcísio Burity e que só foi retomado pelo governo atual.

Festival do Japão
COMEÇA hoje e vai até domingo em João Pessoa a 

XI edição do Festival do Japão na Paraíba, promovido pela 
Associação Cultural Brasil-Japão da Paraíba, com apoio 
cultural da Energisa Paraíba e Energisa Borborema.

O festival acontece na Usina Cultural Energisa onde 
crianças e adultos podem participar de oficinas, palestras, 
filmes, exposições, apresentações musicais e de dança, 
além de jogos e gastronomia relativos a cultura japonesa.

   A Ambev promove hoje o 
Dia do Responsa, data criada para 
promover o consumo inteligente de 
bebidas alcoólicas e é comemorada 
em 24 países onde a empresa atua.
  No Brasil, a cervejaria vai 
mobilizar mais de 32 mil funcionários, 
incluindo a presidência e toda 
diretoria que irão às ruas para 
visitar bares, restaurantes, super-
mercados e distribuir informativos 
à população sobre a importância do 
consumo moderado  e os riscos que 
correm pelo uso indevido de bebi-
das alcoólicas, como os associados 
à direção.

   O restaurante Panorâmico, do Esporte Clube Cabo Branco, que tem à frente os 
estimados Norma e José Ruy Coelho, promoveu na última quarta-feira delicioso almoço 
para os idosos da Amem. 

Encontro

O DEsEMBARGADOR 
Oswaldo Trigueiro do 
Valle Filho, coorde-
nador da Política de 
Priorização do Primei-
ro Grau do TJPB e 
o diretor de Gestão 
Estratégica, Bruno Em-
manoel Medeiros de 
Oliveira participaram, 
até a última quar-
ta-feira, do III Encon-
tro Nacional da Rede 
de Governança Co-
laborativa da Justiça 
Estadual. 

O evento foi 
realizado na cidade de 
Belém, no Pará.

Lançamento

O JORNALIsTA e 
escritor Ramalho Leite 
lança hoje em João Pes-
soa o seu mais recente 
livro “Gente do Passado, 
Fatos do Presente”, uma 
coletânea de artigos 
selecionados e editados 
por Juca Pontes, com 
impressão de A União.

Será às 19h na 
Fundação Casa de José 
Américo, no Cabo Branco.

    Para quem gosta de filme de terror, “A Bruxa de Blair 3” é a estreia da semana 
no Cinespaço Mag Shopping. Na próxima terça continua o projeto ESPN com a aula “In-
bound Marketing: como criar uma máquina de vendas” com o professor Marcel Ghiraldini.

Formação continuada
NA PRÓXIMA segunda-feira no Fórum Samuel Duarte, 

na Comarca de Esperança, será realizada a solenidade de 
encerramento do curso de Formação Continuada sobre o 
Novo Código de Processo Civil, fruto de uma parceria entre 
o TJPB e a UEPB.

O evento contará com as presenças do presidente 
do TJPB, desembarador Marcos Cavalcanti e do reitor da 
UEPB, professor Rangel Júnior.

Os anfitriões do festivo almoço Francis e Kubitschek Pinheiro

Tele atendimento
A CAGEPA está com novidades para os consumi-

dores! Com uma equipe de 57 atendentes e em novas 
instalações, o tele atendimento da companhia recebe 
agora pelo número 115 chamadas também de celulares 
24 horas por dia, em sete dias da semana. 

O novo call center foi inaugurado pela diretoria 
com um café da manhã com os funcionários.
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REMADA DE BRONZE

Caio ganha medalha inédita
Carioca e flamenguista, 
ele entra para a história 
do esporte paralímpico

Página 24

Números mostram a 
superioridade do Belo 
atuando no Almeidão

O brasileiro Caio Ri-
beiro de Carvalho 
conquistou a meda-
lha de bronze na ca-
noagem da Rio 2016. 
Ele ficou em terceiro 

na prova KL3, 200m disputa-
da ontem, na Lagoa Rodrigo 
de Freitas. Esse foi o primeiro 
pódio do Brasil na paracanoa-
gem. 

Caio terminou a prova 
em 40s199, pouco mais de 1 
segundo atrás do primeiro co-
locado, o ucraniano Serhii Ye-
melianov: 39s810. A prata fi-
cou com o alemão Tom Kierey. 
O brasileiro teve uma largada 
difícil e ficou fora do pódio até 
os últimos metros de prova, 
quando deu uma boa arranca-
da, suficiente para chegar em 
terceiro lugar. 

Depois da prova, Caio se 
mostrou triste por não ter 
conseguido conquistar um 
lugar mais alto no pódio. “Es-
tou triste por não ter conse-
guido o ouro, mas estou feliz 
pelo bronze. Fico feliz por 
ter feito história na paraca-
noagem”, disse o brasileiro 
lamentando.

Nascido no Rio de Ja-
neiro e torcedor fanático do 
Flamengo, o canoísta Caio 
Ribeiro, de 30 anos, competiu 
bem em em frente à sede do 
clube do coração, na Zona Sul 
da cidade, e se deu bem, con-
quistando sua primeira me-
dalha paralímpica no quintal 
de casa.

“Então, eu não conse-
gui assistir porque tive que 
descansar (risos). Eu sou 
Flamengo e é muito maneiro 
poder remar na Lagoa, onde 
também é a sede do clube. Eu 
agradeço muito ao Flamengo 
pelo que me deu oferecendo 
as suas instalações para o meu 
treinamento. Estou muito fe-
liz “comentou Caio Ribeiro, 
lembrando que o Rubro-Ne-
gro abriu as portas a ele para 
treinar no ciclo paralímpico e 
se referindo ao empate em 1 
a 1 entre Flamengo e Palmei-
ras, em São Paulo, válido pelo 
Campeonato Brasileiro, resul-
tado que manteve a equipe 
carioca na segunda colocação, 
com 47, e o time paulista na li-
derança, com um a mais.

 FOTO: Reuters

Faltando ainda dois dias para 
o encerramento da Paralimpíada, 
o atletismo brasileiro já atingiu 
seu maior número de pódios da 
história, superando as 21 me-
dalhas de 84, em Nova York. A 
marca chega para desbancar a 
natação, que imperava como a 
maior medalhista, e torna a mo-
dalidade como o carro-chefe do 
País nos Jogos.

O projeto foi iniciado antes 
de Londres-2012. Por intermé-
dio de incentivos privados e do 
governo de São Paulo, que criou 
bolsas com vencimentos de até 
cinco dígitos, foi elaborado um 
plano a longo prazo. Nestes mol-
des, o Comitê Paralímpico Brasi-
leiro e o clube BM&F, situado em 

São Caetano (SP), fecharam uma 
parceria onde concentraram a 
maioria dos atletas que disputam 
a Rio-2016 no centro de treina-
mento junto com metade dos 
olímpicos que estiveram nos Jo-
gos.

“Temos uma carteira de pro-
gramas no CPB. Temos o progra-
ma de alto rendimento, e dentro 
disso aí vamos ter a seleção princi-
pal e a de jovens. Na seleção prin-
cipal, temos nossos medalhões: 
Terezinha Guilhermina, Lucas 
Prado, Felipe Gomes, Yohansson 
Nascimento, Petrúcio Ferreira... E 
temos a nossa seleção de jovens. 
Alguns destes jovens, por exem-
plo, que estão fazendo resultado 
aqui hoje, são um projeto a lon-

go prazo que já estão vingando. 
Casos do Daniel Tavares (ouro nos 
100m), Verônica Hipólito (prata 
nos 100m e bronze nos 400m)...”, 
explica o coordenador técnico de 
atletismo do CPB, Ciro Winckler.

Ano passado, o comitê brasi-
leiro investiu na contratação do 
multicampeão e lenda do atle-
tismo Michael Johnson. O ameri-
cano trouxe sua equipe para dar 
suporte e acompanhou de perto 
os atletas visando a Rio-2016.

“Este era um outro progra-
ma onde identificamos os atletas 
de pista que tinham possibilida-
de de medalha e contratamos a 
equipe do Michael Johnson para 
dar consultoria aos treinadores e 
aos nossos atletas”, disse Ciro.

Atletismo desbanca a natação com maior número de pódios
BRASIL NAS PARALIMPÍADAS

Petrúcio Ferreira exibe orgulhoso sua medalha de ouro nos Jogos 

Caio Ribeiro com o bronze no pódio após prova do KL3 disputada ontem na Lagoa Rodrigo de Freitas; Tom Kierey, da Alemanha, ganhou a prata e Serhii, da Ucrânia, o ouro

FOTO: Alexandre Urch/MPIX/CPB

Iraniano bate o seu recorde mundial por três vezes
Muito antes do início 

dos Jogos Paralímpicos Rio 
2016, já se sabia que um dos 
pontos altos do evento ocor-
reria às 16h de 14 de setem-
bro no Pavilhão 2 do Riocen-
tro: o halterofilista iraniano 
Siamand Rahman (+107kg) 
prometia romper a mítica 
barreira dos 300kg. Chegou 
o dia, o momento, Siamand 
não decepcionou e ainda foi 
além. Na tarde dessa quarta, 
ele bateu seu próprio re-
corde mundial (296kg) três 
vezes e estabeleceu uma 
nova marca- 310kg - que os 
amantes do esporte acre-
ditam que vá durar muitos 
anos.

Na arquibancada, antes 
do início da disputa, os 300 
kg davam asas à imagina-
ção do público. As famílias 

cariocas Albuquerque e Pi-
nheiro, que foram juntas ao 
Riocentro, fizeram diver-
sas comparações. Luciano 
calculou em seis sacos de 
cimento. Cristiane materia-
lizou o número em sessen-
ta sacos de arroz. A Alice 
imaginou três geladeiras, 
enquanto a Isabella com-
parou com o armário dela 
cheio. O Darci pensou na pi-
lha de 300 sacos de açúcar, 
e a Beatriz calculou em três 
ovelhas. Anderson se multi-
plicou por três para mensu-
rar, enquanto o Lucas ima-
ginou uma pilha de dez dele 
mesmo.

“Eu me sinto pequena”, 
disse Alice Pinheiro. “Deve 
ser o homem mais forte do 
mundo”, imaginou Beatriz 
Albuquerque, de oito anos.

LEVANTAMENTO DE PESO

O halterofilista iraniano Siamand Rahman estabeleceu a sua nova marca em 310 kg na Rio 2016

FOTO: Reuters



Desempenho do Brasil é o 
melhor em Paralimpíadas
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Paratletas já superaram
os resultados obtidos
nos Jogos de Pequim

Os flamenguistas por todo o País estão rindo à toa. O 
empate de 1 a 1 com o Palmeiras, na última quarta-feira, 
foi comemorado como sendo uma vitória. Jogando sem 
sua torcida, com menos um atleta desde os 40 minutos 
do primeiro tempo, o time carioca vem se constituindo 
franco favorito ao título da Série A. Apenas um ponto 
separa o Flamengo do líder Palmeiras. Há quem diga 
entre os rubro-negros que a liderança da competição 
virá no próximo domingo, quando o Flamengo joga com 
o Figueirense. Eles acreditam na vitória e também na 
derrota do Palmeiras para o Corinthians.

Liderança Série A

Botafogo, a obrigação 
da classificação!

Já disse aqui e volto a repetir! O Botafogo-PB 
tem a obrigação de se classificar para a próxima fase 
da Série C do Campeonato Brasileiro. Vai enfrentar 
no próximo domingo um Fortaleza já classificado às 
quartas de final e, por cima de tudo, com uma equipe 
mista. Virá a João Pessoa desfalcado de vários titu-
lares. Com 29 pontos, o time do Ceará não está mais 
preocupado se vai ser ultrapassado ou não pelos seus 
concorrentes. Está na liderança do Grupo A e com a 
vaga garantida.

Basta apenas o Belo fazer o dever de casa, assim 
como fez em quase sua totalidade nesta competição, 
quando, venceu 98% dos seus adversários no Estádio 
Almeidão. Se não fosse aquela trágica derrota para o 
América-RN, por 2 a 1, o Botafogo já estaria em plena 
tranquilidade, mas, futebol tem sido uma caixinha 
de surpresa e o Botafogo foi surpreendido naquela 
ocasião.

Esperar que a cena não volte a se repetir, porque, 
aí seria demais. Quando falo na obrigação de vencer 
é porque o representante da Paraíba na Série C do 
Campeonato Brasileiro terá soberania absoluta em 
seus domínios. Com certeza a promoção feita por sua 
diretoria, quando colocou a venda ingressos ao preço 
de R$ 5,00 irá atrair milhares de torcedores ao está-
dio, que, numa única voz incentivarão o time da casa.

Todos torcemos pelo futebol paraibano e, o 
Botafogo em ascenção é o reconhecimento de que na 
Paraíba o futebol ainda muito bem obrigado. Vencer o 
Fortaleza perante sua imensa torcida credencia o time 
não apenas pelo fato de se classificar para as quar-
tas de final do campeonato, mas, precisamente, dá 
uma dimensão em âmbito nacional de visibilidade, haja 
vista que, na quarta-feira, o time vai enfrentar o líder 
Palmeiras-SP pela Copa do Brasil de 2016.

A Paraíba se fará presente 
com uma expressiva delega-
ção no 39º Troféu Norte-
Nordeste Adulto de Atletis-
mo, que ocorrerá entre os 
dias 23 e 25 deste mês, na 
Universidade de Fortaleza 
(Unifor), no Ceará.

Atletismo

Com a desclassificação do Botafogo-PB na Copa do 
Brasil de Futebol Feminino 2016. na tarde da última quar-
ta-feira, quando empatou sem gols com o São Francisco 
de Conde, no interior da Bahia, a Federação Paraibana 
de Futebol já acena para a primeira reunião entre clubes 
filiados para discutir mais uma edição do Campeonato 
Paraibano de Futebol Feminino, edição 2016. Esta Reunião 
deverá ocorrer na próxima semana.

marcosauniao@gmail.com

Marcos 
Lima

A noite de hoje será de 
muito treinamento de 
futsal no ginásio de es-
portes do Liceu Paraibano, 
em João Pessoa. É que o 
Kashima estará formando 
sua equipe de futebol de 
salão para competições.

Futsal no Liceu

Paraibano Feminino

Com a medalha de 
prata da equipe 
brasileira de na-
tação no reveza-
mento 4x100 livre 
masculino, o Brasil 
chegou na última 

quarta-feira a 48 medalhas 
no quadro geral da Rio 2016 
e ultrapassou a marca de 47 
medalhas, obtida em Pequim, 
em 2008, atual recorde para-
límpico do País. 

Apesar de superar o total 
de medalhas conquistadas em 
Pequim, ao final dos jogos os 
brasileiros conquistaram mais 
medalhas de ouro, 16 ao todo. 
Ao longo da semana, os atle-
tas paralímpicos brasileiros 
já haviam superado as 43 me-
dalhas conquistadas em Lon-
dres, em 2012, o segundo me-
lhor resultado paralímpico do 
País até o início da Rio 2016.

A história de conquistas 
do Brasil em paralimpíadas 
teve início em 1976, com Ro-
bson Sampaio de Almeida, 
que conquistou a medalha de 
prata no lawn bowls ao lado 
de Luiz Carlos da Costa. De lá 
para cá, o Brasil soma 277 me-
dalhas em jogos paralímpicos.

Meta alcançada
O Comitê Organizador 

do Rio 2016 cumpriu o obje-
tivo de atingir dois milhões 
de ingressos vendidos para 
a Paralimpíada. A marca foi 
alcançada na tarde da última 
quarta-feira. Segundo infor-
mativo passado pelo Co-Rio 
2016 na manhã de ontem, os 
torcedores já compraram um 
total de 2.043.596 bilhetes 
para o evento. O recorde per-
tence a Londres 2012, com 2,7 
milhões de entradas vendidas.

Há uma cota de 6% de 
ingressos reservados que, 
se não forem utilizados, são 
liberados para venda no site, 
no próprio dia de competi-
ção, entre 9h e 10h da manhã 
(de Brasília). No entanto, 
não há mais ingressos dis-
poníveis para provas deste 
último fim de semana da Pa-
ralimpíada. O torcedor ainda 
encontra entradas para atle-
tismo, futebol de 7 e goalball 
em sessões de hoje.

FOTO: Tânia Rêgo/Agência Brasil

Numa partida equilibrada e 
que só mostrou o bom nível técni-
co das equipes em ação, a Escola 
Daura Santiago conquistou o título 
de campeã do futsal masculino da 
edição 2016 dos Jogos das Escolas 
Estaduais da Paraíba, ao derrotar o 
Olivina Olívia por 2x0. A competi-
ção é uma realização do Governo 
do Estado através da Secretaria de 
Estado da Educação.

Os gols da vitória do time do 
Daura Santiago foram marcados 
por, Tales e Victor, sendo um em 
cada tempo. A partida decisiva 
do futsal masculino dos Jogos das 
Escolas Estaduais foi realizada no 
ginásio de esportes do Liceu Parai-
bano que mais uma vez recebeu 
um bom público. Ao final do jogo, 
a comissão organizadora fez a en-

Daura Santiago conquista título no futsal
JOGOS ESTADUAIS

Era 15 de setembro de 2001 
quando Alessandro Zanardi, em 
um brutal acidente na Fórmula 
Indy, perdeu as duas pernas e, por 
muito pouco, não perdeu também 
a vida. E exatos 15 anos após o 
episódio que quase o vitimou, o 
italiano de 49 anos conquistou 
nessa quinta-feira sua segunda 
medalha na Rio 2016, quinta na 
carreira, contando as outras três 
de Londres 2012. Em uma chega-
da emocionante, decidida na linha 
de chegada, o italiano de 49 anos 
ficou com a prata na prova de 
60km do ciclismo de estrada, no 
Pontal. O ouro ficou o sul-africano 
Erns van Dyk, de 43 anos. O holan-
dês Jetz Plat completou o pódio. 

Nascido em Bolonha, na Itá-
lia, em 1966, Alessandro Zanardi 
teve uma passagem discreta pela 
Fórmula 1 no início da década 
de 1990, correndo por equipes 
pequenas. O italiano brilhou 
mesmo foi na Cart, uma das ca-
tegorias na qual a Indy se dividiu 
naquele período. Foi bicampeão 
em 1997 e 1998 e terceiro colo-
cado em 1996. Nesse período, 
conquistou 15 vitórias e subiu ao 
pódio 27 vezes. Em setembro de 
2001, porém, viu a vida virar de 
cabeça para baixo em um violen-
to acidente em uma corrida em 
Lausitzring, na Alemanha. 

Italiano conquista sua segunda 
medalha nos Jogos Paralímpicos

ALESSANDRO ZANARDI

O italiano sofreu grave acidente na Fórmula Indy em 2001

Ricardo Costa Oliveira, do salto à distância T11, conquistou a primeira medalha de ouro do Brasil 

trega da premiação aos dois times.
Na campanha positiva nos Jo-

gos das Escolas Estaduais, a Escola 
Daura Santiago teve seis vitórias 
em seis jogos disputados. O técni-

co Wellington Santana utilizou os 
seguintes atletas: Almir, Tuquinha, 
Walter, Daniel, Hertho, João, Mar-
cílio, Júnior, Laion, Clayton, Uilter, 
Vandinho, Tales e Victor.

Jogadores da Escola Daura Santiago  que venceram a Escola Olivina Olívia por 2 a 0

FOTO: Reuters
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Palmeiras goleia o Flamengo
critérios de desempate

UNIÃO  AJoão Pessoa, Paraíba - SEXTA-FEIRA, 16 de setembro de 2016

Equilíbrio refletido em 
campo contrasta com o 
melhor ataque do Verdão

FOTO: Gilvan de Souza/Flamengo

Curtas

Uniformizadas descumprem punição

dirigente do santos indiciado pelo stJd

NeNê oscila e Já preocUpa o Vasco

Por conta de uma briga causada 
por sua principal torcida organizada em 
Brasília, durante jogo contra o Flamengo 
pelo Primeiro Turno do Brasileirão, o 
Palmeiras foi punido pelo Superior 
Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) 
e proibido de vender ingressos para o 
setor Gol Norte (onde normalmente ficam 
as uniformizadas) por cinco jogos. Isso 
representa 7.200 ingressos a menos 

por partida, um prejuízo financeiro 
considerável para o clube. O primeiro 
jogo da punição foi justamente contra o 
Flamengo, nessa quarta-feira (empate em 
1 a 1, pela 25ª rodada do Brasileirão). Na 
prática, porém, a determinação do STJD 
não teve nenhum efeito, já que membros 
das torcidas organizadas apenas 
“mudaram de lado” – do Gol Norte para o 
Gol Sul (“o das piscinas”).

OVasco ainda não aprendeu a jogar sem depender da genialidade de seu maior jogador. Artilheiro da Série B com 12 gols e 
terceiro colocado no ranking de assistências da competição, Nenê viu a situação mudar após sofrer uma lesão no mês passado. 
Ficou de fora alguns jogos e voltou sem o mesmo ritmo. Isso reflete diretamente no desempenho do Cruzmaltino, que viu o 

Atlético-GO colar na liderança – tem os mesmos 45 pontos e fica na vice-liderança nos quesitos de desempate. Os últimos dois jogos 
representam bem o momento vivido por Nenê e Vasco. Contra o Oeste, em São Januário, o camisa 10 teve boa atuação, marcou um 
belo gol de falta e liderou a equipe para os três pontos, interrompendo uma sequência de seis jogos sem vitórias. No duelo seguinte, 
contra o Goiás, o apoiador teve atuação bem abaixo do que pode render e o Cruzmaltino só empatou no Serra Dourada.

O presidente do Santos, Modesto 
Roma Júnior, foi indiciado pelo STJD por 
ofender o trio de arbitragem da partida 
contra o Internacional durante entrevista 
para o Bate-Bola. O dirigente chamou o trio 
de 'vagabundo'. Será julgado e pode ser 
suspenso e multado pelo tribunal. As penas 
previstas para essa artigo são multa de 
R$ 100 a R$ 100 mil e suspensão de 15 a 
90 dias - para o Modesto Roma Júnior, isso 
significaria perder temporariamente os 
poderes no Santos, que seria comandado 

pelo vice-presidente, César Conforti. A 
irritação de Modesto Roma Júnior com o 
árbitro Rodrigo Batista Raposo foi pela 
expulsão do meia Lucas Lima, ainda aos 
45 minutos do primeiro tempo, após o juiz 
entender que o jogado estava ‘atrasando’ 
o jogo durante a cobraça de um escanteio. 
No momento da expulsão, o placar estava 
empatado por 1 a 1, com chances iguais de 
vitória para os dois lados. No segundo tempo, 
com um homem a mais, o Internacional 
“martelou” e virou.

papa promove jogo 
da paz em roma

No próximo dia 12 de outubro, 
mesma data em que é comemorado o Dia 
das Crianças no Brasil, será realizada, no 
Estádio Olímpico de Roma, a “partida pela 
paz” promovida pelo papa Francisco. O 
evento, mais um vez, deve reunir grandes 
nomes do futebol mundial, aposentados 
e em atividade, em torno de um apelo 
pela pacificação do planeta. “Esses jogos 
são para nós algo belíssimo. Todos os 
jogadores querem estar aqui. Eu estive 
presente há dois anos ao lado de diversos 
campeões, e todos estavam contentes”, 
afirmou o atacante da Roma, Manuel Iturbe. 
A primeira edição do amistoso ocorreu em 
2014 e contou com a presença de estrelas 
como Diego Maradona, Roberto Baggio e 
Javier Zanetti. No evento, cada time veste 
a camisa de uma instituição de caridade, 
e o dinheiro arrecadado é distribuído 
entre as duas entidades. Neste ano, serão 
beneficiadas duas associações italianas 
ainda não divulgadas.

O equilíbrio entre 
Palmeiras e Flamengo 
na disputa pelo título do 
Campeonato Brasileiro foi 
refletido em campo nes-
sa quarta-feira, quando as 
duas equipes ficaram no 
empate por 1 a 1 no Allianz 
Parque, pela 25ª rodada. O 
resultado manteve os pau-
listas na primeira coloca-
ção com um ponto de van-
tagem sobre os cariocas.

Em meio a este cenário, 
é considerável a possibilida-
de de a competição terminar 
com os dois times empata-
dos em pontos e, assim, a 
taça sendo definida nos cri-
térios de desempate, confor-
me estabelece o artigo 11 do 
Regulamento Especifico da 
competição. Caso isso acon-
teça, o equilíbrio não existi-
ria mais. Afinal, atualmente, 
o time alviverde leva vanta-
gem na maioria.

No número de vitórias, 
que é o primeiro critério, 
há empate: 14 triunfos para 
cada lado. Já no saldo de gols, 
os palmeirenses possuem 
uma vantagem de 11 bolas 
na rede (19 contra 8). Na se-
quência aparece os gols mar-
cados, e o Palmeiras, dono do 
melhor ataque da Série, está 
na frente com folga: 43 a 33.

O quarto recurso de de-
sempate é confronto direto, 
o que também favorece os 
comandados de Cuca, que, 
antes de empatarem em casa 
por 1 a 1, tinham vencido o 
Fla por 2 a 1 no Primeiro 
Turno, em duelo realizado 
em Brasília, em 5 de junho.

No âmbito disciplinar, os 
palmeirenses também levam 
vantagem atualmente. Afinal, 
foram quatro cartões verme-
lhos, o critério seguinte de 
desempate, para os flamen-
guistas contra nenhum dos 
alviverdes.

As duas equipes voltarão 
a campo pelo Campeonato 
Brasileiro no fim de semana. 
Às 11h de domingo(de Brasí-
lia), o Flamengo enfrentará 
o Figueirense no Pacaembu 
na condição de mandante, e 
o Palmeiras, no dia anterior, 
portanto o sábado, visitará o 
rival Corinthians na Arena de 
Itaquera, às 16h.

Palmeiras e Flamengo atualmente são as melhores equipes do Campeonato Brasileiro, mas não fizeram um jogo à altura do futebol apresentado nos últimos jogos

Seleção evolui e já aparece em quarto lugar
A Seleção Brasileira subiu 

cinco posições e agora é quar-
ta colocada no ranking da Fifa, 
que foi atualizado ontem, após 
as vitórias sobre Equador e 
Colômbia, pelas Eliminatórias 
Sul-Americanas para a Copa do 
Mundo de 2018. No próximo dia 
6 joga contra a Bolívia na Arena 
das Dunas, em Natal e Tite con-
voca hoje os jogadores na sede 
da CBF.

Os comandados de Tite 
ocuparam nos dois últimos me-
ses o nono posto, a pior coloca-
ção desde a décima colocação 
de julho de 2014, na primeira 
classificação após o Mundial 
que o Brasil sediou e caiu nas 
semifinais, diante da Alemanha.

O quarto lugar - empatado 
com os colombianos -, por sua 
vez, é a melhor posição do Bra-
sil desde abril de 2014. A última 
oportunidade que o País liderou 
foi exatamente quatro anos an-

tes, em abril de 2010. A Seleção 
Argentina, por sua vez, abriu 
vantagem na liderança para a 
Bélgica, ao chegar aos 1.646 
pontos. Os Diabos Vermelhos 
estão com 1.369, seguidos pela 
Alemanha, que fecha o ‘top-3’, 
com 1.347 pontos.

RANKING DA FIFA

Pontos

1. Argentina  ........................... 1.646.

2. Bélgica  ................................ 1.369.

3. Alemanha  ........................... 1.347.

4. Brasil  .................................. 1.323.

5. Colômbia  ............................. 1.323.

6. Chile  .................................... 1.284.

7. Portugal  .............................. 1.228.

8. França  ................................. 1.188.

9. Uruguai  .............................. 1.173.

10. País de Gales  .................... 1.161.

Colocação A chegada de 
Tite deu um novo 
ânimo à Seleção 
Brasileira nas 
Eliminatórias
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Números em 
favor do Botafogo

BRASILEIRO DA SÉRIE C

O Campeonato Paraibano 
da Segunda Divisão está entran-
do na reta final, e alguns clubes 
já estão garantidos na próxima 
fase da competição. O grande 
destaque até o momento é o In-
ternacional de João Pessoa, que 
confirmou o seu favoritismo, e 
após vencer o Femar por 2 a 0, 
na última quarta-feira, chegou 
aos 11 pontos, e assegurou a pri-
meira colocação do grupo do Li-
toral. Femar, com 6 pontos, além 
de Spartax e Miramar, ambos 
com 5, ainda lutam pelas duas 
vagas restantes para a fase do 
mata-mata.

Na chave do Agreste, o Ser-
rano, que conseguiu a sua parti-
cipação no campeonato, graças 

a uma liminar do TJD/PB, já ga-
rantiu também a classificação, e 
a primeira colocação do grupo, 
ao vencer outra vez o Lucena, 
por 2 a 1, em jogo disputado na 
última quarta-feira em Campina 
Grande. O Serrano chegou a 7 
pontos, e não pode mais ser al-
cançado. Sport Campina, com 2 
pontos, e Lucena, com 1, lutam 
por uma vaga para a próxima 
fase da competição.

No grupo do Sertão, o Na-
cional de Pombal vem sendo a 
grande surpresa. O clube é líder 
com 7 pontos, após a vitória so-
bre o Sabugy, por 1 a 0, na úl-
tima quarta-feira, em Pombal. 
Nacional de Patos, com 4 pontos, 
e Sabugi, com 3 pontos, comple-

tam a tabela. Neste grupo, todos 
os integrantes já estão classifica-
dos para a próxima fase da com-
petição.

A próxima rodada programa 
quatro jogos para o domingo. 
Pela chave do Litoral, jogam às 
15h30, no CT Ivan Thomaz, em 
João Pessoa, Femar x Miramar. 
Às 18h30, no mesmo local, vão 
jogar Spartax x Internacional. 
Pelo Grupo do Agreste, será dis-
putado apenas um jogo. O Sport 
Campina vai encarar o Serrano, 
às 15h15, no Estádio Presidente 
Vargas, em Campina Grande. E 
finalmente, na chave do Sertão, 
o Sabugi vai enfrentar o Nacional 
de Patos, às 17 horas, no Estádio 
José Cavalcanti, em Patos. (IM)

Serrano conquista vaga por antecipação
SEGUNDA DIVISÃO

O Serrano entrou na disputa por via judicial e mostrou que é o melhor no Grupo do Agreste após três jogos e sete pontos

Às vésperas do jogo decisivo contra o For-
taleza, no próximo domingo no Almeidão, os 
números da atual campanha dos dois clubes 
no Campeonato Brasileiro da Série C, são favo-
ráveis ao Botafogo. Como mandante, o Belo só 
sofreu uma derrota, e venceu todos os outros jo-
gos que disputou em João Pessoa. Já o Fortaleza, 
jogando fora de casa, só conseguiu duas vitórias 
até o momento, em oito partidas.

Mas numa análise dos últimos confrontos 
entre as duas equipes, pela Série C, o Fortale-
za leva ampla vantagem sobre o Botafogo. Em 
cinco jogos disputados, o Belo nunca venceu 
o Leão do Pici. A participação do Botafogo na 
competição começou em 2014, quando empa-
tou duas vezes com o time cearense, em 0 a 0. 
Em 2015, o Botafogo foi goleado no Castelão, 
em Fortaleza, por 3 a 0, e depois conseguiu um 
empate em 2 a 2, no Almeidão. Este ano, o Belo 
perdeu por 1 a 0, em partida disputada no Ceará. 

Este domingo, será a chance do Botafogo 
quebrar um tabu, e de quebra, ainda conseguir 
se classificar, à frente do Fortaleza. Uma possi-
bilidade real, na visão dos botafoguenses. “Será 
um jogo difícil, contra um adversário que tem 
um investimento bem superior ao nosso, mas 
nós também temos um bom time, e vamos jogar 
ao lado de nossa torcida, o que nos dá condições 
de buscar uma vitória”, disse o goleiro Michel 
Alves.

Hoje, o técnico Itamar Schulle deverá defi-
nir os substitutos de Pedro Castro e Sapé. Am-
bos levaram o terceiro cartão amarelo, e vão 
cumprir suspensão. Marcinho retorna ao time, 
provavelmente no lugar de Rafael Luz. Para o 
lugar de Pedro Castro, Assis é o mais cotado. Já 
para substituir Sapé, Henick e João Paulo dispu-
tam a vaga.

Belas do Belo
A técnica Gleide Costa lamentou muito, on-

tem, a eliminação do Botafogo na Copa do Brasil 
Feminina, após o empate em 0 a 0, contra o São 
Francisco, no interior da Bahia. O Belo precisava 
vencer, porque no jogo de ida, aqui em João Pes-
soa, o time baiano venceu por 1 a 0. 

“Nós perdemos a classificação aqui, quando 
não aproveitamos as várias oportunidades que 
criamos, e falhamos feio no gol do adversário. 
Sabíamos que seria difícil na Bahia. Perdemos 
jogadoras importantes, e enfrentamos uma 
equipe com melhor estrutura que a nossa. Pior 
ainda foi a atuação da arbitragem, que prejudi-
cou demais a nossa equipe. Não é fácil jogar fora 
de casa com uma arbitragem do local da partida. 
Mas saímos de cabeça erguida. Nosso trabalho 
está apenas começando, e estaremos bem mais 
forte em um futuro próximo”, disse a técnica, 
abatida com a desclassificação. 

Como mandante, o representante 
paraibano sofreu apenas uma derrota 
nos oito jogos disputados no Almeidão

Foto: PBesportes
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Ivo Marques
ivo_esportes@yahoo.com.br

Jogadores botafoguense continuam aprimorando a parte física para o jogo decisivo de domingo contra o Fortaleza no Almeidão



SINDICATO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE E COMBATE 
AS ENDEMIAS DE PATOS E REGIÃO.

Edital de Convocação
 Assembleia Geral de Ratificação de Fundação

O SINDACSE – Sindicato dos Agentes Comunitários de Saúde e Agentes de Combate as 
Endemias de Patos e Região – PB, SINDACSE, entidade sindical de primeiro grau, inscrita no 
CNPJ: 08.017.854/0001-92, neste ato representada pelo seu Presidente  Sr. João Bosco Eleutério 
de Assis, brasileiro, Agente Comunitário de Saúde, portador do RG: 1465768 SSP/PB e do CPF: 
739.305.044-72,residente e domiciliado na Rua: Severino Inácio, 226 Noé Trajano, CEP: 58705-
170, no uso de suas atribuições legais e estatutárias, convoca todos os Agentes Comunitários 
de Saúde e Agentes de Combate as Endemias dos Municípios de Patos, Malta, Condado, Vista 
Serrana, São José de Espinharas, Santa Terezinha, Catingueira, Emas, São José do Bonfim, Mãe 
D’Água, Teixeira, Maturéia, Desterro, Cacimbas, Quixaba, Cacimba de Areia, Passagem, Areia de 
Baraúnas, Salgadinho, São Mamede, Várzea, Santa Luzia, São José do Sabugi, Junco do Seridó, 
Para uma Assembleia Geral Extraordinária ser realizada na Associação comercial e Industrial de 
Patos,Rua: José Gomes Alves s/n, CEP 58700-250,  Patos – PB, na Cidade de Patos – PB, no dia 
03/10/2016 ás 08:30hs, para deliberar sobre :  A) – Ratificação da Fundação do Sindicato dos Agentes 
Comunitários e Agentes de Combate as Endemias de Patos e Região SINDACSE; B) – Processo 
de impugnação 46000.022717/2010-93 no MTE, tendo como impugnante o Sindicato de Agentes 
Comunitários de saúde da Paraíba – PB, CNPJ 07.790628/0001-40 e o processo de impugnação 
4600.006548/2015-59 tendo como impugnante o Sindicato dos Funcionários Públicos Municipais 
de Patos e Região – SINFEMP, CNPJ: 24.233.033/0001-40, e Outros assuntos de interesse Social.

João Bosco Eleutério de Assis
Presidente.

PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX
AVISO DE REVOGAÇÃO - TOMADA DE PREÇOS Nº 004/2016

A Prefeitura de Bayeux, torna público para o conhecimento dos interessados, que por razões de 
interesse público e ainda sob o amparo do Art. 49 da Lei 8.666/ 93, fica REVOGADO o processo 
licitatório TOMADA DE PREÇOSNº 004/2016, que objetiva a eventual Contratação de empresa 
especializada em construção civil para reforma das Escolas: Jaidê Rodrigues, João Belmiro, Petronio 
de Figueiredo; Creches: N. S. Aparecida, Alice Suassuna e Solar de Angeles neste município. A 
íntegra do ato está disponível nosite: http://www.bayeux.pb.gov.br/sist_licitacao.Maiores Informações 
pelo telefone (83) 3253-4080.

Bayeux/PB, 14 de setembro de 2016
Dr. Expedito Pereira

Prefeito

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA

SECRETARIA DE SAÚDE
A V I S O D E ANDIAMENTO DE L I C I T A Ç Ã O

PROCESSO Nº 09.016/2015 – PREGÃO ELETRÔNICO Nº 10.060/2016
OBJETO: SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUSIÇÃO DE MATERIAL  DE 

HIGIENE E LIMPEZA.
A Secretaria de Saúde do Município de João Pessoa, através de sua Pregoeira, Srª. Juliana 

Pereira de Lima, nomeada pela Portaria nº. 363/2016, vem por meio deste, tornar público, adiamento 
da sessão que estava prevista para o dia 20/09/2016, para o dia 29/09/2016, considerando pedidos 
de esclarecimentos interpostos por empresas interessadas no certame, o qual foi acatado pelo 
parecer do Setor de Almoxarifado. O novo Edital com as devidas alterações ficará à disposição dos 
interessados no prazo prescrito na legislação pertinente, no site www.licitacoes-e.com.br, ficando 
sob o mesmo número da licitação, qual seja: 644555, e no site http://transparencia.joaopessoa.
pb.gov.br/licitacoes. Consultas com a Pregoeira e sua equipe de apoio, no HORÁRIO ÚNICO de 
08h00min as 14h00h, no Fone: 83. 3214-7937 ou pelo e-mail cel.smsjp@gmail.com. 

João Pessoa, 15 de Setembro de 2016. 
Juliana Pereira de Lima 
Pregoeira Oficial da CSL

ESTADO DA PARA ÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA

SECRETARIA DE SAÚDE
A V I S O D E L I C I T A Ç Ã O

PROCESSO Nº 20.589/2015 – PREGÃO ELETRÔNICO Nº 10.082/2016
DATA DE ABERTURA: 29/09/2016 – ÀS: 09:00h.
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA MANUTENÇÃO CORRETIVA 

E PREVENTIVA, COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS ORIGINAIS, EM EQUIPAMENTOS MÉDICOS DA 
MARCA FANEM PERTENCENTES AO INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS.

A Secretaria de Saúde do Município de João Pessoa, através de sua Pregoeira, Srª. Francinne 
Emmanuela Marsicano de Brito torna público, para conhecimento dos interessados, que fará licitação 
na modalidade Pregão do tipo Eletrônico, sob o critério do menor preço por lote. O Edital ficará à 
disposição dos interessados no prazo prescrito na legislação pertinente, no site www.licitacoes-e.
com.br, sob o número da licitação 643269. Consultas com a Pregoeira e sua equipe de apoio, no 
HORÁRIO ÚNICO de 08h00min as 14h00h, no Fone: 83. 3214-7937 ou pelo e-mail cel.smsjp@
gmail.com. Fonte de Recursos: AIH. Fundamentação legal: Lei Federal nº 10.520/2002, Decreto 
Federal nº 5.450/2005, Decreto Municipal nº 4.985/2003 e 5.716/2006, e, subsidiariamente, pela 
Lei Federal nº 8.666/1993.

João Pessoa, 15 de Setembro de 2016. 
Francinne Emmanuela Marsicano de Brito 

Pregoeira da CSL

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL N.º 00028/2016
A Prefeitura Municipal de Alagoa Grande, através do Pregoeiro Oficial do Município, torna público 

que realizará licitação na modalidade PREGÃO PRESENCIAL N.º 00028/2016, DO TIPO MENOR 
PREÇO POR ITEM, exclusivo para ME e EPP, objetivando a aquisição e materiais de construção, 
para execução de obras de infraestrutura urbana (pavimentação de vias em paralelepípedos), no 
Município de Alagoa Grande, no dia 29/09/2016 às 9:00 horas, na Sala de Licitações deste Órgão, 
situada á Rua Cônego Firmino Cavalcante, s/n – Centro – Alagoa Grande - PB.

O Edital e demais informações encontram-se à disposição dos interessados no endereço acima 
citado, no horário das 08:00 às 12:00 horas. Informações pelo telefone: (0xx83) 3273-2687, e-mail: 
setordelicitacaoag@gmail.com, até o dia 28/09/2016.

 Alagoa Grande(PB), 15 de seembro de 2016.
ANTONIO SOARES DE LIMA 

PREGOEIRO

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA
SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 04.042/2016 

PROCESSO Nº 2015/073636; e 2015/073580 da SEPLAN
DATA DE ABERTURA: 28/09/2016 - ÀS 08:15h - Horário de Brasília. 
OBJETO: Sistema de Registro de Preços para eventual fornecimento, montagem e instalação de 

Bens Permanentes (mobiliário diversos, equipamentos e suprimentos de informática, equipamentos 
cênicos, e de áudio e vídeo, condicionador de ar, equipamentos esportivos e etc...), e de Material de 
Consumo (material esportivo), visando equipar os Centros de Artes e Esportes Unificados – CEUs, 
dos Bairros do Cristo e Gervásio Maia (Gramame).

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 
646017. 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: 
05 – Convênio Ministério da Cultura - MINC. 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.

Republicado por incorreção
João Pessoa, 15 de setembro de 2016

Dalpes Silveira de Souza
Pregoeiro da COPEL/SEAD

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA

SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 04.044/2016 
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº. 2016/040417 da SEAD.

DATA DE ABERTURA: 28/09/2016 - ÀS 08h30minh - Horário de Brasília. 
OBJETO: SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATE-

RIAL DE CONSUMO (HIDRO / SANITÁRIO) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA DEMAN
A Prefeitura Municipal de João Pessoa através do Pregoeiro, devidamente autorizado pela 

Portaria nº. 1.763/2011 torna público, que fará realizar a Licitação na modalidade Pregão Eletrôni-
co 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 
646252. SUPORTE LEGAL: Lei Federal nº. 10.520/02, regulamentada pelos Decretos Municipais 
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: 
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, 15 de setembro de 2016
Manoel Taigy de Queiroz Mello Neto

Pregoeiro da COPEL/SEAD
 

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIAL

 EXTRATO DE CONTRATO
OBJETO: Contratação de empresa do ramo da construção civil destinada à execução dos 

serviços de PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO de Diversas Ruas no Município de Areial/
PB. FUNDAMENTO LEGAL: Tomada de Preços nº 00004/2016. DOTAÇÃO: ORÇAMENTO 2016: 
RECURSOS PRÓPRIOS/FEDERAIS. VIGÊNCIA: 3 (três) meses. PARTES CONTRATANTES: Pre-
feitura Municipal de Areial e CT Nº 00048/2016 - 12.09.16 - CONSTRUTORA NORTE NORDESTE 
LTDA - ME - R$ 246.740,69

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIAL

 HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO - 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 da construção civil destinada à execução dos serviços de Re-
forma do CLUBE ESPORTIVO e SOCIAL do Município de AREIAL - CESMA, localizado na Rua 
Pedro Victor Guimarães, S/N - Centro - Areial/PB; HOMOLOGO o correspondente procedimento 
licitatório e ADJUDICO o seu objeto a: CONSTRUTORA FERREIRA EIRELI - EPP - R$ 22.326,63.

Areial - PB, 13 de Setembro de 2016
CÍCERO PEDRO MEDA DE ALMEIDA

Prefeito
  

 ESTADO DA PARAIBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE REMÍGIO

 CONVOCAÇÃO - COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
PROCESSO: Pregão Presencial nº 00034/2016, que objetiva: AQUISIÇÃO DE KIT’S NATALIDA-

DES, DESTINADOS AO GRUPO DE GESTANTES DO CRAS/NASF. NOTIFICAÇÃO: Convocamos 
as empresas MARCELA ELIZABETE DE MIRANDA BATISTA SANTOS SOUTO EIRELI – ME. 
- CNPJ nº 22.526.394/0001-59; PROSPERA COMERCIO E SERVIÇO EIRELI – ME. - CNPJ nº 
06.243.407/0001-26; para no prazo de cinco dias consecutivos, considerados da data de publicação 
desta notificação, comparecerem junto a CPL, no endereço abaixo indicado, para a assinatura dos 
respectivos contratos, nos termos do correspondente instrumento convocatório. INFORMAÇOES: 
na sede da CPL, Avenida Joaquim Cavalcante de Morais, 96 - Centro - Remigio - PB. Informações: 
no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no referido endereço.

Remígio - PB, 15 de setembro de 2016
ALEXANDRE GONÇALVES DIAS - Presidente da Comissão

 
PREFEITURA MUNICIPAL DE LIVRAMENTO

EXTRATO DO OITAVO ADITIVO DE PRAZO AO CONTRATO PML/SAF Nº 014/2012
Tomada de Preço Nº 009/2011.Contratante:Prefeitura de Livramento/PB, CNPJ Nº 08.738.916/0001-

55.Contratada:Jada Construções E Incorporações Ltda, CNPJ Nº 10.292.460/0001-94.
Objeto:Construção da Creche.Fundamento Legal: Este contrato reger-se-á pela Lei Federal nº 8.666/93. 
Deste modo a vigência do contrato após a assinatura deste termo aditivo passou de 27/12/2015 a 
22/09/2016, para a nova vigência que de 22/09/2016 a 22/06/2017.Ficam ratificadas todas as demais 
cláusulas contratuais que não foram modificadas pelo presente termo aditivo.Data da ass.: 01/09/2016.
Partes ass.: Carmelita E. V. Sousa (Prefeita) e o Jorge A.D. de Albuquerque (Pela Empresa)

Livramento - PB,01 de setembrode 2016.
Carmelita Estevão Ventura Sousa - Contratante

 
CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA - CAGEPA JOAO PESSOA - CNPJ/CPF Nº 
09.123.654/0001-87 Torna público que a SUDEMA - Superintendência de Administração do Meio 
Ambiente, emitiu a Licença de Operação n°2900/2016 em João Pessoa,13 de Setembro de 2016– 
Prazo: 730 dias. Para a atividade de: Sistema de Abastecimento de Água da cidade de Massa-
randuba. Na(o) -Município: MASSARANDUBA- UF: PB: Processo: 2016-004622/TEC/LO-2675.

CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA - CAGEPA JOAO PESSOA - CNPJ/CPF Nº 
09.123.654/0001-87 Torna público que solicitou a SUDEMA - Superintendência de Administração do 
Meio Ambiente, Renovação da Licença de Operação N° 3537/2014/PROC. Nº 14-1928 – Ampliação 
do Sistema de Abastecimento de Água da Grande João Pessoa= IT: 41.551.157,28 = AC 400,40m²= 
NE: 250 = L/AT: GRANDE JOÃO PESSOA - UF: PB: Processo: 2016-006979/TEC/LI-3178.

JOSÉ VIRGOLINO NUNES DE FARIAS – CNPJ/CPF Nº 046.751.094-62 Torna público que a 
SUDEMA – Superintendência de Administração do Meio Ambiente, emitiu a Licença de Operação 
nº 2769/2016 em João Pessoa, 8 de setembro de 2016 – Prazo: 730 dias. Para a atividade de: 
EDFICAÇAO MULTIFAMILIAR COM 02 CASAS HABITACIONAIS, EM 01 PAVIMENTO NUMA ÁREA 
DE 121,42 M² Na (o) – RUA MARCONE A. VASCONCELOS, QD 01, LOT 10, LOT. SANTO AMARO 
Município: SANTA RITA – UF: PB. Processo: 2016-005733/TEC/LO-2977.

WELLITON HONORIO DA SILVA – CNPJ/CPF Nº 121.737.834-08 Torna público que a SUDEMA – 
Superintendência de Administração do Meio Ambiente, emitiu a Licença de Operação nº 2857/2016 
em João Pessoa, 12 de setembro de 2016 – Prazo: 730 dias. Para a atividade de: EDFICAÇAO 
MULTIFAMILIAR COM 02 CASAS HABITACIONAIS, EM 01 PAVIMENTO NUMA ÁREA DE 169,00 
M² Na (o) – RUA MARCONE A. VASCONCELOS, QD 04, LOT 36, Município: SANTA RITA – UF: 
PB. Processo: 2016-006258/TEC/LO-3052.

MANOEL PEREIRA DE SANTANA – CNPJ/CPF Nº 072.273.454-91. Torna público que a SUDEMA - 
Superintendência de Administração do Meio Ambiente, emitiu a Licença de Operação nº 2608/2016 
em João Pessoa, 2 de setembro de 2016 – Prazo: 730 dias. Para a atividade de: Propaganda ao 
Volante (VW GOL 1000 – PLACA MNE-1724/PB) Na(o) -  PERCURSO: SANTA RITA E REGIÃO  
Município: -  UF: PB. Processo: 2016-006378/TEC/LO-3075.

ANTONIO RAIMUNDO DA PENHA – CNPJ/CPF Nº 343.593.464-68. Torna público que a SUDEMA - 
Superintendência de Administração do Meio Ambiente, emitiu a Autorização Ambiental nº 2658/2016 
em João Pessoa, 5 de setembro de 2016 – Prazo: 57 dias. Para a atividade de: AUTORIZAÇÃO 
AMBIENTAL ELEITORAL - blazer= PLACA-KLR-2567/PB Na(o) -  SANTA RITA E REGIÃO. Muni-
cípio: - UF: PB. Processo: 2016-006412/TEC/AA-4520.

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA
SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA

COMISSÃO SETORIAL DE LICITAÇÃO 
AVISO DE ADIAMENTO IV DA CHAMADA PÚBLICA N. º 09001/2016

PROCESSO ADM. Nº. 2016/029978
OBJETO: Aquisição de Gêneros Alimentícios da Agricultura Familiar e do Empreendedor Fa-

miliar Rural (ANEXO I), para o atendimento ao Programa Nacional de Alimentação Escolar/PNAE.
A Secretaria de Educação e Cultura do município de João Pessoa através da Pregoeira torna 

público que a chamada pública acima epigrafada será adiada, uma vez que foram interpostas 
impugnações, as quais foram parcialmente acatadas. Os Grupos Formais deverão apresentar toda 
documentação de habilitação e projeto de venda no dia 10/10/2016 das 08h30min às 12h30min, no 
Gabinete do Secretário Adjunto da Secretaria de Educação, situada na Rua Diógenes Chianca, nº 
1.777 – Água Fria, João Pessoa/PB, no horário das 08h00mim às 12h00mim, bem como através 
do e-mail cslsedecjp@yahoo.com.br, a partir do dia 16 de setembro de 2016.

João Pessoa, 15 de setembro de 2016.
Gláucia Kaline A. da Fonseca Carvalho

Pregoeira da CSL/SEDEC

JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 050992
Responsavel.: LUCIO PRAZERES DA SILVA
CPF/CNPJ....: 001783404-05
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$          1.400,00
Apresentante: BANCO ITAU S/A-60701190/4132-80
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 050993
Responsavel.: MARIA DA GRACA SILVA
CPF/CNPJ....: 127184753-15
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            180,00
Apresentante: BANCO DO BRADESCO-60746948/342340
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 050819
Responsavel.: MATEX IMPORTACAO E EXPORTACAO 
LTDA-
CPF/CNPJ....: 009137076/0001-38
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            287,78
Apresentante: BANCO DO BRADESCO-60746948/342340
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 050590
Responsavel.: MATEX IMPORTACAO E EXPORTACAO
CPF/CNPJ....: 009137076/0001-38
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$          1.687,34
Apresentante: BANCO ITAU S/A-60701190/4132-80
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 050613
Responsavel.: N C JOIAS LTDA EPP
CPF/CNPJ....: 000235583/0001-30
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            920,20
Apresentante: BANCO DO BRADESCO-60746948/342340
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 050841
Responsavel.: PAULO DE TACIO DE OLIVEIRA PINTO
CPF/CNPJ....: 205446934-34
Titulo......: DUP PRES SER IN  R$            160,00
Apresentante: CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG.: 0037
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 050046
Responsavel.: PEDRO ALVES TEIXEIRA
CPF/CNPJ....: 205572994-20
Titulo......: CERT DIVI ATIVA  R$          1.282,98
Apresentante: CONS REGIONAL DE EDUCACAO 
FISICA
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 051052
Responsavel.: PLANC EPITACIO PESSOA EMP. 
IMOB. SP
CPF/CNPJ....: 021160733/0001-63
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$          1.531,75
Apresentante: BANCO DO BRADESCO-60746948/342340
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 049909
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,  16/09/2016
----------------------------------------

Bel. GERMANO CARVALHO TOSCANO DE BRITO
- Titular -

Responsavel.: DAUREA GOMES DE CARVALHO-ME
CPF/CNPJ....: 001621214/0001-48
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$          7.875,00
Apresentante: BANCO DO BRADESCO-60746948/342340
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 050820
Responsavel.: DAUREA GOMES DE CARVALHO-ME
CPF/CNPJ....: 001621214/0001-48
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            397,20
Apresentante: BANCO DO BRADESCO-60746948/342340
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 050821
Responsavel.: DAUREA GOMES DE CARVALHO-ME
CPF/CNPJ....: 001621214/0001-48
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$          1.442,40
Apresentante: BANCO DO BRADESCO-60746948/342340
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 050822
Responsavel.: DAUREA GOMES DE CARVALHO-ME
CPF/CNPJ....: 001621214/0001-48
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$          1.512,00
Apresentante: BANCO DO BRADESCO-60746948/342340
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 050823
Responsavel.: HARDALESON ARAUJO DE OLIVEIRA
CPF/CNPJ....: 000234444-01
Titulo......: IND CONDOMINIO   R$            720,90
Apresentante: CONDOMINIO RESIDENCIAL COSTA 
AZUL
Protocolo...: 2016 - 050000
Responsavel.: FIBRA CONSTRUTORA E INCORPORAD
CPF/CNPJ....: 008864917/0001-46
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$          2.101,00
Apresentante: CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG.: 0037
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 050068
Responsavel.: INDUSTRIA MECANICA MARIA DAS N
CPF/CNPJ....: 010297931/0001-57
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$          5.662,92
Apresentante: CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG.: 0037
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 050228
Responsavel.: JANAINA PATRICIA DA SILVA
CPF/CNPJ....: 014254844-84
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            320,00
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 050240
Responsavel.: LUCAS GABRIEL ALVES SANTOS-ME
CPF/CNPJ....: 021504175/0001-06
Titulo......: INDIC DUPLICATA  R$            399,53
Apresentante: NAZARIA DIST DE PRODUTOS FAR-
MACEUTI
Protocolo...: 2016 - 050788
Responsavel.: LUCIO PRAZERES DA SILVA
CPF/CNPJ....: 001783404-05
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$          1.400,00
Apresentante: BANCO ITAU S/A-60701190/4132-80

TOSCANO DE BRITO
SERVICO NOTARIAL E REGISTRAL 

Rua Cândido Pessoa, 31
Fone: 241.7177

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

ESTADO DA PARAÍBA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SAPÉ

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00023/2016

Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 
Orcine Fernandes, S/Nº - Centro - Sapé - PB, às 08:00 horas do dia 29 de Setembro de 2016, 
licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Locação de um veículo tipo 
Micro ônibus - transporte de pacientes Sapé/João Pessoa/Sapé. Recursos: previstos no orçamento 
vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e Decreto Municipal nº 2051/2005. Informações: 
no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado.

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

Sapé - PB, 13 de Setembro de 2016
MARCELO DE SOUZA PEREIRA - Pregoeiro Oficial

EDITAL DE CITAÇÃO C/ PRAZO DE 30 DIAS:
O DR. INÁCIO JÁRIO QUEIROZ DE ALBUQUERQUE. MM. Juiz de Direito da 2ª Vara Cível da 

Comarca de João Pessoa, no uso de suas atribuições e de acordo com a lei, FAZ SABER aos que 
virem o presente edital ou dele notícia tiverem e a quem interessar possa, que tramita perante este 
Juízo, os autos da Ação Monitória (Processo n. 20020080337930), ajuizada pela UNIMED JOÃO 
PESSOA – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO, contra ADRIANO MARQUES PEREIRA, 
residente em local incerto e não sabido. Fica o réu, devidamente citado pelo presente edital, para no 
prazo de 15 (quinze) dias, efetuar o pagamento da divida, que importa em R$ 16.057,79 (dezesseis 
mil, cinqüenta e sete reais e setenta e nove centavos), hipótese em que, ficara isento do pagamento 
de custas processuais e honorários advocatícios. Fica advertido de que sendo embargada a ação 
ou rejeitados os embargos, constituir-se-á de pleno direito o titulo executivo judicial. Para que não 
se alegue ignorância, é expedido o presente edital, indo publicado na forma da lei. Cumpra-se. João 
Pessoa, 06 de Julho de 2015. Eu, José Alberto de Melo, o digitei.

INÁCIO JÁRIO QUEIROZ DE ALBUQUERQUE
Juíza de Direito 

EDITAL DE CITAÇÃO C/ PRAZO DE 30 DIAS:
O DR. INÁCIO JÁRIO QUEIROZ DE ALBUQUERQUE. MM. Juiz de Direito da 2ª Vara Cível da 

Comarca de João Pessoa, no uso de suas atribuições e de acordo com a lei, FAZ SABER aos que 
virem o presente edital ou dele notícia tiverem e a quem interessar possa, que tramita perante este 
Juízo, os autos da Ação Monitória (Processo n. 20020080337930), ajuizada pela UNIMED JOÃO 
PESSOA – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO, contra ADRIANO MARQUES PEREIRA, 
residente em local incerto e não sabido. Fica o réu, devidamente citado pelo presente edital, para no 
prazo de 15 (quinze) dias, efetuar o pagamento da divida, que importa em R$ 16.057,79 (dezesseis 
mil, cinqüenta e sete reais e setenta e nove centavos), hipótese em que, ficara isento do pagamento 
de custas processuais e honorários advocatícios. Fica advertido de que sendo embargada a ação 
ou rejeitados os embargos, constituir-se-á de pleno direito o titulo executivo judicial. Para que não 
se alegue ignorância, é expedido o presente edital, indo publicado na forma da lei. Cumpra-se. João 
Pessoa, 06 de Julho de 2015. Eu, José Alberto de Melo, o digitei.

INÁCIO JÁRIO QUEIROZ DE ALBUQUERQUE
Juíza de Direito 

EDITAL DE CITAÇÃO CÍVEL
O DR. JOSÉ CÉLIO DE LACERDA SÁ, Juiz de Direito, da 7ª Vara Cível da Comarca de João 

Pessoa, antiga 18ª VARA CÍVEL, em virtude da lei, etc...
PROCESSO: 0037971-56.2011.815.2001
Pelo Presente EDITAL DE CITAÇÃO, com prazo de 20 dias, faz saber, a todos quanto o presente 

virem ou dele notícia tiverem, que por esta Vara e respectivo cartório se processam os autos da 
AÇÃO MONITÓRIA, autos nº 0037971-56.2011.815.2001 (2002011037971-2), em que partes: 
UNIMED JOÃO PESSOA – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO, em face de SORAYA DA 
NOBRÉGA L. BURKHARDT. Tendo o presente edital a finalidade de CITAR a promovida SORAYA 
DA NOBREGA L. BURKHARDT, com ÚLTIMO endereço informado nos autos À RUA JOSÉ RODRI-
GUES DE MEDEIROS, Nº 4, Bairro VALE DO SOL, PARNAMIRIM – RN, tendo em vista não ter sido 
encontrada no endereço informado e se achar em lugar incerto e não sabido, e por requerimento da 
parte promovente, para tomar conhecimento da ação supra e vir acompanhá-la até o seu termino, 
podendo, querendo, oferecer contestação por escrito no prazo de 15 dias, ficando ciente de que não 
contestando ou não se defendendo, presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os fatos alegados pelo 
promovente, podendo ocorrer os efeitos da revelia, assim como poderá lhe ser nomeado defensor 
especial, nos termos dos artigos 256 e 257, do NCPC. E, para que depois, ninguém possa alegar 
desconhecimento, mandou, o MM Juiz de Direito, expedir o presente edital, que será publicado em 
três jornais de grande circulação, sendo um deles um jornal oficial, 257, parágrafo único, do artigo 
257 do Código de Processo Civil, todas as publicações a cargo do promovente, e uma via será 
afixada no lugar de costume do Fórum de João Pessoa. E, para cumprir, eu, Adalberto Sarmento 
de Lima Silva, Chefe do Cartório da 7ª Vara Cível, o digitei e subscrevi, em 09 de Junho de 2016.

 CUMPRA-SE
 João Pessoa, 09 de Junho de 2016.

JOSÉ CÉLIO DE LACERDA SÁ
Juiz de Direito 

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIUNFO

 EXTRATO DE CONTRATO
OBJETO: Aquisição parcelada de Gêneros Alimentícios perecíveis (Carne) fornecidos de forma 

parcelada e diariamente a serem entregues distribuídos nos pontos de entrega, conforme solicitação 
da Secretaria de Saúde do Município de Triunfo - PB.

FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Presencial nº 00039/2016.
DOTAÇÃO: 02.050 - SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 10.301.1002 

2013 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE/FMS SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro de 2016
PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Triunfo e:
CT Nº 00079/2016 - 08.09.16 - FRANCISCA EVANGELISTA DOS SANTOS ANACLETO - R$ 

94.100,00

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIUNFO

 HOMOLOGAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 00039/2016
Nos termos do relatório final apresentado pelo Pregoeiro Oficial e observado parecer da Asses-

soria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00039/2016, que objetiva: Aquisição parcelada 
de Gêneros Alimentícios perecíveis (Carne) fornecidos de forma parcelada e diariamente a serem 
entregues distribuídos nos pontos de entrega, conforme solicitação da Secretaria de Saúde do 
Município de Triunfo - PB; HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório em favor de: 
FRANCISCA EVANGELISTA DOS SANTOS ANACLETO - R$ 94.100,00.

Triunfo - PB, 08 de Setembro de 2016
DAMISIO MANGUEIRA DA SILVA - Prefeito

PREFETURA MUNICIPAL DE ITATUBA
 AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00043/2016
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 

Professor José Silvério, 75 - Centro - Itatuba - PB, às 10:00 horas do dia 29 de Setembro de 2016, 
licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Fornecimento de urnas funerá-
rias com e sem translado, mediante solicitação e entrega parcelada, em atendimento as demandas 
operacionais deste município. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei 
Federal nº 10.520/02 e Decreto Municipal nº 004/2006. Informações: no horário das 08:00 as 14:00 
horas dos dias úteis, no endereço supracitado.

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

Itatuba - PB, 14 de Setembro de 2016
JUSCELINO MONTEIRO DA SILVA - Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS
RESULTADO JULGAMENTO DORECURSO ADMINISTRATIVO

PREGAO PRESENCIAL Nº: 018/2016.
INTERESSADOS: Medontec Manutenção e Reparação em Equipamentos Médicos Hospitalares 

e Odontológicos Ltda; Distribuidora SalutteLtda Me; Edilane da Costa Carvalho-Me e MJ Comércio 
de Artigos Médicos e Ortopédicos Ltda Me.

A PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS torna público que após análise do 
recurso interposto pela empresa: Distribuidora SalutteLtda Me.

DECIDE.Julgarpelonão conhecimento do recurso, devido a sua INTEMPESTIVIDADE nos 
termosdo art. 4º, XVIII da Lei n.º 10.520/02.

Todavia, a pregoeira procedeu a reanálise da proposta de preço da empresa MJ COMÉRCIO 
DE ARTIGOS MÉDICOS E ORTOPÉDICOS LTDA ME no qual verificou que a mesma não atendeu 
integralmente as exigências do edital, motivo pelo qual a pregoeira decidiu rever seus atos, con-
forme dispõe o princípio da autotutela estampado no art. 49 da Lei n.º 8.666/93, pugnando desta 
feita, por DESCLASSIFICAR a proposta da empresa MJ COMÉRCIO DE ARTIGOS MÉDICOS 
E ORTOPÉDICOS LTDA ME,nos itens 01, 02, 08, 09, 12, 13, 16, 18, 19 e 20 do LOTE II, em 
decorrência da proposta de preço não consignar o modelo dos equipamentos, nos termos do item 
VI, 2 “e”, “g”. do edital.   

Com a DECISÃO, será reaberto a etapa de classificação e lances nos itens 12, 13, 18 e 19 
do LOTE II. 

CONVOCARas empresas Medontec Manutenção e Reparação em Equipamentos Médicos 
Hospitalares e Odontológicos Ltda/Cnpj: 05.797.987/0001-30; Distribuidora SalutteLtda Me/Cnpj: 
09.193.047/0001-93; Edilane da Costa Carvalho-Me/Cnpj: 12.710.916/0001-14 para areunião de 
classificação ereabertura dos lances dos itens acima descritos, que acontecerá as 15:00hs. do 
dia 27/09/2016, na sala da CPL, localizada naPraça Noé Rodrigues de Lima, s/n – Centro – São 
José dos Ramos-PB

São José dos Ramos-PB, 15 de setembrode 2016.
Angelina Lourenço de Melo

Pregoeira

SINDICATO DOS FARMACÊUTICOS DO ESTADO DA PARAÍBA
ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
 Pelo presente, ficam convocados todos os farmacêuticos em atividade no Estado da Paraíba a 

se reunirem em ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINARIA, em caráter permanente, a ser realizada 
no dia 22/09/2016, na Sede do Sifep, à Rua Rodrigues de Aquino, 555 – Jaguaribe, nesta Capital, as 
18:30 horas. Para discutir e deliberar sobre a seguinte ordem do dia 1- Analise de Contra Proposta 
feito pelo sindicato patronal referente a data base 1º Julho de 2016; 2- Autorização da categoria 
para que o Sindicato promova negociação com os representantes dos empregadores ou instaurar 
Dissídio Coletivo em caso de frustração das negociações; 3-Outros informes. João Pessoa, 16 de 
Setembro de 2016. Hariad Ribeiro Morais da Silva. Presidente em exercício do SIFEP. 

SOUSA SOARES
SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL
Travessa do Fórum, s/n, Caaporã-PB. 

CNPJ: 02.963.253/0001-96
FONE(FAX): 3286-1252 – 2° Ofício de 

Notas

EDITAL

Responsável: CIA DE CIMENTO DA PARAI-
BA - CCP
CPF/CNPJ(MF): 12.616.864/0002-00
Título: Espécie: DMI – DUPLICATA DE VENDA 
MERCANTIL POR INDICAÇÃO; 
Valor R$ 33.390,00
Protocolo (cartório): 3.710
Protestante: EUTETIC DO BRASIL LTDA
Apresentante: BANCO DO BRADESCO S.A
Protocolo CRA nº.: 2016090803
Responsável: EDEILSON DA SILVA LINS
CPF/CNPJ (MF): 031.203.544-65
Título: Espécie: CH – CHEQUE
Valor R$ 74,00
Protocolo (cartório): 3.701
Protestante: ALBUQUERQUE PNEUS LTDA
Apresentante: ALBUQUERQUE PNEUS LTDA
Nº do Título: 850308
Responsável: EDEILSON DA SILVA LINS
CPF/CNPJ (MF): 031.203.544-65
Título: Espécie: CH – CHEQUE 
Valor R$ 110,50
Protocolo (cartório): 3.702
Protestante: ALBUQUERQUE PNEUS LTDA
Apresentante: ALBUQUERQUE PNEUS LTDA
Nº do Título: 850310
Responsável: EDEILSON DA SILVA LINS
CPF/CNPJ (MF): 031.203.544-65
Título: Espécie: CH – CHEQUE 
Valor R$ 60,00
Protocolo (cartório): 3.703
Protestante: ALBUQUERQUE PNEUS LTDA
Apresentante: ALBUQUERQUE PNEUS LTDA
Nº do Título: 850311
Responsável: EDEILSON DA SILVA LINS
CPF/CNPJ (MF): 031.203.544-65
Título: Espécie: CH – CHEQUE 
Valor R$ 150,00
Protocolo (cartório): 3.704
Protestante: ALBUQUERQUE PNEUS LTDA
Apresentante: ALBUQUERQUE PNEUS LTDA
Nº do Título: 850309

Responsável: SODEXO FACILITIES SERVI-
CES LTDA
CPF/CNPJ (MF): 05.416.618/0017-18
Título: Espécie: DMI – DUPLICATA DE VENDA 
MERCANTIL POR INDICAÇÃO 
Valor R$ 3.656,80
Protocolo (cartório): 3.754
Protestante: CERTEC LTDA
Apresentante: BANCO BRADESCO S/A
Protocolo CRA nº. 2016 - 089638
Responsável: SODEXO FACILITIES SERVI-
CES LTDA
CPF/CNPJ (MF): 05.416.618/0017-18
Título: Espécie: DMI – DUPLICATA DE VENDA 
MERCANTIL POR INDICAÇÃO 
Valor R$ 5.515,40
Protocolo (cartório): 3.755
Protestante: CERTEC LTDA
Apresentante: BANCO BRADESCO S/A
Protocolo CRA nº. 2016 - 089639
Responsável: WELLINGTON LIMA BEZERRA
CPF/CNPJ (MF): 700.593.434-27
Título: Espécie: DMI – DUPLICATA DE VENDA 
MERCANTIL POR INDICAÇÃO 
Valor R$ 300,00
Protocolo (cartório): 3.751
Protestante: WF VEICULOS LTDA
Apresentante: BANCO DO BRASIL S/A
Protocolo CRA nº. 2016 – 089360
Responsável: LUCIANA ELETERIO DA SILVA
CPF/CNPJ (MF): 047.888.714-08
Título: Espécie: CCB – CÉDULA DE CRÉDITO 
BANCÁRIO
Valor R$ 2.058,18
Protocolo (cartório): 3.782
Protestante: BV FINANCEIRA S/A CRÉDITO 
FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
Apresentante: REALE SOCIEDADE INDIVIDU-
AL DE ADVOCACIA - EPP
Titulo n. : 540818680
Em Obediência ao Art. 15 da Lei n° 9.492 de 
10.09.1997, intimo a pessoa física acima citada 
a vir pagar, ou dar por escrito as razões que tem, 
neste 2° Ofício de Protesto, a rua Travessa do 
Fórum s/n, na cidade de Caaporã-PB, no prazo 
de 03(três) dias, sob  pena de ser o referido 
Título Protestado na forma da LEI. 

Caaporã-PB, 30 de Agosto de 2016. 
Bela.  IVANISE DE SOUSA

-  Titular -

Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            633,00
Apresentante: BCO BRADESCO S.A.607469480001.12
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 050457
Responsavel.: LUIZ GOMES DA SILVA.
CPF/CNPJ....: 616957694-49
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            706,66
Apresentante: BCO BRADESCO S.A.607469480001.12
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 050456
Responsavel.: NATALIA BRUNET CARTAXO BRAGA
CPF/CNPJ....: 062662424-00
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$          1.779,77
Apresentante: BANCO ITAU S.A-60701190/0001-04
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 051244
Responsavel.: OSVALDO COSTA DE LIMA
CPF/CNPJ....: 009132986/0001-28
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            102,40
Apresentante: BCO BRADESCO S.A.607469480001.12
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 050703
Responsavel.: ROSEMERE SUASSUNA SALDANHA
CPF/CNPJ....: 250855224-00
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            250,00
Apresentante: CEF-AG TRINC.00360.305.0001.04
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 050036
Responsavel.: SEVERINO HONORIO ONOFRE JUNIOR
CPF/CNPJ....: 954194704-20
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            633,99
Apresentante: BCO BRADESCO S.A.607469480001.12
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 050421
Responsavel.: STEVAO ARNOUD DIAS
CPF/CNPJ....: 060050194-90
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            950,00
Apresentante: CEF-AG TRINC.00360.305.0001.04
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 050209
Em obediencia ao Art. 15 da Lei No. 9.492, de 10 de 
Setembro de 1997, ficam intimadas as Pessoas Fisicas 
e Juridicas acima citadas a virem pagar os titulos supra, 
no prazo de tres dias uteis, ou darem, por escrito, as 
razoes por que nao o fazem, dirigindo-se, para tanto,ao 
2o Tabelionato de Protesto, a Praca 1817, 40 - Centro - 
Joao Pessoa-PB, sob pena de serem os referidos titulos 
PROTESTADOS, na forma da LEI.

 Joao Pessoa,  16/09/2016
----------------------------------------

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.: AAFJ - COMERCIO DE ALIMENTO LT
CPF/CNPJ....: 007454779/0001-64
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$          5.000,00
Apresentante: BANCO ITAU S.A-60701190/0001-04
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 050639
Responsavel.: CLISVALDO BRAZ DE MELO
CPF/CNPJ....: 100314984-77
Titulo......: CED CRE BAN IND  R$          4.525,39
Apresentante: REALE SOCIEDADE INDIVIDUAL DE 
ADVOC
Protocolo...: 2016 - 050562
Responsavel.: COM DE CONF SOBRINHO E SANTOS
CPF/CNPJ....: 022777626/0001-41
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            666,36
Apresentante: BANCO ITAU S.A-60701190/0001-04
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 050601
Responsavel.: D  PASSAGEM DELICATESSEN LTDA
CPF/CNPJ....: 007408338/0001-26
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$          1.250,98
Apresentante: BANCO ITAU S.A-60701190/0001-04
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 050610
Responsavel.: DISTRIBUIDORA GLOBO LTDA
CPF/CNPJ....: 011208403/0001-47
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            614,80
Apresentante: BCO SANTANDER S.A-90400888/000142
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 050321
Responsavel.: GPX VIAGENS E TURISMO LTDA EPP
CPF/CNPJ....: 014239914/0001-14
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$          4.121,04
Apresentante: BCO SANTANDER S.A-90400888/000142
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 050388
Responsavel.: JGA ENGENHARIA LTDA
CPF/CNPJ....: 000896853/0001-53
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            240,00
Apresentante: CEF-AG TRINC.00360.305.0001.04
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 050218
Responsavel.: LUIZ GOMES DA SILVA.
CPF/CNPJ....: 616957694-49
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ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO RÉGIS

 RESULTADO FASE PROPOSTA
TOMADA DE PREÇOS Nº 00003/2016
OBJETO: Contratação de uma empresa especializada em construção civil, para construção 

de uma creche Pro infância projeto padrão FNDE do Tipo 2 Localizada no centro desta cidade..
LICITANTE DECLARADO VENCEDOR e respectivo valor total da contratação:
CONSTRUTORA EDFFICAR LTDA - Valor: R$ 1,277,205,99.
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, Av. Senador Ruy Carneiro, 278 - Centro - Pedro Régis - PB, no horário 
das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis.

Telefone: (083) 3295-5618.
Pedro Régis - PB, 14 de Setembro de 2016

LUIZ SOARES DE ANDRADE
Presidente da Comissão

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSITO E TRANSPORTES PÚBLICOS

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00025/2016
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 

Cazuza Barreto, 113 - Estação Velha - Campina Grande - PB, às 14:00 horas do dia 29 de Setembro 
de 2016, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, restrita à participação de 
Microempresas, Empresas de Pequeno Porte e Equiparados, para: Contratação de empresa para 
fornecimento de computadores conforme termo de referencia, destinados a STTP Superintendência 
de Transito e Transportes Públicos.. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal 
Lei Federal nº 10.520/02 e 8.666, de 21 de junho de 1993 e suas alterações posteriores. Informa-
ções: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: (83) 
33411278. Email: sttpcampina.licita@gmail.com. Edital: http://sttpcg.com.brCampina Grande - PB, 
15 de Setembro de 2016. POLLYANNA MARIA LORETO MEIRA - Pregoeira Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D`ÁGUA
AVISO DE EDITAL DE LICITAÇÃO

TOMADA DE PREÇOS Nº 00009/2016
A Prefeitura Municipal de Olho D`água, através de sua Comissão Permanente de Licitação, torna 

público para conhecimento dos interessados que fará realizar licitação na modalidade TOMADA DE 
PREÇOS Nº 00009/2016, do tipo menor preço por item, prestação de serviços para transporte de 
estudantes, cuja abertura será no dia 03.10.2016 às 09:00 horas, na sala de licitações deste órgão, 
situado na Rua Fausto de Almeida Costa,  s/nº, Centro  Olho D`água - PB.

O edital e demais informações encontram-se a disposição dos interessados no endereço acima 
citado, no horário das 08:00 às 12:00 horas, contatos pelo telefone (0**83) 3483-1003.

Olho D`água - PB,  15 de Setembro de 2016
Daniela Iria Adjuto de Almeida 

Presidente da CPL

PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA
EXTRATO DE TERMO DE ADITIVO

INSTRUMENTO: Terceiro Termo de Aditivo ao Contrato nº  000082/2014, assinado em 01.12.2014.
PARTES: Prefeitura Municipal de Olho D´agua e a empresa CONOBRE ENGENHARIA CONS-

TRUÇÃO E COMÉRCIO LTDA - EPP.
OBJETO CONTRATUAL: Construção de uma quadra escolar coberta com vestiário, Termo de 

Compromisso nº PAC 2.09738/2014.
OBJETO DO ADITIVO: Prorrogação de Prazo
FUNDAMENTAÇÃO: Art. 65 da Lei nº 8.666/93.

Olho D´agua - PB, 19 de Agosto de 2016.
Francisco de Assis Carvalho

Prefeito                          

PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA
EXTRATO DE TERMO DE ADITIVO

INSTRUMENTO: Quarto Termo de Aditivo ao Contrato nº  000081/2014, assinado em 01.12.2014.
PARTES: Prefeitura Municipal de Olho D´agua e a empresa CONOBRE ENGENHARIA CONS-

TRUÇÃO E COMÉRCIO LTDA - EPP.
OBJETO CONTRATUAL: Construção de uma UBS porte I,  localizada na comunidade Umbuzeiro, 

atendendo a Portaria nº 2.665/2013.
OBJETO DO ADITIVO: Prorrogação de Prazo
FUNDAMENTAÇÃO: Art. 65 da Lei nº 8.666/93.

Olho D´agua - PB, 19 de Agosto de 2016.
Francisco de Assis Carvalho

Prefeito

SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO
DIRETORIA EXECUTIVA DA CENTRAL DE COMPRAS

GERÊNCIA EXECUTIVA DE LICITAÇÃO

CONVOCAÇÕES PARA PREGÃO PRESENCIAL N193/2016
O GOVERNO DO ESTADO DA PARAÍBA, através da Secretaria de Estado da Administração, 

publica para conhecimento dos interessados que, nos termos da lei n° 10.520/02 e alterações, 
e pelo Decreto nº 24.649/03 que regulamentou a sua aplicação no âmbito do Poder Estadual, e 
subsidiariamente pela Lei nº 8.666/93 e suas alterações, realizará licitação na modalidade pregão 
presencial na sede deste orgão, situada a Rua João da Mata S/N, Palácio dos Despachos/Vice-
-Governadoria - Jaguaribe, telefone (083)3218-4588, no dia 29/09/2016 às 09h para:

Registro de preços para aquisição de fardamento, destinado a Secretaria de Estado da Admi-
nistração Penitenciaria - SEAP, conforme anexo I do Edital.

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

REG. CGE Nº - 16-00819-1
João Pessoa, 14 de setembro  de 2016

Vivianne Pereira Almeida Diniz
Gerente Executiva de Licitação

SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO
DIRETORIA EXECUTIVA DA CENTRAL DE COMPRAS

GERÊNCIA EXECUTIVA DE LICITAÇÃO

CONVOCAÇÕES PARA PREGÃO PRESENCIAL N219/2016
O GOVERNO DO ESTADO DA PARAÍBA, através da Secretaria de Estado da Administração, 

publica para conhecimento dos interessados que, nos termos da lei n° 10.520/02 e alterações, 
e pelo Decreto nº 24.649/03 que regulamentou a sua aplicação no âmbito do Poder Estadual, e 
subsidiariamente pela Lei nº 8.666/93 e suas alterações, realizará licitação na modalidade pregão 
presencial na sede deste orgão, situada a Rua João da Mata S/N, Palácio dos Despachos/Vice-
-Governadoria - Jaguaribe, telefone (083)3218-4588, no dia 05/10/2016 às 09h para:

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

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

REG. CGE Nº - 16-00820-6
João Pessoa, 14 de setembro de 2016

Vivianne Pereira Almeida Diniz
Gerente Executiva de Licitação

SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO
DIRETORIA EXECUTIVA DA CENTRAL DE COMPRAS

GERÊNCIA EXECUTIVA DE LICITAÇÃO

CONVOCAÇÃO PARA CONCORRÊNCIA  N 001/2016
O GOVERNO DO ESTADO DA PARAÍBA, através da Secretaria de Estado da Administração, 

torna público para conhecimento dos interessados que, nos termos da Lei n° 12.232/10 e alterações, 
e pelo Decreto nº 24.649/03 que regulamentou a sua aplicação no âmbito do Poder Estadual, e 
subsidiariamente pela Lei nº 8.666/93 e suas alterações, realizará licitação na modalidade Con-
corrência, do tipo “MELHOR TÉCNICA”  na sede deste órgão, situada a Rua: João da Mata S/N, 
Palácio dos Despachos/Vice-Governadoria - Jaguaribe, telefone (083) 3218-4588, no dia 03/11/2016, 
às 9 (nove) horas para:

Contratação de Agências de Propaganda e Publicidade, destinada a Secretaria de Estado da 
Comunicação Institucional - SECOM.

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

REG. CGE Nº 16-00823-1
João Pessoa, 15 de setembro de 2016.

VIVIANNE PEREIRA ALMEIDA DINIZ
Gerente de Licitação

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

DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM
COMISSÃO ESPECIAL DE LICITAÇÃO

CONCORRÊNCIA Nº 04/16-CEL
Registro CGE Nº 16-00674-0

JULGAMENTO DA HABILITAÇÃO
O Departamento de Estradas de Rodagem do Estado da Paraíba - DER/PB, sediado a Av. 

José Américo de Almeida s/n, nesta Capital, através da Comissão Especial de Licitação – CPL, 
comunica aos participantes da CONCORRÊNCIA Nº 04/16-CEL, que após análise detalhada nas 
documentações, respaldada na legislação vigente e Edital da licitação em epígrafe, em especial 
em seu item 10.0, considera habilitadas as Empresas: COSAMPA PROJETOS E CONSTRUÇÕES 
LTDA e TERPA CONSTRUÇÕES S/A e inabilitada a Empresa EDE TERRAPLENAGEM PAVIMEN-
TAÇÃO ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA por desatender: o item 10.3 subitem 10.3.1 b (não 
apresentou balanço patrimonial do último exercício social e só parte dele – do período 01 janeiro de 
2015 à 31 de  março de 2015, portanto desconforme com o solicitado) e item 10.3 subitem 10.3.1.c 
( apresentou índices inconsistentes).

A CEL comunica que fica aberto o prazo recursal a partir da data desta publicação, e que a 
reunião para dar continuidade ao processo licitatório – abertura de Proposta(s) ou vista(s) ao(s) 
recurso(s) - conforme o caso, fica marcada para o dia 26/09/2016, às 15:00 horas.                                  

João Pessoa, 15 de setembro de 2016.
Engº Sebastião Cirino da Silva

Presidente da Comissão Especial de Licitação

MINISTÉRIO PÚBLICO DA PARAÍBA
PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
RESULTADO DE JULGAMENTO DA HABILITAÇÃO

TOMADA DE PREÇO  Nº 001/2016
OBJETO: Contratação de empresa para serviços de engenharia para Reforma do Prédio da 

Promotoria de Justiça da Comarca de Santa Rita, Município de Santa Rita/PB.
A Comissão Permanente de Licitação do Ministério Público, torna público, para conhecimento 

dos interessados, na forma da lei, o resultado do julgamento, à unanimidade, da fase de habilitação: 
Empresas Habilitadas: 3JT CONSTRUÇÕES LTDA-EPP, BERTA CONSTRUÇÃO E IMPERMEA-
BILIZAÇÃO LTDA-EPP, FC FERNANDES CARVALHO CONSTRUTORA LTDA-EPP,  NGH CONS-
TRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA-EPP,  RRF LACERDA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS 
EIRELI-EPP,  VN CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES EIRELI-ME  e ZOIH ENGENHARIA 
LTDA-EPP; Empresas Inabilitadas: CADECON ENGENHARIA E INCORPORAÇÕES LTDA-EPP, 
por não apresentar declarações constantes dos Anexos IV, V, VII e VIII; CCF CONSTRUTORA 
CAMPOS FILHO LTDA-EPP, por não apresentar declarações constantes dos Anexos VII e VIII; 
EM CONSTRULIMP EIRELI-EPP, por não apresentar Certidão de Registro da Pessoa Jurídica no 
CREA-PB e Ficha de Inscrição do Contribuinte – FIC, não apresentando declaração de não optante 
da Sistemática Simplificada de Tributação. Ficam os licitantes intimados da decisão do julgamento, 
abrindo-se prazo recursal, na forma do art. 109, inciso I, da Lei Geral de Licitações (Lei n. 8666/93), 
prazo de 05 (cinco) dias úteis, contados na forma do artigo 110 da Lei n. 8666/93 e alterações, 
ficando os autos franqueados aos licitantes interessados na Sala de Licitações, Anexo Adminis-
trativo do Ministério Público da Paraíba/Procuradoria Geral de Justiça, situado à Av. Rodrigues de 
Aquino, S/N, Centro, João Pessoa – PB, no horário das 12h às 19h, segunda à quinta-feira e na 
sexta-feira das 07h às 13h.

João Pessoa, 15 de setembro de 2016.                                    
Francisco de Assis Martins Junior

Presidente COPLI/MPPB

Prefeitura Municipal de Santa Rita
Comissão Permanente de Licitação

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

Prefeitura Municipal de Santa Rita
Comissão Permanente de Licitação
Rua Virginio Veloso Borges, Lote 

22/23, Lot. MIRITANIA, Santa Rita-PB E-
mail: pmsrlicitapublica@gmail.com

EXTRATO DE CONTRATO
Contrato nº 0161/2016. Processo nº 0182/2016. Pregão Presencial SRP nº 031/2016.
Contratante: Prefeitura Municipal de Santa Rita/PB. Contratado: SUNDRY COMÉRCIO 
VAREGISTA LTDA – EPP. CNPJ: 21.553.674/0001-93.  Objeto: AQUISIÇÃO DE 
MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AS DIVERSAS SECRETARIAS DA 
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA/PB. Valor Total: R$ 594.361,40 
(Quinhentos e noventa e quatro mil, trezentos e sessenta e um reais e quarenta centavos).
Vigência: Até o final do exercício financeiro. Dotação Orçamentária: 02.010 Gabinete do 
Prefeito - 04.122.2101.2003 Operacionalização do Serviço de Representação Oficial -
3390.30.99 000 Material de Consumo - 4490.52.99.000 Equipamentos e Materiais 
Permanentes - /02.030Controladoria Geral do Município - 04.124.2102.2007 Manutenção 
e Operacionalização do Sistema de Controle Interno - 3390.30.99.000 Material de 
Consumo - 4490.52.99.000 Equipamentos e Materiais Permanentes /02.040 Procuradoria 
Jurídica -04.122.2201.2008  Coordenação das Atividades Administrativas da Assessoria 
Jurídica -3390.30.99.000 Material de Consumo -4490.52.99.000 - Equipamentos e 
Materiais Permanentes / 02.050 Secretaria de Administração e Gestão -
04.122.2102.2009 -Manutenção de Coordenação de Administração - 3390.30 .99.000 

Material de Consumo - 4490.52.99.000 Equipamentos e Materiais Permanentes / 
02.060 Secretaria de Finanças - 04.123.2304.2013 Coordenação das Atividades 
Administrativas da Secretaria de Finanças - 3390.30. 99.000 Material de Consumo -
4490.52.99.000 - Equipamentos e Materiais Permanentes / 02.070 Secretaria de Planejamento 
- 04.123.2304.2015 - Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de 
Planejamento - 3390.30. 99.000 - Material de Consumo - 4490.52.99.000 Equipamentos e 
Materiais Permanentes / 02.080 Secretaria de Educação - 12.361.1404.2016  -
Manutenção da Rede de Ensino Fundamental – MDE  - 3390.30.99.000 Material de 
Consumo - 4490.52.99.000  - Equipamentos e Materiais Permanentes -12.361.1404.2017 

Manutenção do FUNDEB - Outras (40%) - 3390.30.99. 018 Material de
Consumo - 4490.52.99.018 Equipamentos e Materiais Permanentes - 2.361.1404.2019

Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar -
0000.184.3390.30.99.000 Material de Consumo - 0000.185.3390.30.99.000 Material de 
Consumo - 12.366.1402.2020Programa de Apoio ao Sistema de Ensino para Atendimento ao 
E PEJA (MEC-FNDE) - 3390.30.99.000 Material de Consumo - 4490.52.99.000 
Equipamentos e Materiais Permanentes - 12.361.1404.2021 Manutenção do Programa 
Dinheiro Direto na Escola – PDDE - 3390.30.99.000 Material de Consumo -
4490.52.99.000 Equipamentos e Materiais Permanentes 12.361.2401.2022 Apoio a 
Capacitação de Docentes - 3390.30.99 000 Material de Consumo - 12.361.1404.2023 
Manutenção do Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar – PNATE - 3390.30.99 
000 Material de Consumo - 4490.52.99.000 Equipamentos e Materiais Permanentes -
12.361.1404.2024 Manutenção das Atividades do PNAC - 000209. 3390.30 99.000

Material de Consumo - 000210. 3390.30 99.000 - Material de Consumo -
12.361.1404.2025 Quota do Salário Educação - 3390.30.99.000 Material de Consumo -
4490.52.99.000Equipamentos e Materiais Permanentes - 12.361.1404.2026 Manutenção 
das Atividades do Convênio PNSE - 3390.30.99.000 Material de Consumo -
12.361.1402.2027 Programa Nacional de Inclusão de Jovens - PROJOVEM URBANO -
3390.30.99.000 Material de Consumo - 12.361.1402.2028 Programa Brasil 
Alfabetizado - 3390.30.99.000 Material de Consumo - 12.243.1704.2029 Implantação e 
Manutenção do Centro de Formação Educativo Comunitário - 3390.30.99.014 Material de 
Consumo - 4490.52.99.014 Equipamentos e Materiais Permanentes - 12.361.1402.2031

Programa Nacional de Inclusão de Jovens- - PROJOVEM CAMPO - 3390.30.99.000 
Material de Consumo - 12.361.1404.2032 Manutenção do Programa Nacional de 

Acesso ao Ensino Técnico e Emprego (Pronatec) - 3390.30.99.000 Material de 
Consumo - 4490.52.99.000 Equipamentos e Materiais Permanentes - 12.243.1704.2029

Implantação e Manutenção do Centro de Formação Educativo Comunitário -
3390.30.99.014 Material de Consumo - 12.243.1704.2030 Implantação e Manutenção da 
Casa dos Sonhos - 3390.30.99.000 Material de Consumo /02.090 Secretaria de Cultura, 
Desporto, Turismo e Lazer - 04.122.2501.2033 Coordenação das Atividades 
Administrativas da Secretaria de Cultura, Desporto, Turismo e Lazer - 3390.30.99.000 

Material de Consumo - 4490.52.99.000 Equipamentos e Materiais Permanentes 
/02.120 - Secretaria de Infraestrutura, Obras e Serviços Públicos - 15.122.2801.2087

Coordenação das Atividades Administrativa da Secretaria de Infraestrutura, Obras e 
Serviços Públicos - 3390.30.99.000 Material de Consumo - 4490.52.99.000

Equipamentos e Materiais Permanentes /02.140 Secretaria de Indústria e Comércio 
- 22.661.1903.2098 Apoio as Atividades da Secretaria de Indústria e Comércio -
3390.30.99.000 Material de consumo - 4490.52.99.000 Equipamentos e Materiais 
Permanentes - 22.122.2901.2099 Coordenação das Atividades da Secretaria de Indústria e 
Comércio - 3390.30.99.000 Material de Consumo - 4490.52.99.000  Equipamentos e 
Materiais Permanentes / 02.150 Secretaria de Articulação Institucional - 3390.30.99.000

Material de Consumo - 4490.52.99.000 Equipamentos e Materiais Permanentes /
02.160 Secretaria de Agricultura e Abastecimento - 15.452.1707.2092 Ampliação e Melhorias 
do Sistema de Abastecimento D’ água - 3390.30.99.000 Material de Consumo -
4490.52.99.000 Equipamentos e Materiais Permanentes - 20.601.1952.2101 Apoio ao 
Desenvolvimento Agrícola - 3390.30.99.000 Material de Consumo - 4490.52.99.000

Equipamentos e Materiais Permanentes - 04.122. 2951.2102 Coordenação das 
Atividades Administrativas da Secretaria de Agricultura - 3390.30.99.000 Material de 
Consumo - 4490.52.99.000 - Equipamentos e Materiais Permanentes / 02.170 Secretaria de 
Comunicação Social - 04.122.2981.2105 - Coordenação das Atividades Administrativa da 
Secretaria de Comunicação Social - 3390.30.99.000 Material de Consumo -
4490.52.99.000 Equipamentos e Materiais Permanentes/. Fundamentação legal: Art. 
7º, inciso IV, do Decreto Federal nº 3.555/2000 e no Art. 4º, Inciso XXII, da Lei nº 
10.520/2002. Data da assinatura: 14 de Setembro de 2016.

Severino Alves Barbosa Filho
Prefeito Constitucional

Estado da Paraíba
Prefeitura Municipal de Santa Rita

Secretaria da Saúde
EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 029/2016. Processo Lic. nº 0182/2016 – PP. 

nº 031/2016. OBJETO. SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇO PARA EVENTUAL AQUISIÇÃO DE 
MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AS DIVERSAS SECRETARIAS DA PREFEITURA 
MUNICIPAL DE SANTA RITA/PB. O Prefeito Municipal de Santa Rita/PB, de acordo com as atribui-
ções que lhes foram conferidas, em conformidade com o resultado do Pregão Presencial 031/2016, 
devidamente homologado, RESOLVE, nos termos da Lei nº 8.666/93, Lei Fed. n° 10.520/2002, do 
Decreto Federal nº 3.555/2000 e 7.892/2013, e das demais normas legais aplicáveis, tornar público 
os Extrato da ATA DE RP 029/2016 do objeto do presente Pregão em favor das Empresas: SUNDRY 
COM. VAREGISTA LTDA CNPJ: 21.553.674/0001-93 os itens 01, 02, 03, 05, 07, 08, 09, 10, 12, 13, 
14, 15, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 43, 44, 45, 
46, 47, 48, 49, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60,61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 
75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 83, 84, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 95, 96, 97, 101, 102, 103, 104, 105, 
108, 109, 110, 111, 113, 114, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 124, 124, 125, 126, 128, 130, 131, 
132, 133, 134, 135, 137, 138, 141, 142, 143, 144, 145, 147, 148, 150, 151, 152, 154, 155, 156, 157, 
161, 163, 164, 165, 167, 168, 169, 170, 172, 173, 174, 175, 176,177, 178, 181, 182, 183, 184, 186, 
187, 188, 189, 190, 192, 193, 194, 195, 196 e 197 perfazendo valor total de R$ 1.188.722,80 (Um 
milhão cento e oitenta e oito mil setecentos e vinte e dois reais e oitenta centavos); COMERCIAL 
MEDEIROS LTDA CNPJ: 04.654.716/0001-63 os itens 04, 06, 11, 16, 32, 39, 40, 41, 42, 50, 51, 
52, 82, 85, 94, 98, 99, 100, 106, 107, 112, 115, 123, 127, 129, 136, 139, 140, 146, 149, 153, 158, 
159, 160, 162, 166, 171, 179, 180, 185 e 191 perfazendo valor total de R$ 199.545,00 (Cento e 
noventa e nove mil e quinhentos e quarenta e cinco reais), Santa Rita/PB, 14 de Setembro de 2016. 

Severino Alves Barbosa Filho
Prefeito Municipal de Santa Rita 

.
PREFEITURA MUNICIPAL DE DESTERRO

EXTRATO DO 1º ADITIVO AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO Nº 069/2015 
Inexigibilidade Nº 006/2015. Contratante: Prefeitura de Desterro/PB. Contratada: Augusto Santa 

Cruz Valadares–ME, CNPJ nº 20.190.067/0001-43. Fica a vigência prorrogada de 08 de junho de 
2015 a 08 de junho de 2016, para a nova vigência que de 08 de junho de 2016 a 08 de junho de 
2017. Considerando a continuação dos serviços contratos o valor total aditivado será de R$ 56.600,00 
(cinquenta e seis mil e seiscentos reais). Ficam ratificadas todas as demais cláusulas contratuais 
que não foram modificadas pelo presente termo aditivo. Data da ass.: 20/05/2016. Partes ass.: 
Rosangela de F. Leite (Prefeita), e o Sr. Augusto S. C. Valadares (Pela Contratada). 

Desterro/PB, 20 de maio de 2016.
Rosângela de Fátima Leite

Prefeita

PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DÁGUA
RESCISÃO CONTRATUAL

Partes Contratantes:
CONTRATANTE:  Prefeitura Municipal de Olho D´água
CONTRATADO:   Ailson Carvalho de Lucena
Motivo da Rescisão:  Bilateral.
Cláusula  da Rescisão:   Cláusula Décima.
A CONTRATANTE e o CONTRATADO ratificam por este instrumento os termos          do  Contrato 

em epígrafe, assinado em  27.04.2016, e declaram-se cientes de que todas as suas cláusulas se 
aplicam a  presente  rescisão.

A presente rescisão  opera seus efeitos a partir de  15 de setembro de 2016.
Fica eleito o foro da Comarca de Piancó - PB, com renúncia de qualquer outro, por mais privile-

giado que seja, para dirimir qualquer questão relacionada com a presente Rescisão.
E por estarem justas e contratadas, as partes assinam este instrumento em 02 (duas) vias com 

o mesmo teor, na presença das testemunhas abaixo.
Olho D´água - PB, 15 de Setembro de 2016.

Francisco de Assis Carvalho                                               
Prefeito

DER - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DA PARAÍBA – CNPJ/
CPF Nº 09.122.706/0001-09 Torna público que a SUDEMA Superintendência de Administração do 
Meio Ambiente, emitiu a Licença de Operação nº 2627/2016 em João Pessoa, 02 de Setembro de 
2016 – Prazo: 1460 dias. Para a atividade de: Operação da Rodovia PB-177, trecho: Soledade / 
Picuí com extensão de 74,5km- PB. Na (o) – RODOVIA PB-177, TRECHO: SOLEDADE / PICUÍ. 
Município:  - UF: PB. Processo: 2016-005639/TEC/LO-2964.

DER - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DA PARAÍBA – CNPJ/CPF 
Nº 09.122.706/0001-09 Torna público que a SUDEMA Superintendência de Administração do Meio 
Ambiente, emitiu a Licença de Operação nº 2619/2016 em João Pessoa, 02 de Setembro de 2016 
– Prazo: 730 dias. Para a atividade de: Restauração da Pavimentação asfaltica da Rodovia PB-293, 
trecho: Belém do Brejo do Cruz / Divisa PB-RN. Na (o) – RODOVIA PB-293, TRECHO: BELÉM DO 
BREJO DO CRUZ / DIVISA PB-RN. Município: - UF: PB. Processo: 2016-001823/TEC/LO-1821.

DER - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DA PARAÍBA – CNPJ/
CPF Nº 09.122.706/0001-09 Torna público que a SUDEMA Superintendência de Administração do 
Meio Ambiente, emitiu a Licença de Operação nº 2213/2016 em João Pessoa, 24 de Agosto de 
2016 – Prazo: 1460 dias. Para a atividade de: Operação da Rodovia Vicinal Parari / Entroncamento 
PB-148. Na (o) – RODOVIA VICINAL PARARI / ENTRONCAMENTO PB-148. Município:  - UF: PB. 
Processo: 2016-004597/TEC/LO-2668.

DER - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DA PARAÍBA – CNPJ/CPF 
Nº 09.122.706/0001-09 Torna público que a SUDEMA Superintendência de Administração do Meio 
Ambiente, emitiu a Licença Prévia nº 2218/2016 em João Pessoa, 24 de Agosto de 2016 – Prazo: 
365 dias. Para a atividade de: Pavimentação da Rodovia PB-100, trecho: Fagundes / Queimadas. 
Na (o) – RODOVIA PB-100, TRECHO: FAGUNDES / QUEIMADAS - UF: PB. Processo: 2016-
002684/TEC/LP-2696.

DER - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DA PARAÍBA – CNPJ/CPF 
Nº 09.122.706/0001-09 Torna público que a SUDEMA Superintendência de Administração do Meio 
Ambiente, emitiu a Licença Prévia nº 2942/2016 em João Pessoa, 13 de Setembro de 2016 – Prazo: 
3655 dias. Para a atividade de: Implantação e sinalização luminosa do aeródromo de Araruna - PB. 
Na (o) – AERÓDROMO DE ARARUNA Município: - UF: PB. Processo: 2016-004334TEC/LP-2751.

DER - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DA PARAÍBA – CNPJ/CPF 
Nº 09.122.706/0001-09 Torna público que a SUDEMA Superintendência de Administração do Meio 
Ambiente, emitiu a Licença de Operação nº 2626/2016 em João Pessoa, 02 de Setembro de 2016 
– Prazo: 1460 dias. Para a atividade de: Operação da Rodovia PB-306, trecho: Princesa Isabel / 
Matureia com extensão de 99,8km- PB. Na (o) – RODOVIA PB-306, TRECHO: PRINCESA ISABEL 
/ MATUREIA. Município:  - UF: PB. Processo: 2016-005638/TEC/LO-2963.
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