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Altura
0.3m

Moeda

Informações úteis para a semana:Cariri-agreste

Marés Hora

Fonte: Marinha do Brasil

Altura

31o Máx.
22o  Mín.

35o  Máx.
20o Mín.

37o Máx.
22o Mín.

DÓLAR    R$ 3,276  (compra) R$ 3,278  (venda)
DÓLAR TURISMO  R$ 3,260  (compra) R$ 3,460  (venda)
EURO   R$ 3,655  (compra) R$ 3,660   (venda)

l Funcionário de distribuidora de energia teria desviado R$ 400 mil. Página 6 

l Aplicativo da UFPB ganha prêmio nacional de acessibilidade. Página 7

l Defensoria Pública lança Mutirão de Execução Penal na Paraíba. Página 8

l Começa campanha de multivacinação em todo o Estado. Página 18

facebook.com/uniaogovpb

Nublado com 
chuvas ocasionais

www.paraiba.pb.gov.br auniao.pb.gov.br Twitter > @uniaogovpb

Sol e poucas 
nuvens

Sol e poucas 
nuvens

Cinco dos sete atletas do 
Estado que foram para os jo-
gos do Rio de Janeiro conquis-
taram medalha. PÁGInA 21

Paraibanos ganham 
destaque no Rio

Uma série de atividades educativas será realizada em todo o Estado para orientar motoristas e pedestres. A 
Semana Estadual de Trânsito foi aberta oficialmente ontem, em João Pessoa, e segue até o próximo domingo. PÁGInA 5

Ações na PB promovem 
a segurança no trânsito

respeito à lei, respeito à vida

EsTRADA  O Governo do Estado entregou ontem a restauração da PB-325, na microrregião de 
Catolé do Rocha; hoje, Ricardo Coutinho inagura obras de mobilidade e educação em CG.  PÁGInA 3
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FoTo: Alberi Pontes/Secom-PB

O fogo começou na últi-
ma 6a feira, mas a altitude e 
o tipo de vegetação do Pico 
do Jabre dificultam o com-
bate às chamas. PÁGInA 6

Os corpos de Marcos 
Nogueira e Janaína Santos 
e dos dois filhos do casal 
foram encontrados es-
quartejados. PÁGInA 8

Incêndio destrói 
50 hectares
de vegetação

Polícia espanhola 
investiga morte de 
família paraibana

PICo Do jABRE

TRAgéDIA

PARALIMPíADAs

EsportesNo PRóXIMo sáBADo

Agora, motoristas que seguem no sentido Três Lagoas/Cabedelo tam-
bém passarão pela nova pista, que possui três faixas e deve acabar com 
os problemas de congestionamento naquele trecho da BR-230.  PÁGInA 7

Viaduto do Geisel terá
novo trecho liberado

LA HABANA VIEjA Políbio Alves lança hoje livro que 
aborda a história e a cultura da ilha de Cuba. PágINA 9

jogos EsCoLAREs Competi-
ção reúne em João Pessoa, a partir 
de hoje, mais de 3,8 mil jovens atle-
tas de 12 a 14 anos. PágINA 21
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Casal morava na Espanha há 3 anos

CinemA novo

Filho do cineasta 
Glauber Rocha, 
eryk Rocha fala 
sobre seu novo tra-
balho. PágINA 12
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Quando o ano de 2016 sair do calendá-
rio para entrar na história, transformando-
-se em material de pesquisa, seja na acade-
mia ou fora dela, há de ser lembrado como 
o período em que, de forma muito singular, 
consolidou-se na Paraíba o processo de clara 
distinção entre a ação governamental-admi-
nistrativa, de um lado, e os interesses políti-
co-eleitorais, de outro. 

Poucas vezes na história – a poder-se 
mesmo contar nos dedos – o Governo do 
Estado impôs-se, como faz atualmente, ao 
rigor de não permitir qualquer vinculação 
entre as ações de gestão pública, portanto, 
não partidária, com eventuais interesses 
de natureza eleitoral. Chega-se à reta final 
de mais uma campanha municipal, e não 
há um registro sequer de que a atual ad-
ministração do Estado tenha procurado 
interferir na política para beneficiar ou 
prejudicar qualquer dos candidatos nos 
223 municípios paraibanos. 

É possível que não falte alguém para 
alegar que esta separação entre admi-
nistração pública e política partidária 
não passa de uma obrigação. De fato, é 
mesmo obrigação de qualquer governo 
saber conter-se nos momentos de emba-
tes eleitorais, não misturando as coisas. 
É um velho ensinamento, este. O que é 
novo na Paraíba, porém, é poder consta-
tar que neste ano de 2016, tão tumultua-
do pelas crises políticas e econômicas no 
plano nacional, o figurino na Paraíba foi 
exatamente este. Nunca antes tinha fica-
do tão clara esta noção de que governo é 
governo e eleição é eleição. Parece algo 
tão simples, mas a nossa tradição políti-
ca está recheada de episódios em que se 
misturava tudo num pacote só, com o evi-

dente objetivo de influir nos resultados 
eleitorais.

O governador Ricardo Coutinho não 
apenas se impôs aos princípios republica-
nos como recomendou a toda sua equipe, 
incluindo-se aí os dirigentes deste jornal, o 
total afastamento das questões de interes-
ses político-eleitorais. No plano das obras, 
deu sequência a uma agenda previamente 
estabelecida, determinando a execução dos 
serviços nos municípios paraibanos, inde-
pendente da cor partidária de seus prefei-
tos, fossem eles aliados ou adversários.

Com o perdão do lugar-comum, a Pa-
raíba vem se transformando num canteiro 
de obras, seguindo uma programação que 
nada tem ou teve a ver com o calendário 
eleitoral. Nos últimos meses, por exem-
plo, o governo inaugurou obras e assinou 
ordens de serviço nas várias regiões do 
Estado, sem que tais decisões se deixas-
sem presidir por interesses de ocasião. O 
governador, como liderança política legiti-
mada nas urnas, até se envolve no debate 
político. E não poderia ser diferente, Mas 
– e é daí que advém o novo ensinamento 
– o governo dele não participa. No regime 
presidencialista que exercitamos, o gover-
no é republicano, vale dizer, para todos. A 
disputa política é outra coisa. 

O ano de 2016, repetindo o que já tinha 
ocorrido em 2012, entrará para a história 
com este ensinamento: o de que é possível 
separar as ações de governo, que a todos 
interessam, das competições partidárias 
que, embora legítimas, atendem preferen-
cialmente a determinados grupos.  Cuidar 
da Paraíba, sabendo fazer esta distinção, 
tem sido a marca pioneira da atual admi-
nistração estadual. 

Editorial

Governo e eleição
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O vereador Fernando Sobrinho (DEM) 
renunciou à sua candidatura a prefeito 
de Cabedelo para apoiar a candidata 
Eneide Regis (PDT). É o segundo apoio 
que ela recebe de candidatos em me-
nos de uma semana. No último dia 12, 
segunda-feira, Lucas Santino (PMDB) 
já havia anunciado adesão à candida-
tura da pedetista.  

UNInforme

EStá nAS uRnAS SOlIDARIEDADE

CunhA SObRE MAnOEl JR: “A pOlítICA DEtEStA tRAIDOR”

Semana passada, um portal di-
vulgou pesquisa de intenção de 
voto do 6Sigma, em Patos, in-
formando que Nabor Wanderley 
(PMDB) liderava com 40,1%, se-
guido de Dinaldinho (PSDB) com 
35,8%. Hoje, está programado 
o anúncio de novo levantamento 
do mesmo instituto. A primeira 
teria sido realizada entre os dias 
9 e  10, enquanto que a segunda 
entre 15 e 16.

Com sua candidatura sub judi-
ce, Nabor Wanderley (PMDB) 
teve seu nome inserido na 
urna eletrônica, em Patos. 
No início deste mês, ele teve 
o registro de candidatura in-
deferido pelo juiz José Milton 
Barros, por supostamente 
estar com contas rejeitadas 
pelo TCE. Sua defesa, porém, 
recorreu da decisão no Tribu-
nal Regional Eleitoral (TRE).  

A direção nacional do PT vai 
enviar a todos os candida-
tos da legenda em capitais e 
municípios maiores uma nota 
padrão de solidariedade ao 
ex-presidente Lula. De acor-
do com o presidente nacio-
nal da legenda, Rui Falcão, a 
recomendação é para que os 
candidatos leiam o texto no 
horário político de rádio e TV 
contra “o golpe continuado”.   

EnEIDE SE fORtAlECE

pESquISA EM pAtOS

tCE blOquEIA COntAS DE SAntA RItA
Não bastasse o atraso de salários e o não repasse previdenciário, a prefeitura de Santa Rita está 
às voltas com novo problema: ontem, o Tribunal de Contas da Paraíba determinou o bloqueio das 
contas bancárias do município. É que nos balancetes mensais enviados ao órgão, a despesa orça-
mentária é de pouco mais de R$ 59 milhões, enquanto no portal de Transparência Fiscal da prefei-
tura consta o valor de mais de R$ 62 milhões, ocasionando uma diferença de quase R$ 3 milhões.

Zé PAUlO liderA

Do ex-deputado Eduardo Cunha, dizendo-se traído por deputados paraibanos: “Houve ali hipó-
critas. Aguinaldo Ribeiro, que passou a madrugada antes da votação me ajudando, e Manoel 
Junior (na foto, com Cunha), responsável por grande parte da minha defesa no Conselho de Ética 
[da Câmara dos Deputados], jamais poderiam ter votado contra mim. Mas o tempo os espera. A 
política detesta traidor”. Cunha revelou esta semana que seu livro de memórias sobre os bas-
tidores do impeachment deverá ser lançado no final do ano, provavelmente no Natal. Sobre os 
ex-aliados que votaram pela sua cassação, ele avisa: “Tenho uma memória muito boa”. Editoras 
estariam em disputa pela publicação do volume, que deverá revelar atos nada republicanos de 
muitos parlamentares.  
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Artigo

Meu pai no céu

Havia um mendigo que costumava 
agradecer uma esmola sempre dizen-
do: “Deus te livre de um mau vizinho”. 
E tinha razão, o pedinte. Não há coisa 
pior do que um mau vizinho. Se quiser, 
aliás, não queira, desejar um mal a al-
guém, deseje-lhe um mal vizinho. Pior 
ainda se o vizinho for encrenqueiro, 
bisbilhoteiro e barulhento.

Ora, ora, felizmente, até hoje te-
nho tido bons vizinhos. De ambos os 
lados, em todos os lugares que morei. 
E isto me faz lembrar um excelente vi-
zinho, lá na Rua Nova, o padre Abath. 
Eis aí um homem que não me sai da 
memória. Um modelo de sacerdote, 
por sinal muito bonito. As meninas do 
Colégio das Neves, que o admiravam 
não somente como padre, mas tam-
bém como homem, fizeram tudo para 
conquistá-lo. Mas, o seminarista não 
largou a batina.

Aliás, ao que soube, o padre Abath 
dedicou-se ao sacerdócio atendendo a 
um pedido da mãe, que era muito devo-
ta a Deus. Naquele tempo toda família 
queria ter um filho médico ou padre.

Padre Abath era bom de conduta e 

de sermão. Um grande educador. Sim-
ples, sempre de bom humor, este meu 
vizinho, mesmo sabendo que a nossa 
família era espírita, jamais nos tratou 
com indiferença. Pelo contrário, sem-
pre se dirigia com muito respeito e 
cordialidade.

Bonito – repito - educado, quase ia 
dizendo, um anjo caído do Céu.

Curiosamente, o nosso querido 
sacerdote tinha uma grande simpa-
tia pelo meu pai, espírita até os ossos. 
Simpatia misturada com profundo 
respeito.

E aconteceu que meu pai desencar-
nou, isto é, deixou este mundo. Dias 
depois, encontrei-me com meu querido 
sacerdote, que foi logo dizendo em alto 
e bom som, dirigindo-se a mim: “Car-
los, seu pai não morreu. Ele está no céu. 
Ele era um homem muito bom”.

Isto muito me consolou. Decidida-
mente, aquele padre mostrava a sua 
grandeza, seu sentimento ecumênico. 
Um verdadeiro cristão.

Padre Abath... Como o admirei! 
Que belo exemplo ele deixou para o 
mundo.

padre Abath... Como o admirei! que belo exemplo ele deixou para o mundo. 
Eis aí um homem que não me sai da memória. um modelo de sacerdote”

 Carlos Romero - caromero@globo.com.br

O candidato Zé Paulo (PSB) venceria a eleição em 
Santa Rita com 44,1% dos votos válidos, se a 
eleição fosse hoje, aponta pesquisa de intenção 
de voto. O segundo colocado é Emerson Panta 
(PSDB), com 37,9%. Flaviano Quinto (PSC), 
que agora está apoiando o socialista, obteve 
15,6%. Na estimulada, Zé Paulo também lidera, 
com 34,6% contra 29,9% de Panta.      
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Governo entrega 103ª rodovia e 
beneficia mais de 50 mil habitantes
Restauração da PB-325 
leva desenvolvimento à 
região de Catolé do Rocha

O governador Ricardo 
Coutinho inaugurou, nessa 
segunda-feira (19), a 103ª 
obra rodoviária do programa 
Caminhos da Paraíba. A sole-
nidade aconteceu em praça 
pública na cidade de Catolé 
do Rocha, com a presença de 
diversas autoridades do Es-
tado e dos municípios locali-
zados na região beneficiada. 
A obra entregue à população 
é a restauração da PB-325 
ligando o entroncamento 
da BR-230/Jericó/Catolé do 
Rocha, numa extensão de 
49 quilômetros. Na rodovia, 
o governo Estadual investiu 
mais de R$ 20,3 milhões, com 
recursos próprios, benefi-
ciando diretamente uma po-
pulação de 54 mil habitantes 
dos municípios de Lagoa, Je-
ricó, Mato grosso, Riacho dos 
Cavalos e Catolé do Rocha. 

Ao entregar a rodovia 
com nova pavimentação, Ri-
cardo Coutinho lembrou que 
sua gestão soma 2.500km de 
rodovias pavimentadas entre 
novas e restaurações. Disse 
estar feliz por contribuir com 
o desenvolvimento de Catolé 
do Rocha e região e destacou 
que a estrada tem o emprego 
correto do dinheiro do cida-
dão. “Este é o governo que 
não vai deixar uma única ci-
dade na Paraíba sem ligação 
por asfalto. Em 2011, eram 54 
municípios sem acesso pavi-
mentado e desse total já foram 

contemplados 45 municípios. 
Esta rodovia teve a última res-
tauração na década de 1990, 
portanto, há mais de 20 anos. 
Nessa longa caminhada, faltou 
governo, sobrou discurso, fal-
tou ação”, ressaltou.

O governador destacou 
ainda o trabalho executado 
pelo Departamento de Es-
tradas de Rodagem (DER), 
pelo empenho na execução 
de mais de 2.500 de rodo-
vias. “Não só de obras vive 
uma gestão, vive o povo. O 
povo vive de consciência, se 

a gente constrói e muda per-
manentemente a consciência 
crítica, a gente está fazendo 
uma obra que não tem limi-
tes. O Orçamento Democrá-
tico é isto, foi criado por um 
governo que compreende 
que a lógica é exatamente 
esta. É organizar o povo para 
que esse povo possa exigir 
mais e melhor”, pontuou. 

O deputado estadual 
gervásio Maia (PSB), pre-
sente à solenidade, agrade-
ceu ao governador pelos in-
vestimentos realizados em 

Catolé e região. “Foi preciso 
que a Paraíba vivenciasse 
um governo organizado que 
representa o trabalho na Pa-
raíba e  que esse trabalho 
vem sendo realizado para 
todos indistintamente. Tra-
feguei pela estrada à noite, 
está muito bem sinalizada, 
uma obra muito bem feita e 
que não vai atender apenas 
Catolé do Rocha, mas a toda 
região”, pontuou. 

gervásio também des-
tacou a construção do con-
torno na rodovia inaugurada 

porque vai servir para dimi-
nuir o fluxo de caminhões, 
oferecendo mais qualidade 
de vida à população de Ca-
tolé do Rocha, de Brejo dos 
Santos e Bonsucesso, além 
de servir para a saída com 
destino ao Rio grande do 
Norte. O parlamentar agra-
deceu ainda pela grande 
obra de reconstrução da es-
cola Abdula Dantas, além da 
construção da Escola Téc-
nica Estadual de São Bento, 
inaugurada na tarde dessa 
segunda-feira.

Rodovia PB-325
A rodovia tem um trá-

fego diário de 2.051 veícu-
los entre automóveis, cami-
nhões, camionetas, ônibus e 
motos. Na sua restauração 
foram executados serviços 
de reciclagem da camada de 
base, recapeamento asfálti-
co da pista de rolamento em 
CBUQ e dos acostamentos em 
TSD, recuperação e limpeza 
do sistema de drenagem, ro-
çada manual e sinalização ho-
rizontal e vertical. A primei-
ra pavimentação da estrada 
ocorreu em 1979 e a primeira 
restauração no ano de 1992.

A obra, uma das mais 
reivindicadas pela população 
dos municípios contempla-
dos, promove o desenvolvi-
mento social e econômico da 
região, amplia e moderniza a 
infraestrutura rodoviária do 
Estado, integra os municípios 
contemplados, oferta econo-
mia, conforto e segurança aos 
seus usuários, além de gerar 
emprego e renda, melhoran-
do a qualidade de vida da po-
pulação da região.

O conselheiro do Or-
çamento Democrático, Ubi-
ratan Costa, afirmou que o 
ODE é uma ferramenta fun-
damental da gestão socialis-
ta que atende as demandas 
das comunidades. 

Ainda prestigiaram a so-
lenidade de inauguração da 
rodovia o diretor de Obras do 
DER, Hélio Cunha Lima, o ex-
deputado estadual Biu Fer-
nandes, além dos ex-prefeitos 
José Otávio e Edvaldo Caeta-
no e lideranças da região.

Foto: Alberi Pontes/Secom-PB

Para Luís Tôrres, é “inconcebível” que o juiz da Propaganda Eleitoral tenha um presidente estadual de partido na família

O governador Ricardo 
Coutinho inaugurou, no final 
da tarde dessa segunda-feira 
(19), a Escola Técnica Estadual 
de São Bento, a quinta unidade 
construída e entregue à comu-
nidade estudantil que deseja 
fazer um curso profissionali-
zante integrado ao Ensino Mé-
dio. A obra teve investimentos 
de R$ 12,7 milhões, além de 
R$ 625,8 mil em equipamen-
tos. A escola tem capacidade 
de atender 480 alunos por 
turno, totalizando 1.440 por 
dia. Alunos do projeto Prima 
se apresentaram na abertu-

ra da solenidade.
Na ocasião, Ricardo Cou-

tinho destacou que São Bento 
tem sido uma cidade parceira 
do governo do Estado por seu 
dinamismo e pelo reconheci-
mento que o governo tem por 
aquilo que dá certo. “São Ben-
to tem essa característica bas-
tante diferenciada porque tem 
gente que faz como dar certo. 
Estou aqui com uma alegria 
enorme compartilhando com 
vocês um momento históri-
co de São Bento, da Paraíba e 
da Educação paraibana. Você 
não vê isso aqui por aí, vê aqui 

na Paraíba e São Bento agora 
tem a Escola Técnica Estadual 
Cidadã”, comemorou, ressal-
tando as parcerias com o en-
tão prefeito e hoje deputado 
galego Souza, que, ao lado do 
deputado gervásio Maia, re-
presenta a região. 

A superintendente da 
Suplan, Simone guimarães, 
afirmou que nas seis escolas 
técnicas os investimentos, in-
cluindo os equipamentos, ul-
trapassam R$ 100 milhões. A 
sexta escola vai ser entregue 
ainda neste mês de setembro, 
em Cajazeiras. 

Escola técnica Estadual de São 
Bento vai atender 1.440 alunos 

UNIDADE INAUGURADA

O governador Ricardo Coutinho 
esteve, nesse sábado (17), na cidade 
de Monteiro onde fez o lançamen-
to da Pedra Fundamental do novo 
campus da Universidade Estadual 
da Paraíba (UEPB) no município e 
também assinou a ordem de servi-
ço autorizando o início das obras de 
sete sistemas de abastecimento de 
água das comunidades rurais afeta-
das com a implantação do Eixo les-
te do Projeto de Integração do Rio 
São Francisco (PISF). As obras estão 
orçadas em R$ 14,5 milhões e vão 
beneficiar aproximadamente 25 mil 
habitantes de Monteiro.

O campus da UEPB de Monteiro 
funciona há dez anos, mas sem sede 
própria. A primeira fase do proje-
to prevê a construção de 20 salas de 

aula, além do bloco administrativo. “É 
uma obra que servirá para o presente 
e o futuro dos filhos do povo desta re-
gião, que terão um campus com uma 
estrutura de qualidade. Aqui será um 
ambiente onde os estudantes vão ad-
quirir uma formação adequada para 
se tornarem bons profissionais. Essa 
obra deve ser iniciada em breve e re-
presenta um investimento de cerca 
de R$ 9 milhões”, ressaltou o gover-
nador Ricardo Coutinho.

De acordo com o diretor adjunto 
do Campus VI da UEPB em Monteiro, 
José luiz Cavalcante, o lançamento 
da Pedra Fundamental representa 
a realização do sonho de ter a sede 
construída. “Esse Campus vai desafo-
gar o bloco onde hoje funciona a uni-
versidade”, informou. 

Ricardo autoriza obras e lança 
Pedra Fundamental da UEPB 

EM MoNtEIRo

Foto: Francisco França/Secom-PB

Campus funciona há dez anos sem sede própria; primeira fase terá 20 salas de aula

Rodovia tem extensão de 49 quilômetros e recebeu mais de R$ 20,3 milhões em investimentos do Governo do Estado

O governador Ricardo 
Coutinho participa, nesta 
terça-feira (20), de agenda 
administrativa na cidade de 
Campina grande. Na oca-
sião, o chefe do executivo 
vai entregar duas grandes 
obras na área de mobilida-
de urbana e educação na 
Rainha da Borborema.

Às 9h30, Ricardo en-
trega a Rodovia PB-113, 
no distrito de  Jenipapo. A 
importante obra de mobili-
dade urbana vai beneficiar 
mais de 50 mil pessoas, 
além de tirar todo o distri-
to do isolamento. A rodovia 

vai promover o desenvol-
vimento socioeconômico 
do Estado, oferecendo se-
gurança e melhorando a 
qualidade de vida da po-
pulação, além de facilitar e 
baratear o escoamento da 
produção econômica re-
gional. Na obra, do Progra-
ma Caminhos da Paraíba, 
foram investidos quase R$ 
4 milhões provenientes do 
tesouro estadual.

Já às 15h, o governador 
entrega a reforma da Escola 
Estadual Monte Carmelo. A 
obra está orçada em quase 
1 milhão.

Campina recebe obras de 
mobilidade e educação

CAMINHoS DA PARAÍBA Governador 
abre 49a edição 
da feira Paraíba 
Agronegócios 

O governador Ricardo 
Coutinho participou, nesse 
domingo (18), da solenida-
de de abertura da 49ª Expo-
feira Paraíba Agronegócios, 
que será realizada até o dia 
25 de setembro no Parque 
de Exposições Henrique 
Vieira de Melo, em João Pes-
soa. Durante os oito dias, 
o parque vai acolher 1.700 
animais de várias raças e 
estados brasileiros entre 
caprinos, ovinos, bovinos e 
cães, além de reunir cerca 
de 15 mil pessoas. O evento 
tem entrada gratuita.
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Políticas

TCE determina bloqueio 
das contas de Santa Rita

AGENDA DOS CANDIDATOS
(JOÃO PESSOA)

6h - Adesivagem e panfletagem
7h40 - Reunião com coordenação 
de campanha
8h40 - Caminhada em Mandacaru
13h10 - Entrevista à TV Tambaú
14h30 - Gravação de Guia Eleitoral
15h40 - Caminhada no Bairro dos Ipês 
17h40 - Caminhada no Roger

Não informou a agenda.

Cida Ramos (PSB)

Luciano Cartaxo (PSD)

Charliton Machado (PT)

Não informou a agenda.

CAMPINA GRANDE

9h - Visita às Arcas Catedral e Titão, 
no Centro da Cidade
11h às 11h40 - Visita à empresas
16h - Caminhada no bairro da Rama-
dinha
20h - Reunião com lideranças

Não informou a agenda.

Artur Bolinha (PPS)

Romero Rodrigues (PSDB)

Adriano  Galdino (PSB)

09h - Recebe o governador Ricar-
do Coutinho
14h- Agenda administrativa
15h40 - Caminhada com o gover-
nador Ricardo Coutinho nas Três 
Irmãs
20h- Reunião com lideranças no 
Centro

Manhã – Entrevista para a Rádio 
Panorâmica, Visita ao Parque do 
Louzeiro, Rosa Mística, Palmeira e 
Jeremias
Tarde - Visita ao Parque Tecnoló-
gico
Noite – Culto Evangélico

Walter Brito Neto (PEN)

Veneziano Vital do Rêgo (PMDB)

9h15 - Visita ao bairro Jardim 
Continental
11h20 - Entrevista para o JPB 
15h15 - Caminhada no Jardim Pau-
listano
19h15 - Reunião com lideranças
21h15 - Bate papo com transmis-
são ao vivo pelas redes sociais 

Não informou a agenda.

Victor Hugo (PSol)

David Lobão (PSol)

7h - Panfletagem na Escola Esta-
dual Assis Chateaubriand 
12h30 - Entrevista para a Rádio 
Tabajara
18h30 - Panfletagem na Escola 
Estadual da Liberdade
21h - Reunião com coordenação de 
campanha

O Tribunal de Contas da 
Paraíba determinou, no final 
da manhã dessa segunda-fei-
ra (19), o bloqueio das con-
tas bancárias do município 
de Santa Rita, após constatar 
inconsistências nas infor-
mações prestadas por via 
dos balancetes mensais, que 
não batem com os números 
apontados no sistema Sagres 
on-line, de acordo com os da-
dos levantados pela Audito-
ria. O TCE realizou inspeção 
especial no município duran-
te o período de janeiro a ju-
lho do corrente ano. Na justi-
ficativa, a Auditoria enfatiza 
que a entrega dos balancetes 
sem os números que expres-
sam a realidade das contas 
públicas implica em ausência 
do envio dos balancetes.

O relatório preliminar da 
Auditoria aponta que no sítio 
de Transparência Fiscal da 
Prefeitura de Santa Rita, entre 
1º de janeiro e 31 de julho de 

Balancetes da prefeitura 
não mostram a situação 
financeira do município

2016, a despesa orçamentária 
paga soma R$ 62.490.671,19, 
todavia, nas informações en-
viadas ao Tribunal de Con-
tas por meio dos balancetes 
mensais, relativos aos meses 
de janeiro a julho de ano em 

curso, a despesa paga é de R$ 
59.466.858,69, ocasionando 
uma diferença na ordem de 
R$ 3 milhões. “Em menor va-
lor, na despesa empenhada o 
valor no portal da transparên-
cia é de R$ 79.787.348,843, 

enquanto que no Sagres é 
R$ 79.684.675,36, destaca o 
relatório.

Nos objetivos do tra-
balho a Auditoria ressalta a 
situação fática quanto a re-
gularidade ou não das pres-
tações de contas mensais, 
que são os balancetes, envia-
dos à Corte, situação, segun-
do consta nas conclusões do 
relatório, que exige ação cau-
telar com o fim de proteger 
o interesse público e evitar 
maiores danos ao erário.

O bloqueio das contas 
bancárias tem por base o art. 
48, § 2º da Lei Complementar 
nº 18/93, modificada pela Lei 
Complementar nº 34/99 e o 
art. 8º da Resolução Normati-
va RN TC 04/2004, combina-
do com o art. 197 do Regimen-
to Interno do TCE. A decisão 
implica a total impossibilida-
de de movimentação das con-
tas, através de cheque ou 
qualquer outro procedimen-
to hábil, permitida, porém, 
a realização de depósitos ou 
transferências para aplicação 
financeira que preserve o po-
der aquisitivo dos recursos.

FOTO: Ortilo Antonio

Bloqueio veio após auditoria do Tribunal de Contas do Estado

A preparação das ur-
nas eletrônicas de 27 zonas 
eleitorais, que abrangem 
77 municípios, teve início 
ontem no Núcleo de Apoio 
Técnico às Urnas (Natu), 
anexo ao Fórum Eleitoral 
Desembargador Evandro de 
Sousa Neves, no Complexo 
Judiciário da Liberdade, em 
Campina Grande. O trabalho 
de preparação consiste na 
introdução, nas urnas, de to-
dos os dados referentes aos 
eleitores e aos candidatos e 
se estenderá até o dia 26.

As atividades foram ini-
ciadas ontem de manhã pe-
las Zonas Eleitorais de Areia 
(11ª); Cabaceiras (21ª); e São 
João do Cariri (22ª). Hoje será 
iniciada a preparação das ur-
nas da 72ª Zona Eleitoral de 
Campina Grande. A Comarca 

de Campina Grande tem, ain-
da, a 71ª Zona, a 16ª e a 17ª 
Zonas Eleitorais.

O supervisor do Natu, Je-
remias Lacerda, explicou que, 
além de receber os dados re-
ferentes aos candidatos e aos 
eleitores, as urnas passarão 
por auditoria e em seguida 
elas serão lacradas. As urnas  
permanecerão no Natu até 
serem transportadas aos car-
tórios eleitorais, onde ficarão 
até o dia 2 de outubro quando 
das eleições municipais.

As zonas eleitorais de 
Campina tem  890 urnas para 
ser preparadas e auditadas.  
Setenta e seis técnicos do Natu 
estão empenhados na prepa-
ração das urnas. Ao todo serão 
preparadas no Natu de Cam-
pina Grande 3.460 urnas.  Dez 
por cento das urnas comporão 
a reserva de contingência e 300 
farão parte da reserva técnica. 

O Tribunal Regional 
Federal da 5ª Região (TRF-
5) em Recife (PE) negou 
pedido de liminar do pre-
feito afastado de Marizó-
polis, no Sertão paraiba-
no, José Vieira da Silva (Zé 
Vieira), que pretendia vol-
tar ao cargo.

O Ministério Público 
Federal em Sousa (MPF/
PB) ajuizou ação caute-
lar para afastamento do 
gestor. O pedido foi acei-
to pela 8ª Vara da Justi-
ça Federal em Sousa, que 
afastou o prefeito, liminar-
mente, por 180 dias. Com a 
decisão do TRF-5, o prefei-
to permanece afastado e o 
vice-prefeito continua no 

comando da prefeitura.
De acordo com o MPF 

em Sousa, o pedido de 
afastamento contra Zé 
Vieira foi feito no sentido 
de resguardar a instrução 
de ação civil pública por 
ato de improbidade admi-
nistrativa ajuizada contra 
ele. José Vieira da Silva é 
acusado de participação 
em esquema de corrupção 
no âmbito da Operação 
Andaime, em curso desde 
junho de 2015.

Segundo a Justiça Fede-
ral em Sousa, ele atuou para 
embaraçar investigação so-
bre suposta fraude licitató-
ria em Marizópolis, o que 
foi confirmado pelo TRF-5.

Começa preparação 
das urnas em Campina

Justiça nega liminar e 
mantém prefeito afastado

ELEIÇÕES 2016

MARIzóPOLIS 

George Wagner 
georgewagner1@gmail.com

A residência do 
candidato a prefeito 
de Sousa, Fábio Tyrone 
Braga de Oliveira, do 
PSB, foi alvo de cinco 
tiros de arma de fogo 
na madrugada des-
sa segunda-feira (19). 
Homens desconhe-
cidos possivelmente 
portando pistola de 
calibre 380 atiraram 
contra a residência do 
candidato, na zona 
leste da cidade. 

Os tiros atingiram 
os quartos do irmão de 
Fábio Tyrone e da espo-
sa do seu pai, o comer-
ciante Joselito Braga de 
Oliveira. Três capsulas 
foram encontradas nos 
cômodos da casa e há 
registro dos tiros na pa-
rede e no teto do imó-
vel, mas ninguém foi 
atingido. 

O advogado José 
Alves Formiga, respon-
sável pela assessoria ju-
rídica da Coligação Uni-
dos por Sousa, tratou o 
fato como um atentado 
contra o candidato do 
bloco de oposição e dis-
se que a polícia já está 
investigando o fato. 

“lamentar um fato 
desta natureza, nunca 
registrado em período 
de campanha eleitoral 
aqui em Sousa. Aqui vai 
se dá início a investiga-
ção para saber quem é 
o mandante. Quem é 
o grupo que está por 
trás, seja de ordem de 
organização criminosa, 
ou de ordem de algum 
autor intelectual. Pode 
ter relação com a cam-
panha eleitoral”, res-

saltou o advogado. 
O advogado reve-

lou que nas últimas se-
manas integrantes da 
coligação oposicionista 
vêm sendo vítimas de 
ameaças em redes so-
ciais e grupos de What-
sApp, além do registro 
de ataques com bom-
bas contra residências. 

“São ameaças de 
todas as ordens. In-
clusive a pessoas sem 
nenhum escrúpulo fa-
zendo as ameaças atra-
vés dos grupos, redes 
sociais, internet, com 
bomba na casa de cor-
religionários nossos. Já 
fizemos por escrito esse 
comunicado, e repre-
sentação ao juiz elei-
toral. Comunicamos à 
Delegacia de Polícia”, 
relatou. 

O candidato a pre-
feito Fábio Tyrone disse 
que foi acordado com a 
família durante a ma-
drugada com o barulho 
provocado pelos tiros. 

“Esse clima de in-
tranquilidade já vem 
ocorrendo há alguns 
dias a companheiros 
nossos de bombas, ti-
ros. Estão patrocinando 
essa organização crimi-
nosa. Inclusive está nas 
redes sociais. Queremos 
paz. Isso não é uma 
guerra campal, uma 
guerra civil. É uma elei-
ção”, comentou. 

Na última sexta-fei-
ra após a realização de 
debate na sede da OAB, 
no Bairro Raquel Gade-
lha, membros das duas 
coligações partidárias 
entraram em confronto 
no centro da cidade de 
Sousa e foram contidos 
através de ação da po-
lícia. 

Candidato tem casa 
alvejada com tiros

EM SOUSA

Chico José
chicodocrato@gmail.com



Viaduto do Geisel terá 
mais um trecho liberado 
no próximo sábado 
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Programação foi aberta 
ontem, na sede do Detran 
e segue até domingo

Começa Semana Nacional de Trânsito
seGurança e resPeito às leis

O Departamento Esta-
dual de Trânsito da Paraíba 
(Detran-PB) iniciou oficial-
mente ontem a Semana Na-
cional de Trânsito. Segundo 
dados do órgão, somente 
este ano os agentes da Lei 
Seca já autuaram 1.200 mo-
toristas, sendo que 25 con-
dutores foram levados às 
delegacias por terem sido 
flagrados alcoolizados. Fo-
ram lavradas 2.294 infra-
ções diversas.

Com o tema “Eu sou + 
1 por um trânsito + seguro”, 
a programação da Semana 
Nacional de Trânsito se pro-
longa até o próximo domin-
go com a realização de cur-
so, simpósio e seminário, 
além de eventos educativos, 
caminhada e carreata pela 
paz no trânsito. 

Um dos enfoques será a 
campanha “Pior que desres-
peitar a lei é desrespeitar a 
vida”, desenvolvida pelo De-
tran-PB com a finalidade de 
estimular o uso de capacete 
entre os motociclistas. 

A solenidade foi presi-
dida pelo superintendente 
do Detran, Agamenon Viei-
ra, que falou da importância 
das campanhas realizadas 
pela Divisão de Educação de 
Trânsito e pela Escola Públi-
ca de Trânsito, que prepara-
ram uma vasta programa-
ção até o dia 25.

A programação teve iní-
cio antes da abertura oficial. 

Cardoso Filho
josecardosofilho@gmail.com

O superintendente do 
Detran, Agamenon Vieira, fez 
, na oportunidade, um relato 
das consequências de deso-
bediência no trânsito. Hoje, 
a frota de veículos emplaca-
dos na Paraíba é de mais de 
1.700.000 e ele salientou que 
a principal alternativa de pre-
venção é a educação. “E isso 
o Detran realiza através das 
escolas de trânsito do órgão”, 
com ações da Semana Nacio-
nal de Trânsito que tem como 
foco pedestres, ciclistas, moto-
ciclistas, passageiros e condu-
tores, no esforço para a redu-
ção de acidentes.

Agamenon Vieira desta-
cou ainda que o trânsito é mu-
nicipalizado em apenas 24 dos 
223 municípios da Paraíba, 
“mas nem todos cumprem as 
leis”. Ele explicou que muitos 
gestores não querem punir os 
infratores, principalmente os 
motoqueiros, para não perde-
rem o eleitor.

Para ele, é importante 
conscientizar a população 
e intensificar as campanhas 
educativas. “As leis do trânsi-
to devem ser respeitadas por 
todos, pedestres e motoristas”, 
acrescentou.

De acordo com a progra-
mação desenvolvida pela Di-
visão de Educação de Trânsito 
(DET) e pela Escola Pública 
de Trânsito (EPTran) do De-
tran da Paraíba, diariamente 
serão realizadas várias ati-
vidades, com a finalidade de 
sensibilizar o cidadão de sua 
responsabilidade no trânsito, 
valorizando ações do cotidia-

no e visando a participação de 
todos para o alcance  de um 
ambiente favorável que garan-
ta a segurança viária.

Curso, simpósio e seminá-
rio farão parte da programação 
durante a semana, além de 
eventos educativos, caminhada 
e carreata pela paz no trânsito. 
Um dos principais enfoques 
será a campanha “Pior que 
desrespeitar a lei é desrespei-
tar a vida”, desenvolvida pelo 
Detran-PB com a finalidade de 
estimular o uso de capacete en-
tre os motociclistas.

Lei Seca 
Amanhã, a Operação Lei 

Seca completa quatro anos e 
uma série de atividades está 
programada, entre elas, a 
realização de blitze educati-
vas em vários pontos de João 
Pessoa, sob a coordenação 
da Divisão de Policiamento 
e Fiscalização de Trânsito do 
Detran-PB. “Assim como os se-
tores da educação, a unidade 
também tem sido responsável 
pela preservação de vidas”, 
disse Agamenon.

O superintendente do 
Detran disse que as ações da 
Semana Nacional de Trânsito 
têm como foco todos os inte-
grantes do trânsito (pedes-
tres, ciclistas, motociclistas, 
passageiros e condutores), no 
esforço para a redução de aci-
dentes. “Por isso, a campanha 
convoca a sociedade a refletir 
sobre a necessidade de um 
comportamento mais respon-
sável, com foco na educação”, 
enfatizou.

Educação para prevenir

Respeitar o trânsito é opi-
nião unânime das pessoas que 
prestigiaram a solenidade. O ser-
vidor público Ednaldo Oliveira 
dos Santos disse que é importan-
te que as pessoas se conscienti-
zem e tenham responsabilidade 
no trânsito, com o uso de capace-
te, e não conduzir um número de 
pessoas acima do permitido. 

Para o empresário Nazion 
Filho, é fácil perceber que o 
trânsito é preocupante, é uma 
questão séria, onde a desaten-
ção causa acidentes, deixando 
pessoas com sequelas, provocan-
do até mortes e causando dores 
nas famílias. “Acho que o fun-
damental para o cidadão, con-
dutor de veículo, é que perceba 
a necessidade de usar a direção 
defensiva, esteja sempre atento 
ao trânsito, mas acima de tudo 
obedecer as placas de sinaliza-
ção, a capacidade de velocidade 
de cada via, e principalmente es-
tar atento sempre à sua frente 
para evitar acidentes.

Gilberto Lopes, motorista 
de ônibus, considera uma boa 
campanha a que é realizada 
pelo Detran, “mais precisamen-
te para esse pessoal novo, que 
está surgindo, se educar, saber se 
comportar no trânsito e para o 
trânsito melhorar”. Motorista há 
quatro anos, disse que ao sair da 
empresa com o coletivo sabe que 
vai trabalhar com vidas, então 
tem que ir de cabeça limpa, pro-
curar não se estressar e não pas-

sar para ninguém seus problemas. 
Gerlane Carvalho, servidora 

da Secretaria Estadual da Saúde, 
disse que o órgão, através do pro-
jeto “Vida no Trânsito” realiza 
ações integradas em parceria com 
todos os órgãos de trânsito de 
João Pessoa, inclusive junto com a 
Lei Seca, Semob e DER. Disse que 
às vezes se torna até chata quan-
do seu marido está dirigindo e dá 
alguma opinião. “Principalmente 
por trabalhar com educação para 
o trânsito, a gente começa a fisca-
lizar, a cobrar, corrigir, e à medida 
que você prega alguma coisa tem 
que também procurar executar. 
Sempre questiono com relação à 
colocação do cinto de segurança 
e outros”.

A professora Cesária da Sil-
va Cavalcante, da Escola Rita de 
Miranda Henriques, de Manga-
beira, disse que tanto ela como 
os demais professores do edu-
candário orientam os alunos a 
atravessarem sempre nas faixas 
de pedestres, sempre com a aju-
da de um adulto, porque é mui-
to perigoso, inclusive na própria 
faixa, e esperar que os veículos 
parem dos dois lados. “O trân-
sito hoje está uma loucura, mas 
está mais organizado, com cam-
panhas educativas”.

Carla Jaciara – servidora pú-
blica – falando como motorista 
tanto aqui em João Pessoa, na 
Paraíba e em outros estados, dis-
se que “a questão da população 
e da demanda, do pessoal com-

prando mais veículo, tudo isso re-
flete nos altos engarrafamentos 
e cada vez mais prejudicando o 
fluxo do trânsito. Infelizmente os 
acidentes acontecem tanto pelo 
alto número de veículos como 
também pela falta de respeito de 
todos. Acho, enfim, que o trânsi-
to está cada vez pior com relação 
à falta de educação no trânsito”. 

Adriel Ferreira Trajano e 
Haissa Rayanna Ferreira Arruda, 
ambos de 14 anos e alunos do 
9º ano do Colégio Militar da Pa-
raíba, consideram que não exis-
te respeito no trânsito, que os 
motoristas não param no sinal 
e, com isso, as pessoas ficam in-
seguras ao atravessar na faixa de 
pedestre. O pior, segundo eles, é 
que muitos dirigem alcoolizados. 
Ambos disseram ainda que quan-
do tiverem idade para dirigir vão 
respeitar os pedestres e ser cons-
cientes no trânsito. 

Harlley Amorim, como piloto 
profissional de provas radicais de 
motos, está há anos combatendo 
acidentes de motos usando sua 
própria prática, de mostrar de 
forma consciente que o espor-
te organizado e bem realizado 
pode trazer bons resultados. Já 
representou o Estado e usa a sua 
habilidade para tentar combater 
e diminuir os números, por meio 
de palestras nas escolas, traba-
lhando com o Detran, faculdades 
e em hospitais, onde fala para 
pessoas acidentadas e familiares, 
levando a palavra de Deus.

Paraibanos apoiam ações educativas

Solenidade de lançamento da campanha foi presidida pelo superintendente do Detran, Agamenon Vieira

A primeira atividade acon-
teceu anteontem, no Busto 
de Tamandaré, onde foram 
colocadas várias cruzes com 
o objetivo de alertar a socie-
dade para o elevado número 
de acidentes nas vias públi-
cas da Paraíba, muitos deles 
com mortes e deixando se-
quelas permanentes.

As bandas de música do 
15º Batalhão de Infantaria 
Motorizado e da Polícia Mili-

tar, além de bandas marciais 
de alguns colégios estaduais 
e alunos do Colégio Militar 
se apresentaram durante a 
solenidade. 

Equipes do Corpo de 
Bombeiros e Samu reali-
zaram um atendimento si-
mulado em um acidente 
com a retirada da vítima de 
dentro de um veículo. O tra-
balho dos profissionais foi 
acompanhado atentamen-

te, principalmente pelos 
estudantes. No local, foram 
montadas duas faixas de 
pedestres para ensinar às 
crianças a importância delas 
para evitar acidentes. Tam-
bém foram montadas ten-
das onde equipes do Detran 
davam explicações sobre os 
direitos e deveres dos moto-
ristas e ainda uma equipe da 
Secretaria de Estado da Saú-
de fazia o teste de glicose. Corpo de Bombeiros e Samu realizaram um atendimento simulado

Fotos: Edson Matos
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120 homens do CB tentam apagar 
incêndio que atinge o Pico do Jabre
Mais de 50 hectares de 
terra já foram destruídos 
no ponto mais alto da PB

FotoS: Reprodução/whatsapp

Mais de 50 homens do 
Corpo de Bombeiros da Para-
íba começaram a trabalhar na 
sexta-feira passada para apa-
gar o incêndio que destruiu 
cerca de 50 hectares de terra 
no Pico do Jabre, atingindo 
a fauna e a flora do local - o 
ponto mais alto da Paraíba - 
localizado no município de 
Matureia, no Sertão da Para-
íba.  Com o reforço enviado 
ao local, ontem já eram 120 
bombeiros tentando debelar 
as chamas. 

De janeiro a julho deste 
ano no Estado, foram regis-
trados 24 incêndios florestais 
e 261 em áreas urbanas. No 
ano de 2015, ocorreram 137 
incêndios florestais, e 1.289 
fora das áreas de preservação 
ambiental. 

De acordo com infor-
mações do cabo bombeiro 
Érico Luiz Fernandes, que 
trabalhou durante o fim de 
semana no combate ao in-
cêndio no Pico do Jabre, as 
chamas chegaram a atingir 
mais de 10 metros de altura 
e já mataram diversos ani-
mais da região, a exemplo de 

José Alves
zavieira2@gmail.com

onças-pardas, veados, tatus, 
pebas, macacos-prego, gatos 
do mato e tamanduás, entre 
outros. Até ontem, a informa-
ção dos próprios bombeiros é 
que não havia previsão para 
acabar com o fogo na locali-
dade. O Pico do Jabre tem mais 
de mil metros de altitude de 
mata fechada e, por este moti-
vo, o trabalho de combate aos 
focos de incêndio estava bas-
tante difícil. Ainda segundo o 
cabo Érico, por pouco as cha-

mas não destruíram diversas 
antenas de telecomunicações, 
internet, TVs e rádios existen-
tes na área. 

Possíveis causas
Segundo informações do 

major Thiago Aragão, a maio-
ria dessas ocorrências se deve 
mesmo a causas naturais: ve-
getação seca, aumento da tem-
peratura e clima seco. Porém, 
vários casos estão relaciona-
dos à negligência do ser huma-

no: acúmulo de lixo em locais 
indevidos, pontas de cigarro 
jogadas nas estradas, falta de 
manutenção em terrenos bal-
dios e falta de conservação nas 
divisas entre terrenos de par-
ticulares. Entretanto, causas 
criminosas não estão descar-
tadas, devendo ser comprova-
das pela perícia a ser realizada 
na localidade. 

No sábado (17), militares 
do 4º Batalhão de Bombeiro 
Militar (BBM) e do 3º Coman-

do Regional de Bombeiro Mi-
litar (CRBM) foram enviados 
para o local, contando ainda 
com o apoio de 20 voluntários 
da prefeitura da cidade. 

Focos de incêndio
Até ontem, ainda havia 

vários focos de incêndio na 
área e mais soldados do Cor-
po de Bombeiros foram des-
locados para o Pico do Jabre 
a fim de extinguir o fogo em 
sistema de revezamento. Com 

a chegada do reforço ontem, 
passou para 120 o número de 
homens oriundos das unida-
des de João Pessoa, Campina 
Grande, Patos, Pombal, Sousa, 
Catolé do Rocha e Cajazeiras, 
lutando para apagar as cha-
mas que se espalhavam pela 
mata nativa da região. 

Segundo o tenente-coro-
nel Saulo Alves, comandante 
do 4º BBM, “os danos são se-
veros à fauna e à flora do local, 
aos animais e à mata virgem, 
que tem resquícios de mata 
atlântica”. 

Ele revelou que a área é 
comumente procurada por 
pesquisadores da Univer-
sidade Federal de Campina 
Grande (UFCG) e que profes-
sores e estudantes atuaram 
até ontem no local de maneira 
voluntária, tentando colabo-
rar capturando animais para 
salvá-los. 

193
Cinco viaturas do CBMPB 

auxiliam na operação, além da 
bolha de combate a incêndio, 
tanques e uma estrutura mon-
tada no local, que estão sendo 
utilizados no apoio ao comba-
te direto, aliando-se, sempre 
que possível, ao combate in-
direto. Em caso de incêndios, 
sejam florestais ou urbanos, 
as pessoas podem acionar o 
Corpo de Bombeiros ligando 
para o número 193. 

Segundo os bombeiros militares, as chamas chegaram a atingir mais de 10 metros de altura e já mataram diversos animais da região

Em greve há 14 dias, os bancários 
de João Pessoa realizaram na manhã 
de ontem um protesto em frente à 
agência do Bradesco da Rua Duque de 
Caxias, no Centro da capital, contra a 
atitude dos banqueiros, que estão ofe-
recendo 7% de reajuste. Segundo o 
presidente do sindicato da categoria, 
Marcelo Alves, 92% dos trabalhadores 
cruzaram os braços na Paraíba.

Os bancários reivindicam reposi-
ção da inflação do período (9,62%) 
mais 5% de aumento real, entre outras 
demandas de saúde, condições de tra-
balho, segurança, igualdade de opor-
tunidades e garantia de emprego. 

Ainda segundo Marcelo Alves, o 
movimento vem crescendo mesmo 
com o aumento da repressão por parte 
dos bancos e continuará até que haja 
uma nova rodada de negociação e os 
banqueiros apresentem proposta que 
contemple as reivindicações dos ban-
cários. O presidente sindical informou 
que estão sendo mantidos 30% do 
efetivo de trabalhadores bancários nas 
agências e postos de atendimento con-
veniados com a Justiça.

Os bancários também reivindicam 
mais segurança contra assaltos e se-
questros, permanência de dois vigilan-
tes por andar nas agências e pontos de 
serviços bancários, conforme legisla-
ção. Eles querem instalação de portas 
giratórias com detector de metais na 
entrada das áreas de autoatendimen-

to e biombos nos caixas. Abertura e 
fechamento remoto das agências e o 
fim da guarda das chaves por funcio-
nários, além do fim às discriminações 
nos salários e na ascensão profissional 
de mulheres, negros, gays, lésbicas, 
transexuais e pessoas com deficiência 
(PCDs) são outras reivindicações.

Procon 
O Procon Estadual recomenda que 

os clientes procurem alternativas para 
as transações bancárias tradicionais 
que estão sendo afetadas pela greve. 
As lotéricas, a internet e a solicitação 
junto às empresas da segunda via de 
boletos também são alternativas. Em 
casos negativos, o consumidor deve 
juntar um protocolo e fotos do caixa 
indisponível. A pessoa também pode 
solicitar um fiscal do Procon em casos 
mais extremos.

Saques
De acordo com o Banco Central, 

são 22.975 agências instaladas no País. 
Segundo a Federação Brasileira de 
Bancos (Febraban), os clientes poderão 
fazer saques, transferências e outras 
operações por canais alternativos de 
atendimento, como caixas eletrônicos, 
internet banking, aplicativos no celular 
(mobile banking), telefone, além de 
casas lotéricas, agências dos Correios, 
redes de supermercados e outros esta-
belecimentos credenciados. (JA)

Bancários realizam protesto 
no Centro de João Pessoa

Greve 

Movimento aconteceu 
em frente a agência 
do Bradesco, na Rua 

Duque de Caxias, 
Centro da capital

Foto: Sindicato dos Bancários

A Polícia Militar fechou as 
ações do fim de semana com a 
prisão e apreensão de 55 sus-
peitos de roubos, furtos, porte 
ilegal de arma, tentativa de ho-
micídio, crime ambiental e por 
força de mandado de prisão, 
em todo o Estado. No perío-
do, que vai das 18h da última 
sexta-feira (16) até 23h59 de 
domingo (18), foram retiradas 
18 armas de fogo de circula-
ção e recuperados 18 veículos 
roubados, sendo dez motos e 
quatro carros.

O maior número de sus-
peitos detidos foi por roubo, 

23 no total, com 14 deles por 
assaltos a pedestres. Outros 
seis foram por roubo a esta-
belecimentos comerciais e 
três por roubos de veículos. 
No fim de semana, a PM in-
tensificou as ações contra os 
crimes violentos patrimo-
niais (roubos e furtos).

Armas apreendidas 
As 18 armas de fogo reti-

radas de circulação durante o 
policiamento do fim de sema-
na foram nas cidades de João 
Pessoa, Bayeux, Juazeirinho, 
Conceição, Areia, Rio Tinto, 

Monteiro, Campina Grande, 
Nova Palmeira, São José de Pi-
ranhas e Mamanguape.

A PM conduziu ainda até 
a delegacia nove pessoas por 
terem sido flagradas com dro-
gas, oito por furto, seis por 
porte ilegal de arma, quatro 
em cumprimento a mandado 
de prisão, três por tentativa 
de homicídio e duas por cri-
me ambiental. O resultado do 
fim de semana inclui ainda o 
resgate de 47 aves silvestres 
que estavam sendo comercia-
lizadas na feira de Oitizeiro, 
na capital. 

A Polícia Civil da Paraíba, 
por meio do trabalho investi-
gativo da Delegacia de Defrau-
dações e Falsificações (DDF) 
de João Pessoa, prendeu, na 
manhã de ontem, Geowando 
Cinezyo da Silva, 34 anos, fun-
cionário da Energisa, distri-
buidora de energia elétrica da 
Paraíba, após confirmação de 
fraudes em contratos de loca-
ções de imóveis e desvio de va-
lores superiores a R$ 400 mil, 
em prejuízo da empresa. 

De acordo com o delegado 
Lucas Sá, a equipe da DDF des-
cobriu fraudes em dois contra-
tos de locação, vigentes desde 
o ano de 2014, com valor men-
sal total de R$ 7.900. “Esses 
contratos foram celebrados 
de maneira fraudulenta, entre 
a Energisa e terceiras pesso-

as, em endereços inexistentes, 
de maneira que o objeto dos 
contratos nunca foi entregue 
à empresa. O suspeito Geo-
wando administrava as contas 
bancárias favorecidas pelos 
contratos de locação, confor-
me diversos extratos bancários 
apreendidos em seu poder”, ex-
plicou a autoridade policial.

Ainda segundo a Polícia, 
Geowando foi preso em sua 
residência, no bairro do Geisel, 
em João Pessoa, sem oferecer 
resistência à prisão. No en-
tanto, não quis colaborar com 
as investigações, se negando 
a informar como as fraudes 
foram praticadas durante tan-
to tempo e a indicar possíveis 
beneficiados pelos desvios de 
valores. Foram apreendidos, 
ainda, diversos outros docu-

mentos, que indicam a partici-
pação dele em condutas crimi-
nosas que superam facilmente 
o montante de R$ 400 mil. 

O suspeito foi preso em 
flagrante pelos crimes de 
falsidade ideológica, estelio-
nato e associação criminosa, 
podendo ser condenado a até 
13 anos de reclusão, e ficará 
recolhido na Central de Polí-
cia Civil, aguardando seu en-
caminhamento à audiência 
de custódia. 

“As investigações da DDF 
irão prosseguir, com o objeti-
vo de descobrir mais detalhes 
sobre a conduta criminosa e 
verificar se existem indícios de 
fraudes em outros contratos 
de locação, em prejuízo da em-
presa ou em benefício do sus-
peito”, finalizou Lucas Sá. 

PM prende 55 suspeitos de 
crimes no fim de semana 

Funcionário é preso acusado 
de fraudes e desvio de dinheiro

nA PArAíbA
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Novo trecho do Viaduto do Geisel 
será liberado no próximo sábado
Intervenção vai resolver 
dificuldades de circulação 
de veículos na BR-230

As obras do Viaduto 
do Geisel (Viaduto Eduardo 
Campos) seguem em ritmo 
acelerado e o dia da conclu-
são da obra se aproxima. 
Para que os serviços tenham 
continuidade, a partir deste 
sábado (24), será liberado 
mais um trecho da nova BR, 
no sentido Três Lagoas/Ca-
bedelo, via que contém três 
faixas e promete acabar com 
os problemas de congestio-
namento daquela localidade. 

Com o descongestiona-
mento dos acessos e des-
vios, as alças restantes serão 
concluídas mais rapidamen-
te. Ainda com a nova libera-
ção, parte do congestiona-
mento vai deixar de existir 
no entorno do viaduto. Os 
condutores passarão direto 
pela rodovia, agora nos dois 
sentidos. 

A diretora-superinten-
dente da Suplan, Simone 
Guimarães, pede a com-
preensão e atenção de to-
dos. "Os condutores que 
por ali trafegam devem re-
dobrar a atenção, pois ain-
da estamos em obras. Essas 
intervenções são impres-
cindíveis para conclusão do 
nosso viaduto. Muita calma, 
paciência e bastante atenção 
ao circular na BR. Contamos 
com o apoio de todos vocês. 
O viaduto é uma intervenção 
enorme que vem para resol-
ver as dificuldades de circu-
lação de veículos na interse-
ção da BR-230, beneficiando 
os moradores das Zonas Sul 
e Sudeste e também quem 
vem de outras cidades", des-
tacou.

As obras de construção 
do Viaduto do Geisel repre-
sentam um investimento 
de cerca de R$ 38 milhões, 
oriundos do Governo do Es-
tado e Governo Federal.

Atualmente os veículos já trafegam pelo viaduto no sentido Cabedelo/Três Lagoas e a partir de sábado o tráfego será feito também no sentido contrário, acabando com parte do congestionamento

FOTO: Ortilo Antônio

O aplicativo para surdos VLibras, 
criado pela equipe do Núcleo Lavid do 
Centro de informática (CI) da Universi-
dade Federal da Paraíba (UFPB), é o ven-
cedor do Todos@Web – Prêmio Nacional 
de Acessibilidade na Web 2016, na ca-
tegoria Tecnologia Assistiva/Aplicativos. 
A solenidade aconteceu na quinta-feira 
(15), no Rio Media Center, Rio de Janeiro, 
e o prêmio foi recebido pelo coordena-
dor do projeto, Tiago Maritan, em nome 
da equipe de pesquisadores que há sete 
anos trabalha no desenvolvimento des-
sa solução tecnológica de inclusão social.

O conjunto de softwares Suíte 
VLibras: Tradutor Automático de Con-
teúdos Digitais para Libras, em Código 
Aberto e Distribuição Livre, disputou 
o primeiro lugar com os aplicativos de 
acessibilidade AsesWEB e F123Access.

O professor Tiago Maritan foi à so-
lenidade, acompanhado pelo diretor 
do CI, Guido Lemos e pelos pesquisado-
res Danilo Assis, Leonardo Domingues, 
Erickson Silva e Wesnydy Lima, todos 
integrantes da equipe de criação da fer-
ramenta VLibras. Ele agradeceu as con-
tribuições de toda a equipe, que inclui 
alunos, professores, surdos e intérpretes 
de Libras. 

Emily Yates, voluntária cadeirante 
nos Jogos de Londres, fez o anúncio de 
que o VLibras tinha sido escolhido para 
receber o troféu na  categoria Tecnolo-
gias Assistiva /Apllicativos.

O coordenador do VLibras falou aos 
participantes sobre as etapas de pesquisa 
e desenvolvimento do aplicativo, desta-
cando que a iniciativa partiu da deman-
da de Hozana Raquel Lima, a primeira 
estudante surda do curso de Ciência da 
Computação da UFPB, que sentia dificul-
dade para acompanhar a transmissão de 
conteúdos em sala de aula.  

Como o curso não contava com in-
térprete de Libras, o professor Guido Le-

mos sugeriu a Tiago Maritan que em sua 
tese de doutorado pesquisasse o tema 
e desenvolvesse uma ferramenta que 
possibilitasse a tradução automática de 
conteúdos em áudio, vídeo e texto para 
Libras, a Língua Brasileira de Sinais.

Cerca de 10 milhões de brasileiros 
com algum grau de surdez serão bene-
ficiados com o conjunto de softwares 
VLibras. A solução aberta e livre para 
geração automática de Libras em con-
teúdos digitais multimídia está dispo-
nível, gratuitamente, através do portal 
do software público https://softwarepu-
blico.gov.br/social/suite-vlibras/  e no fa-
cebook, http://vlibras.gov.br/. O público 
também pode ter acesso livre às versões 
para desktop, celular e navegadores 
Chrome, Firefox e Safari.

O prêmio Todos@Web é uma inicia-
tiva do Centro de Estudos sobre Tecno-
logias Web, em parceria com o Comitê 
Gestor da Internet, o W3C Brasil, Secre-
taria dos Direitos da Pessoa com Defi-
ciência de São Paulo, Abradi, AACD e 
Secretaria de Logística e Tecnologia da 
Informação do Ministério do Planeja-
mento.

A finalidade é promover nacional-
mente a acessibilidade na web de forma 
a conscientizar desenvolvedores e ho-
menagear ações em prol do acesso de 
pessoas com deficiências na web.

Na terça-feira (14), um dia antes 
da solenidade de entrega do prêmio, a 
equipe do VLibras fez uma apresenta-
ção presencial para a comissão avalia-
dora, também no Rio de Janeiro. Assim 
como cada um dos finalistas do prêmio 
Todos@Web,  a equipe apresentou as 
boas práticas da solução tecnológica em  
aproximadamente 15 minutos.

Foram premiados projetos nas cate-
gorias Web Governamentais, Web Socie-
dade, Aplicativos Tecnologia Assistiva, 
além de Pessoas e Instituições.

Aplicativo para surdos  
ganha prêmio nacional 

VLIBRAS

Amanhã é o Dia Nacio-
nal de Luta da Pessoa com 
Deficiência e, para marcar a 
data, a Fundação Centro In-
tegrado de Apoio ao Porta-
dor de Deficiência (Funad) 
preparou uma programação 
de atividades, que terá início 
na manhã de hoje, com a rea-
lização do Fórum de Políticas 
Públicas, Direito e Cidadania 
para as Pessoas com Defi-
ciência. O evento será aberto 
às 8h30 e abordará, entre ou-
tras questões, a Lei de Inclu-
são e o Papel da Defensoria e 
do Ministério Público na De-
fesa dos Direitos da Pessoa 
com Deficiência. 

Para a quinta-feira (22), 
estão programados dois 
eventos, também no prédio 

sede da Funad: uma audiên-
cia pública da Assembleia 
Legislativa do Estado, que 
será realizada no Auditório 
Jimmy Queiroga, e uma pa-
lestra sobre Distrofia Muscu-
lar, ministrada no  Auditório 
Antônio Paulino. 

Já na sexta-feira (23), 
a Funad promove o III Se-
minário Técnico Científi-
co, durante todo o dia, com 
apresentação de trabalhos 
técnicos alusivos à temática 
Reabilitação, Educação In-
clusiva e Inclusão Social da 
Pessoa com Deficiência, pe-
los profissionais da própria 
instituição e estudantes com 
projetos de extensão e pes-
quisa de instituições de en-
sino conveniadas.

Funad celebra amanhã 
Dia Nacional de Luta

PESSOA COM DEFICIÊNCIA

O Projeto de Extensão/
Probex/UFPB “Gestão de risco 
em doenças cardiovascular: 
educar para prevenir” reali-
za atividades no Dia Mundial 
do Coração, a partir de hoje, 
às 14h, na Unidade de Saúde 
Viver Bem – Jardim Treze de 
Maio.  O projeto de extensão 
é desenvolvido pelo Departa-
mento de Enfermagem Clínica 
do Centro de Ciências da Saú-
de da Universidade Federal da 
Paraíba (CCS/UFPB), Campus 
de João Pessoa.

As atividades do Dia Mun-
dial do Coração têm como 
público-alvo os usuários da 
Unidade de Saúde participan-

tes do Projeto de Extensão. Na 
programação consta uma gin-
cana com a participação dos 
usuários, exibição de filme, 
sorteio de brindes aos pre-
sentes, aferição de pressão e 
orientação individual.

O evento objetiva desen-
volver atividades educativas, 
visando esclarecer e preve-
nir a população das doenças 
cardiovasculares. Pretende 
contribuir para novas postu-
ras dos participantes e novas 
políticas públicas, incluindo a 
reorganização do processo de 
trabalho em saúde dentro dos 
princípios organizacionais do 
Sistema Único de Saúde (SUS). 

Atividades educativas 
marcam data na PB

CORAÇÃO
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Família encontrada esquartejada 
na Espanha é de João Pessoa
Parentes ficam comovidos 
e pai da mulher é internado 
em um hospital da capital

A família do casal e das 
duas crianças que foram en-
contrados esquartejados na 
Espanha já teve a confirmação 
da identificação dos corpos 
por meio do Itamaraty. As ví-
timas são os paraibanos de 
João Pessoa Marcos Nogueira 
e Janaína Santos Américo, de 
39 anos, e os filhos deles, uma 
menina também paraibana, de 
4 anos, e um menino que nas-
ceu na Espanha, de 1 ano. “Foi 
uma família que foi dizimada”, 
lamentou o cunhado da mu-
lher, Eduardo Bráulio. Paren-
tes informaram que o pai de 
Janaína, empresário do ramo 
de automóveis, teve um pico 
de hipertensão e passou mal 
ao saber da notícia. Ele foi en-
caminhado para um hospital 
particular de João Pessoa. Não 
há informação sobre o seu es-
tado de saúde.

De acordo com o portal 
G1, Eduardo Bráulio disse 
que a família entrou em con-
tato com o Consulado-Geral 
do Brasil em Madri depois 
de ver a notícia do encontro 
dos corpos e perceber que 
as idades eram as mesmas 
dos parentes.

O Itamaraty informou que 
está acompanhando o caso, 
por meio do Consulado-Geral 

do Brasil em Madri, e manten-
do contato com as autorida-
des locais. Porém, em respeito 
à privacidade dos cidadãos 
brasileiros no exterior e em 
cumprimento à determinação 
das autoridades locais de que 
as investigações tramitem em 
segredo de justiça, o Itamaraty 
informou que não está autori-
zado a divulgar mais informa-
ções sobre o caso.

Eduardo explicou que Ja-
naína também usava o sobre-
nome Diniz, nas redes sociais, 
por causa do pai. A família era 
de João Pessoa e tinha ido mo-
rar na Espanha há 3 anos, por 
conta de uma oportunidade de 
trabalho. Ele era gerente em 
um restaurante.

Depois que desconfiaram 
que os corpos encontrados po-
deriam ser deles, os familiares 
do casal entraram em contato, 
ontem, com o consulado, que 
apenas confirmou o crime e 
as identidades das vítimas. A 
família só deve conseguir mais 
informações por parte do con-
sulado e documentações hoje, 
conforme explicou Eduardo.

“A gente recebeu a no-
tícia com muita tristeza. É 
tanto que eu que estou pas-
sando as informações para a 
imprensa, porque ninguém 
mais tem condições”, disse 
o cunhado de Janaína. Ele 
acrescentou que ninguém 
tem pistas do que pode ter 
acontecido.

Erramos

Uma das fotos publicadas na capa do Caderno Al-
manaque, no último domingo, saiu com a legenda erra-
da. A foto na verdade é de Francisco Frassales Cartaxo 
e não de Francisco Pereira Nóbrega, como publicado na 
página. Aos leitores, as nossas desculpas.

Francisco Frassales Cartaxo

FOTO: Reprodução/Internet
A Secretaria de Estado da 

Saúde (SES), por meio da Ge-
rência Operacional das DST/
Aids/Hepatites Virais, está 
com as inscrições abertas, até 
o próximo dia 30, para o finan-
ciamento de projetos comuni-
tários de intervenção a serem 
executados por Organizações 
Não-Governamentais (ONGs) e 
outras Organizações da Socie-
dade Civil (OSC), sem fins lu-
crativos, localizadas no Estado 
da Paraíba, na área de preven-
ção à ocorrência de DST/HIV/
Aids/HV, assistência às pessoas 
que vivem e/ou convivem com 
HIV/AIDS/HV e Desenvolvi-
mento Institucional das ONGs/
Aids. O edital de seleção públi-
ca (nº 01 OSC 2016), junto com 
os anexos, pode ser consultado 

no Portal da Saúde (www.sau-
de.pb.gov.br).

As áreas temáticas defini-
das por meio da Portaria GM 
nº 3276, de 26 de dezembro 
de 2013, e das prioridades 
locais, visam fortalecer a pre-
venção e a assistência às pes-
soas que vivem e/ou convivem 
com HIV/Aids/HV, buscando a 
melhoria da qualidade de vida 
desse público.

“O maior objetivo é fazer 
com que as informações sobre 
saúde e prevenção cheguem 
à população mais vulnerável. 
Ou seja, o edital proporciona 
a lógica contrária: no lugar das 
pessoas irem até as unidades 
de saúde, as instituições vão 
até elas, realizar testes rápi-
dos; levar informação; fazer 

rodas de conversa para que o 
diagnóstico seja o mais preco-
ce possível”, explicou a coor-
denadora estadual de DST/
Aids e Hepatites Virais da SES, 
Ivoneide Lucena.

De acordo com o edital, 
no dia 30 haverá a avaliação 
das propostas; no dia 21 de 
outubro, será a divulgação 
dos resultados; de 24 a 25 de 
outubro, será o período para 
recebimento de recursos; no 
período de 26 a 27 de outu-
bro, análise dos recursos; no 
dia 5 de janeiro de 2017 será 
a homologação dos resulta-
dos; no dia 13 de janeiro, o 
prazo final para a entrega da 
documentação e o prazo pre-
visto para o início da contra-
tação será 24 de fevereiro.

Financiamento de projetos 
tem as inscrições abertas

prevençãO das dsT/HIv/aIds/Hv

Em solenidade presidida 
pelo defensor público geral 
Vanildo Oliveira Brito, no Fó-
rum Criminal de João Pessoa, 
foi lançando ontem o Mutirão 
de Execução Penal junto aos 
Presídios e Penitenciárias da 
Paraíba.  Durante o lançamen-
to, foi anunciado para esta quin-
ta-feira (22) o início dos trabalhos 
de verificação de todos os proces-
sos de presos que não tem advo-
gado particular, com previsão de 
término no dia 31 de outubro.

O esforço concentrado 
vai reunir uma equipe de 20 
defensores públicos coorde-
nada pelos defensores Car-

los Roberto Barbosa, Jaime 
Carneiro e Pedro Muniz Brito 
Neto. O Mutirão começa pela 
Penitenciária Desembargador 
Flósculo da Nóbrega, o Presí-
dio do Roger, onde estão 1.360 
presos, a maioria precisando 
da assistência de um defensor 
público. Depois será estendi-
do a oito unidades prisionais 
da capital; cinco de Campina 
Grande e demais presídios do 
Estado. Durante a verificação 
dos processos, poderão ser re-
queridos benefícios como: pro-
gressão de regime, livramento 
condicional, indulto, remição 
de pena, entre outros.

Lançado o Mutirão de 
Execução Penal na PB

pela deFensOrIa pÚblIca

A Confederação Brasi-
leira de Futebol divulgou 
na tarde de ontem as datas 
dos jogos das quartas de 
final do Campeonato Brasi-
leiro da Série C. O Botafogo 
vai estrear no dia 30 deste 
mês, no Almeidão, às 21h, 
diante do Boa Esporte. O 
jogo de volta está progra-
mado para o dia 9 de se-
tembro, às 11h, no Estádio 
Dilzon Melo, em Varginha.  
O outro confronto do dia 
30 será Botafogo-SP x ABC 
, em Ribeirão Preto, com a 
volta no dia 7 de outubro, 

em Natal, ambos os jogos 
às 19h.

Juventude x Fortaleza 
vão atuar no dia 3 de outu-
bro em Caxias com a volta 
no dia 9 na capital cearen-
se. ASA x Guarani será  dis-
putado no dia primeiro de 
outubro às 19h com a volta 
em Campinas no dia oito de 
outubro às 19h. Os vence-
dores, após esta etapa eli-
minatória, garantem vaga 
na Série B do Campeona-
to Brasileiro da Série B de 
2017 e seguem na disputa 
do título da Série C.

Caso Sapé
O Botafogo descartou 

qualquer irregularidade do 
meia Sapé no Campeonato 
Brasileiro. América e Remo 
denunciaram que o jogador foi 
registrado de forma irregular 
na CBF, alegando que o con-
trato tem assinatura de pes-
soa não autorizada, no caso 
o dirigente Josivaldo Alves, já 
que é procurador do jogador. 
A Federação Paraibana de 
Futebol enviou documentos 
à CBF comprovando a regula-
ridade da transação, portanto 
desmentindo os dois clubes.

CBF divulga jogos do Botafogo 
no Campeonato Brasileiro

sérIe c

Cerca de 50 professores, de cin-
co Gerências Regionais de Educação 
(GREs), da Secretaria de Estado da 
Educação (SEE), participam nesta se-
mana da terceira etapa da formação 
de Laboratório de Ciências, por meio 
do sistema STEM, sigla internacional 
que compreende o ensino de Mate-
mática, Física, Química e Biologia. A 
formação, que começou ontem, na 
Escola Técnica Estadual Pastor João 
Pereira Gomes Filho, em João Pessoa, 
segue até a próxima sexta-feira (23).  

De acordo com o formador da 
capacitação, Leonardo Michelon, 
que representa a ONG Worldfund 
Brasil, parceira do Governo do Esta-
do nesta formação, o evento permi-
te que os professores aprendam téc-
nicas que podem auxiliar o trabalho 
deles, tanto em sala de aula, como 
nos Laboratórios de Ciências. “Neste 
momento, nós estamos acessando a 
nossa plataforma virtual, chamada 
CAV (Comunidade de Aprendizado 
Virtual), onde os professores estão 
postando fotos de experimentos 
que já realizaram em sala de aula, 
com base no conhecimento obtido 
nas outras formações”, explicou. A 
plataforma reúne informações de 
todas as unidades de ensino do País, 

Estado e ONG realizam nova etapa
FOrmaçãO de prOFessOres de cIêncIas

50 professores de cinco GREs da SEE participam nesta semana da terceira etapa

onde existe o trabalho da STEM Brasil. 
Leonardo Michelon comple-

menta: “Nesta plataforma, os pro-
fessores podem se comunicar uns 
com os outros e compartilhar expe-
riências. Dessa forma, podem evoluir 
de maneira conjunta”. Segundo ele, 
depois dessa atividade vêm as ações 
mais práticas, relacionadas com o 
currículo da Paraíba, tendo como 
base projetos interdisciplinares, com 
discussões e mapas conceituais de 

cada atividade. “Esses trabalhos serão 
levados para os alunos, depois de de-
batidos e compartilhados entre todas 
as áreas das ciências”, informou. 

Para o presidente da Comissão 
Executiva de Educação Integral da 
SEE, Gabriel Souza Gomes, essa é 
uma formação importante que vai 
usar os materiais de laboratório, adqui-
ridos recentemente pelo Estado, e que 
pode inovar com materiais alternativos, 
existentes na unidade de ensino.      

FOTO: Delmer Rodrigues/Secom-PB

empresas devem ter 
licença ambiental

As empresas prestadoras 
de serviços voltados ao gerencia-
mento de Resíduos de Serviços 
de Saúde (RSS) devem dispor de 
licença ambiental para a realização 
do tratamento ou disposição final 
dos materiais coletados. Devem 
ainda ter documento de cadastro 
emitido pelo órgão responsável de 
limpeza urbana para a realização 
das suas atividades. O alerta é da 
diretora-geral da Agência Esta-
dual de Vigilância Sanitária (Age-
visa/PB), Glaciane Mendes.

A obrigatoriedade citada 
por Glaciane Mendes está expres-
sa em Nota Técnica divulgada pela 
Agevisa/PB com a finalidade de 
esclarecer os procedimentos rela-
cionados ao correto atendimento 
ao Regulamento Técnico para o 
Gerenciamento de Resíduos de 
Serviços de Saúde (RSS) no âmbito 
estadual. 

servlimp tem 
atividade suspensa

A Superintendência de Adminis-
tração do Meio Ambiente suspendeu 
as atividades da empresa ServLimp Co-
mércio e Coleta de Resíduos. A suspen-
são foi assinada no último dia 12 pelo 
presidente da Sudema, João Vicente 
Machado, e é o reflexo  da ‘Operação 
Descartes’  que flagrou irregularidades 
no acondicionamento de lixo hospitalar 
em dois fornos de uma olaria na cidade 
de Santa Rita e do embargo promovido 
pelo Ministério Público Estadual.

No dia 2 deste mês, a Vigilância 
Sanitária  municipal informou que não 
iria mais validar os processos sanitá-
rios que tenham a ‘Serv Limp’ como em-
presa contratada para o recolhimento 
de resíduos de serviços de saúde. 

‘A Operação Descartes’ foi de-
flagrada no começo deste mês pelo 
Ministério Público e pela Polícia Civil da 
Paraíba e descobriu que os fornos que 
seriam usados para incinerar o lixo 
hospitalar  estavam desativados. Um 
dos quais há seis meses.



O minucioso referencial 
sobre a origem e os fun-
damentos históricos e 
culturais da ilha de Cuba, 
País localizado no mar do 
Caribe, na América Cen-
tral, é um dos elementos 
que constituem a maté-

ria-prima do livro intitulado La Habana 
Vieja: olhos de ver, um longo poema que 
o escritor paraibano Políbio Alves lança 
hoje, a partir das 18h30, no Auditório do 
Centro de Educação da Universidade Fe-
deral de Pernambuco, em Recife. Durante 
o evento, realizado pela Cátedra José 
Martí, Centro Cultural Manoel Lisboa e 
a própria UFPE, a obra - edição da Mídia 
Gráfica e Editora Ltda., de João Pessoa, 
com 224 páginas e preço de R$ 30 - será 
apresentada pelo ativista cultural do 
Centro Manoel Lisboa, Edival Cajá, e pela 
professora doutora Roselis Batista Ralle, 
da Universidade de Reims Champagne 
– Ardenne, na França, filha do saudoso 
jornalista - e também paraibano - Odu-
valdo Batista (1921 - 2008). 

“A minha expectativa é das melhores 
possíveis, pois está sendo organizado 
pela Cátedra José Martí, homenagem ao 
herói nacional de Cuba e do Centro Cultu-

ral Manoel Lisboa. Essa Cátedra pertence 
a Universidade Federal de Pernambuco. 
São estudos permanentes e não poderia 
ser o lugar melhor para lançar o meu 
livro. Isso me envaidece muito. A Univer-
sidade Federal de Pernambuco, através 
do Centro de Educação, onde está situada 
a Cátedra José Martí. O Centro está atento 
com as coisas que estão acontecendo em 
Cuba e não poderia ser mais apropriado 
para lançar o livro, fortalecendo os laços 
culturais entre o povo brasileiro e cuba-
no. Está confirmada a presença de um 
grande público, além de universitários 
e convidados especiais”, disse, para o 
jornal A União, o poeta Políbio Alves, ao 
falar sobre como encara mais essa opor-
tunidade para lançar a obra, que ainda 
não chegou à ilha de Fidel Castro. “Lá, o 
livro será publicado em espanhol, prova-
velmente no ano que vem. Primeiro eu 
quis publicar aqui na minha aldeia, para 
depois ir até Cuba”, justificou ele. 

Em seu novo livro, Políbio aborda, de 
maneira minuciosa e específica, alguns 
aspectos de Cuba, a exemplo da origem e 
os fundamentos históricos e culturais do 
País. “Esses elementos constituem o ob-
jeto desse longo poema. Além de exaltar 
a memória dos heróis de ontem e de hoje, 
desde os indígenas, passando por Cristó-
vão Colombo (1492), o Padre Bartolomê 
De Las Casas, o Cacique Hatuey, o herói 

Máximo Gómes, chegando até ao herói 
nacional de Cuba, José Martí. La Habana 
Vieja: olhos de ver é a saga inimaginável 
dos ancestrais que formaram uma pátria 
de libertadores na Ilha maior das Antilhas. 
Os habitantes de Cuba são descendentes 
dos conquistadores espanhóis e dos escra-
vos vindos da África”, esclareceu o autor.

O escritor se disse surpreso com a 
repercussão já obtida pelo livro La Haba-
na Vieja: olhos de ver. “Eu confesso que 
estou admirado com a recepção. Atual-
mente, o livro está em edição esgotada 
e somente foi lançado na Livraria do 
Luiz e na Adufpb, da Universidade Fe-
deral da Paraíba, ambas localizadas em 
João Pessoa, e, agora, na UFPE. Eu quero 
agradecer aos inúmeros leitores, entre 
eles, professores universitários, amigos, 
familiares, professores da rede munici-
pal de ensino estadual e municipal, além 
dos colegas de ofício, autores, escrito-
res, artistas plásticos e historiadores”, 
comentou Políbio, antecipando já estar 
trabalhando, há mais de três anos, em 
seu novo projeto literário, que é um texto 
de ficção, mas ainda sem título.

Sobre o autor
O poeta e ficcionista Políbio Alves 

dos Santos nasceu na cidade de João 
Pessoa, em 1941, e é formado em Ciên-
cias Administrativas. Em 1974, recebeu 

o título de cidadania outorgado pela 
Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro, 
cidade onde viveu por mais de 15 anos 
e onde, nas décadas de 1960 e 1970, 
participou do suplemento literário do 
jornal Tribuna da Imprensa. Ele é deten-
tor dos seguintes prêmios: Personalidade 
Cultural Internacional, conferido em 
1999 pela União Brasileira de Escritores 
(UBE - RJ), e o Autore Del Ano (Autor 
do Ano), cedido, naquele mesmo ano, 
pela International Board of Examiner; 
em 2000, o Comissione di Lettura Inter-
nazionale, da Edizione Universum, da 
cidade de Trento, na Itália; a Medalha 
Poeta Augusto dos Anjos, pela Assem-
bleia Legislativa da Paraíba, em 2001, 
quando também foi verbete da Enciclo-
pédia de Literatura Brasileira; e, no ano 
seguinte, o Festival do Concurso Nuevos 
Escritores Latino-americanos, na Argen-
tina, e a Comenda Cidade de João Pessoa, 
da Câmara Municipal. La Habana Vieja: 
olhos de ver é o sétimo livro lançado pelo 
autor, que já havia lançado os seguintes 
títulos, entre os quais dois em espanhol, 
um em francês e outro em inglês: O Que 
Resta dos Mortos (contos); Varadouro 
(poesia); Exercício Lúdico: invenções & 
armadilhas, Passagem Branca e Objetos 
Indomáveis, todos de poesia, e, ainda, Os 
Ratos Amestrados fazem acrobacias ao 
amanhecer (contos).  

kdf

Centenário do samba é 
celebrado com uma 
mostra sobre Cartola
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Sitônio escreve sobre 
a força das águas do 
Rio São Francisco
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Cineasta Erik Rocha 
afirma que o Brasil vive 
um tempo de ruínas
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Laços estreitados
Poeta Políbio Alves lança hoje, na UFPE, livro que exalta a memória dos heróis de
Cuba e faz referência à origem e aos fundamentos históricos e culturais da ilha 

O escritor Políbio 
Alves, um dos 
grandes nomes 
da literatura 
paraibana, 
retratou em 
seu novo livro 
a poesia e 
fragmentos do 
cotidiano de 
Havana



 

Aprendi no curso primário que o 
São Francisco é um rio de planalto. Isso 
significa que é um rio de cachoeiras e 
de corredeiras, um rio veloz. E por isso 
muito perigoso. Só nas imediações de 
Canindé de São Francisco, no trecho co-
nhecido por Prainha, este ano morreram 
uma dúzia de pessoas afogadas. É um 
trecho veloz, cheio de pedras. Elas con-
tribuem para a formação de remansos e 
redemoinhos. Às vezes, as pedras estão 
submersas, e aí reside o maior perigo. 
Quando passam pelas 
pedras, as águas mudam 
seu curso: ora tomam 
uma direção horizontal, 
ora vertical, descendente. 
Aí arrastam para o fundo 
até os peixes. É preciso 
ser bom para escapar da 
sucção do remanso.

Até o começo do 
ano a Prainha de Canindé 
tinha uma guarnição de 
salva-vidas, mas o prefei-
to achou de bem demitir 
seus guardiões. Por que, 
ainda não se disse. É cos-
tume político, no interior, 
demitir-se os adversários 
quando se começa novo 
ao político. Mas estamos 
no meio do ano, e não 
estamos na safra das demissões. O que 
terá levado Sua Senhoria o Prefeito de 
Canindé a demitir os salva-vidas da Prai-
nha? O resultado aí está: afogamento de 
banhistas. Dessa vez, não foi um banhista 
ou um turista qualquer. Se fosse, sua 
morte passaria despercebida, talvez nem 
fosse notícia. Mas quem morreu foi um 
ator de prestígio da televisão brasileira, 
Domingos Montagner, protagonista de 
uma novela de sucesso no ar. Não podia 
haver vítima de sucesso maior.

Fala-se em indenização judicial. 

É muito comum, tanto 
no dia-a-dia do Poder Judi-
ciário como entre as pessoas 
sem conhecimento jurídico, 
que seja o pai o pagador 
de pensão aos filhos que 
necessitam de alimentos. É 
muito raro que esse paga-
mento seja feito pela mãe. 
Mas, recentemente, o juiz da 
4.ª Vara de Família e Suces-
sões de Cuiabá (MT) condenou uma mãe ao pagamento de 
pensão alimentícia a três filhos, que após a separação estão 
sob a guarda do pai. Este ingressou com uma ação pedindo 
a dissolução de união estável com a partilha de bens.

De acordo com o pai/requerente, ele conviveu com a 
requerida durante oito anos, até março de 2010. Da união 
nasceram três crianças. Após a separação a guarda dos me-
nores ficou com a mãe, porém, a partir de julho de 2011 os 
menores passaram à responsabilidade do pai. As visitas da 
mãe foram asseguradas; no entanto, neste período não foi 
definido nada quanto aos alimentos.O pai dos menores in-
gressou com a ação pedindo que o pagamento de pensão ali-
mentícia passasse à responsabilidade da mãe das crianças. 

Na decisão, o magistrado pontuou que, com relação 
à pensão alimentícia, fosse fixado em 40% de um salário 
mínimo. “O valor fixado a título de pensão alimentícia, 
conforme decidido, para fins de atender efetivamente a 
necessidade dos três filhos, será complementado, acresci-
do, pelo pensionamento ´in natura´ mediante o usufruto 
do imóvel, não havendo, portanto, que se falar, com maior 
razão ainda em direito à cobrança de aluguel em relação 
ao requerente/genitor, por causa da meação” – conclui o 
julgado monocrático. 

Convenhamos que seja muito pouco mas, como o usu-
fruto do imóvel passou para o pai, dá para ir administrando 
a guarda dos três filhos...

Avô não paga a pensão
E no caso dos avós, estão eles obrigados sempre a 

pagar pensão aos netos em caso de morte do pai? O caso 
a seguir analisado envolve um rapaz que recebia de seu 
pai pensão alimentícia de dois salários mínimos, além do 
pagamento da mensalidade de um curso universitário. 
A pensão foi pactuada após reconhecimento judicial da 
paternidade. Com a morte do pai, o jovem buscou na Justiça 
que a obrigação fosse cumprida pelo avô. O argumento 
utilizado é que o falecido possuía como bens apenas cotas 
em uma empresa do ramo da construção civil, sociedade 
familiar controlada pelo avô. O caso chegou ao STJ e a 4.ª 
Turma decidiu, por maioria, que o avô não assume auto-
maticamente a obrigação de pagar pensão alimentar a neto 
em caso de falecimento do pai. A decisão cassou acórdão de 
tribunal estadual que determinava a obrigação, em um caso 
concreto.

O ministro relator do recurso votou pela negativa 
do pedido do avô de se eximir de pagar a pensão. Outro 
ministro abriu divergência na questão, explicando que a 
conclusão do tribunal é precipitada, pois o alimentante não 
justificou devidamente por que o avô seria obrigado a arcar 
com a responsabilidade. Mais um ministro acompanhou 
a divergência, lembrando que “a obrigação tem caráter 
personalíssimo e mesmo com as exceções que comporta, o 
caso em questão não se enquadra em nenhuma delas”. Para 
os magistrados que votaram a favor do recurso, o pedido do 
alimentante não justificou a insuficiência financeira dele e 
dos parentes mais próximos, bem como não fez nenhuma 
menção à herança do pai falecido, em estágio de inventário.

Com a decisão, além de o avô não estar mais obrigado 
a pagar a pensão, os ministros reafirmaram entendimento 
no sentido de que a obrigação de prestar alimentos por avós 
somente ocorre de forma complementar e subsidiária, não 
sendo possível a transferência automática da obrigação.

Bisbilhotagem conjugal
Um cônjuge pode bisbilhotar o celular de sua compa-

nheira e ler as mensagens recebidas e/ou enviadas por ela? 
O Tribunal de Roma admite que sim: um cônjuge pode bis-
bilhotar o celular de sua companheira e ler as mensagens 
recebidas e/ou enviadas por ela! E ainda: “Todo objeto dei-
xado na casa onde residem familiares é, presumidamente, 
de uso comum – valendo a ideia também para os aparelhos 
celulares de cada um”. O acórdão ressalvou que “a bisbilho-
tice só terá sido ilegal caso o celular esteja bloqueado com 
uma senha – hipótese em que, aí sim, a presunção de uso 
comum estará afastada, sendo então o aparelho considera-
do de uso exclusivo do seu/sua proprietário/a”.

A decisão (que ainda não foi no Brasil) resume a situa-
ção de um homem que usou cópias de mensagens encon-
tradas no celular da esposa para assim comprovar adultério 
cometido por ela. A mulher não teve sucesso na tentativa de 
provar que a prova teria sido obtida de forma ilegítima. Se 
essa jurisprudência chegar ao Brasil, o bicho vai pegar....

O poder é gregário e tem fascínios

Canindé
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Vivências 
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A mãe pagou
a pensão

O título deste artigo é um dos slogans famosos do escritor 
José Américo. Ele se encaixa como mão na luva no recente epi-
sódio de cassação do deputado federal Eduardo Cunha. O poder 
atrai, fascina e raros os que descem a ladeira das posições, com a 
bravura dos heróis.

A sessão de degola de Eduardo Cunha iniciou-se com o se-
reno e cauteloso presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo 
Maia, visivelmente nervoso.  Embora, sob a égide da esperança 
de um bom resultado, abriu a reunião e suspendeu-a, porque sua 
intenção era começar os trabalhos com número suficiente para 
alijar da vida pública, o falsário Eduardo Cunha.        

Em maioria os deputados estavam em gabinetes, dialogan-
do, tomando posição e determinados a só  chegar ao  Plenário na 
hora  da votação da matéria que os levou numa segunda-feira à 
noite à Câmara dos Deputados.

Reaberta a reunião com presenças 
satisfatórias foi lido o relatório da Comis-
são de Ética. Réu na operação Lava Jato, 
Cunha, sob a acusação de ter mentido aos 
parlamentares, em depoimento à CPI da 
Petrobras, quando afirmou não possuir 
contas no exterior.

A suspensão de seus direitos políti-
cos foi aprovada por 450 votos a favor, 10 
contra e 9 abstenções. O processo durou 
onze meses e foi o mais demorado que já 
tramitou no Conselho de Ética da Câmara.

Desde maio que Cunha estava afastado da Presidência do 
Senado, por determinação do Superior Tribunal Federal (STF) 
com base em pedido da Procuradoria Geral da República, que 
acusava o então deputado de usar o cargo para interferir nas 
investigações contra ele.

O presidente da Casa, deputado Rodrigo Maia,   deu a pala-
vra ao advogado do réu, que repetiu-se no mesmo tema, numa 
amostra de exaustão e fragilidade dos argumentos. Fatigado, 
encerrou sua explanação antes do prazo regimental. 

Seguiu-se  na tribuna o acusado, que requereu os 10 minu-
tos não usados pelo seu defensor, para livrar-se das acusações 
que pesam sobre seu destino.

A bancada de Cunha surpreendeu ao ter apenas dois colegas 
na defesa do seu ex-presidente, com relativo interesse pela sua 
causa. No entanto foram alegações sem vigor, que não comove-
ram a assembleia. 

Na tribuna Carlos Marun (PMDB-MS) apegou-se à tese de 
processo sem provas. E afirmou que Truste não é conta e por 
isso Cunha não merecia perder o mandato. Valeu o desinteresse 
da plateia para o debate. Vigorou em todas as fases o propósito 
de encerrar a sessão, o quanto antes, dai ninguém se lembrou 
de indagar:  “quem depositou os dólares no trust para ele e  sua 

família sacar ?” Terá sido um fantasma?  
Ao encerrar, sua breve explanação o deputado Maron apelou 

aos companheiros: “não rasguem o nosso Regimento.”
Alice Portugal (PC do B - BA) ao defender a invalidação de 

Cunha disse que a ausência dos amigos não é revanche, não é 
revide pelo conjunto da obra, mas é falta de coragem de defen-
dê-lo, como faziam antes quando Cunha era pródigo em ajudas e 
benefícios.

A bancada bíblica foi reconhecidamente a maior representa-
ção  na Câmara dos Deputados, enquanto Eduardo Cunha esteve 
na Presidência da Casa Legislativa. Religioso e integrante adepto 
da Frente Parlamentar Evangélica, como parlamentar, abusou 
ao pautar propostas conservadoras. Impediu que deputados 
aliados fossem de encontro aos princípios da “família tradicional 

brasileira” como a descriminalização do aborto 
e da maconha.

Parte da bancada antes dócil a seus 
argumenos reagiu ao tradicionalismo obsoleto 
do presidente Eduardo Cunha e o racha não 
foi surpresa na votação contra o sentencia-
do. Deputados de ambos os lados mostraram 
o favorecimento pelo “sim”, desde que, só teve 
10 adeptos, na votação  de 12 de setembro de 
2016, data que entrou para a moderna história 
política  do Brasil.  

A decisão do colegiado deixou Eduardo 
Cunha inelegível até 2027, por lei de 1990, que 

inclui o restante do mandato em 31 e janeiro de 2019 e mais oito 
anos seguintes.

O deputado Marcos Feliciano (PSC-SP) pastor da igreja 
Catedral do Avivamento, um dos nomes mais conhecidos da 
bancada evangélica foi um item na dezena que votou pela 
absolvição de Eduardo Cunha, mas durante o julgamento 
permaneceu calado.  

 Por outro lado a deputada Clarissa Garotinho (PR-RJ) mem-
bro da Igreja Presbiteriana do Rio de Janeiro, rival histórica de 
Eduardo Cunha, o chamou de “mafioso, fariseu”, expressões que o 
presidente Rodrigo Maia, retirou, do pronunciamento da votante, 
de acordo com o  Regimento da Casa. 

Na “pregação” do deputado Cabo Daciolo, do PT do B na 
sessão fatídica, na Câmara dos Deputados, como ocorreu no im-
peachment da presidente Dilma Rousseff  declarou-se evangélico, 
mas sem nenhuma ligação oficial com denominações religiosas 
ao dizer: “Eu sou cristão, e a maior decepção que eu tive no Con-
gresso foi com a bancada evangélica”, esbravejou, com a bíblia em 
mãos. 

Registro a solidão de Eduardo Cunha, isolado, triste pelo 
abandono dos amigos e correligionários de ontem. Tem a vida 
muitos caminhos e mistérios!...          

Otávio Sitônio Pinto   Escritor - sitoniopinto@gmail.com

Lourdinha Luna Escritora, membro da Academia de Letras de Areia e da Aflap lourdinhaluna@uol.com.br

Para quem pagar? A emissora 
da novela? Mas Domingos não 
morreu em ação: ele não estava 
representando no momento 
da tragédia. Estava curtindo o 
clima, a paisagem, o rio. Não sei 
se disseram a ele do perigo que 
representava o São Francisco 
naquele trecho. Um rio de águas 
turbulentas, matadeiras. Águas 
capazes de gerar energia para 
todo o Nordeste. Essa capacida-
de de fornecer eletricidade para 
o Nordeste inteiro, o São Fran-
cisco tem justamente por ser 
um rio de planalto: suas águas 
descem a ladeira a toda, e daí 
sua força. São os remansos, as 
corredeiras do rio que acendem 

as luzes e geram a energia que move a 
indústria do Nordeste. 

Se o Opara fosse um rio manso, um 
rio de planície, não teria cachoeira, cor-
redeiras, remansos, redemoinhos. Não 
teria perigos nem luzes. Mas o Rio dos 
Currais é bravio como as entidades do 
Nordeste. Cangaceiros o frequentavam. E 
foi quando o atravessaram que quebran-
taram suas forças, morrendo afogados 
no seco, em Grota dos Angicos, a cabeça 
degolada para entrar na História, assim 
sem chapéu. Mas não avisaram a Domin-

gos; se o fizeram, ele não deu 
ouvidos. 

O perigo maior do Opara, 
na região de Canindé, não era 
exatamente seus remansos, 
suas corredeiras, seus rede-
moinhos; o perigo maior era 
a ausência dos salva-vidas, 
demitidos para ser nomeada a 
morte. Se o Rio Chico foi capaz 
de matar Domingos, pode ma-
tar qualquer um. O ator é pro-
fessor de educação física, sabe 
nadar como poucos. Mas não 
conseguiu vencer a corredeira 

da Prainha, obstáculo vencido por Camila 
Pitanga, sua companheira de filmagem e 
do mergulho fatal.

Terá sido só a força do rio que 
matou Domingos, e deixou Camila viver? 
Camila não consegue explicar porque 
Domingos não superava a correnteza, 
como se algo segurasse sua perna. Mas 
os dois atores tinham almoçado pouco 
tempo antes, eram duas da tarde. Ele 
pode ter tido um mal estar gástrico, uma 
congestão – como se diz lá em nós, na 
beira do Rio Chico. Junte-se a isso o mau 
humor das águas que tragaram Domin-
gos.

Alguns animais do Semiárido Brasi-
leiro têm a característica do dorso escuro 
e a barriga branca. São chamados de ca-
nindés. São bodes, jumentos, cachorros. É 
também um tipo de arara. Assim, canindé 
é a cor da pelagem e da plumagem. Dizia-
se também dos escravos que usavam 
uma tanga cobrindo suas partes. Dá-se o 
nome também a uma brava tribo de ca-
çadores, aparentada dos tarairiús, índios 
que muito guerrearam contra o invasor 
português. Agora, Domingos Montagner 
é um deles.

(Coluna publicada terça, quinta e 
sábado)

São os 
remansos, as 
corredeiras 
do rio que 
acendem as 
luzes e geram 
a energia 
que move a 
indústria do 
Nordeste

FOTOS: Reprodução/Internet
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Montagner morreu afogado no Rio São Francisco

Cunha foi cassado pela Câmara Federal
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Evento

Como reconhecer um ladrão? 
Mede-se da cabeça aos pés!

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

SERVIÇO

FM
0h - Madrugada na Tabajara
4h - Aquarela Nordestina
6h - Jornal Estadual
7h - Reserva Especial MPB
8h - Programação Musical
12h - Fala, Paraíba!
14h - Programação Musical
16h - Menu 105
18h - Tabajara Esporte
19h - Voz do Brasil
20h - 105 Especial MPB
21h - Programação Musical

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

PROGRAMAÇÃO DE HOJE

Rádio Tabajara

O trocadilho era direto, em “mede-se”, com o sobrenome 
de Emílio Garrastazu Médici, um dos mais cruéis ditadores à 
frente do Brasil durante o regime militar.

Foram anos de chumbo. Regime de exceção. Não havia 
liberdade de imprensa, permissão para livre expressão, 
manifestação política, nem mesmo reunião. Nada. Quem 
quer que fosse contra a ditadura deveria ficar bem caladinho. 
Os milicos pegavam mesmo, sabe? Havia tortura, banho de 
sangue. Desumanidades da pior forma. Muitas pessoas desa-
pareceram.

Experimente perguntar a um alemão o que ele acha do 
período em que seu país era regido por uma ditadura nazista. 
Eles sentem vergonha. E não esquecem. Por isso a importân-
cia da memória, lembrar para que nunca mais se repita. 

Mesmo assim, para muitos, a memória falha. Eis que 
neste mesmo diário, há uma semana, na edição do dia 13, 
uma ‘memorialista’ publicou texto exaltando os generais 
presidentes. A coluna se referia à suposta honestidade dos di-
tadores, por não terem deixado rastro de escândalo algum de 
corrupção. Estranho era se deixassem, visto que não existia 
transparência pública. 

O caminho de sangue, no entanto, perdura. Mortes, 
tortura, desaparecidos. Se não podemos assegurar que os 
ditadores assaltavam os cofres públicos, nos resta chamá-los 
de facínoras, canalhas, assassinos e corruptos. Roubavam a 
dignidade de uma nação inteira sob o discurso imundo do 
patriotismo.

Os tempos de hoje são mais democráticos. Tanto que um 
texto reacionário foi publicado em um jornal da imprensa ofi-
cial. Este meu, de hoje, tempos atrás seria facilmente censura-
do. A direita insurgente não percebe a diferença. A todos eles, 
não dedico nada menos que minha voz de prisão. Pois, apesar 
da liberdade duramente conquistada, há limites civis. Exaltar 
a ditadura é crime. 

Constituição Federal de 1988:
Art. 5º, inciso XLIV – constitui crime inafiançável e 

imprescritível a ação de grupos armados, civis ou militares, 
contra a ordem constitucional e o Estado Democrático;

Lei de Segurança Nacional (7.170/1983):
Art. 22 – [É considerado crime] Fazer, em público, propa-

ganda:
I – de processos violentos ou ilegais para alteração da 

ordem política ou social;
II – de discriminação racial, de luta pela violência entre 

as classes sociais, de perseguição religiosa;
III – de guerra;
IV – de qualquer dos crimes previstos nesta Lei.
Pena: detenção, de 1 a 4 anos.
§ 1º – A pena é aumentada de um terço quando a propa-

ganda for feita em local de trabalho ou por meio de rádio ou 
televisão.

§ 2º – Sujeita-se à mesma pena quem distribui ou redis-
tribui.

Art. 23 – Incitar:
I – à subversão da ordem política ou social;
II – à animosidade entre as Forças Armadas ou entre 

estas e as classes sociais ou as instituições civis;
III – à luta com violência entre as classes sociais;
IV – à prática de qualquer dos crimes previstos nesta Lei.
Pena: reclusão, de 1 a 4 anos.

Código Penal (Decreto-Lei 2.848/1940):
Incitação ao crime
Art. 286 – Incitar, publicamente, a prática de crime:
Pena – detenção, de três a seis meses, ou multa.
Apologia de crime ou criminoso
Art. 287 – Fazer, publicamente, apologia de fato crimino-

so ou de autor de crime:
Pena – detenção, de três a seis meses, ou multa.

Centenário do samba é celebrado em 
São Paulo com exposição sobre Cartola

Mídias em destaque

FOTO: Divulgação
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No ano em que se comemora o 
centenário do samba no Brasil, o Itaú 
Cultural traz para São Paulo a Ocupa-
ção Cartola, que de 17 de setembro a 
13 de novembro mostrará ao público 
a vida e a obra do lado poeta, erudito 
e contemporâneo do músico Angenor 
de Oliveira, o Cartola, que nasceu em 
1908 e morreu em 1980. Na visita será 
possível conhecer o sambista e funda-
dora da Escola de Samba Estação Pri-
meira de Mangueira, do Rio de Janeiro, 
e seu processo de criação. A homena-
gem se estende ainda ao grande amor 
da vida de Cartola, Dona Zica, também 
sambista da Mangueira.

A curadoria fica por conta da 
cantora Fabiana Cozza e os Núcleos 
do Itaú Cultural de Música e de Enci-
clopédia, com consultoria de Nilcemar 
Nogueira, neta de Cartola. Em seis 
eixos, a linha curatorial desenvolve o 
fio da vida e pluralidade de Cartola, em 
paralelo a uma das histórias de amor 
mais famosas do mundo do samba: 
1908, o nascimento, Encontros/rua, 
Zicartola, Casa/varanda, Palácio do 
Samba e Cartola de Ouro.

A exposição percorre a vida de 
Cartola desde o nascimento no Catete, 
bairro do Rio de Janeiro, sua mudança 
para o Morro da Mangueira. Fala da 
gravação de seus quatro discos solo, 
das mais de 500 canções escritas e 
da parceria com compositores como 
Carlos Cachaça, Dalmo Castello e Elton 
Medeiros. A entrada da exposição é 
marcada por fotos de época, seguida 
pelo modo de viver de Cartola dentro 
de casa, do Palácio do Samba e por fim 
o legado deixado pelo mestre na voz de 
consagrados nomes da música brasi-
leira.

Segundo a curadora, Fabiana 
Cozza, a Ocupação Cartola, mostra-
rá poemas inéditos, com nove deles 
transformados em uma publicação 
que será distribuída durante a mostra. 

Cartola e Dona Zica na capa do disco Cartola 2, um dos quatro gravados por ele

Felipe Gesteira
reporter@felipegesteira.comFlávia Albuquerque

Agência Brasil

Em cartaz

“Em uma entrevista ele disse que 
um de seus sonhos era ter um 
livro de poesias e ele disse que ia 
continuar escrevendo mais um 
pouquinho para reunir mais poe-
sias para conseguir escrever esse 
livro. Ele nunca conseguiu fazer 
esse livro então o Itaú Cultural 
fez e as pessoas vão ganhar esse 
livro”.

Há ainda fotos de família e au-
diovisuais. São 47 originais, entre 
imagens e manuscritos e o som 
da música Quem me Vê Sorrindo, 
escrita em parceria com Carlos Ca-
chaça, o primeiro registro gravado 
de Cartola. Há ainda declamações 
de letras de suas canções por 
músicos da atualidade, como As 
Bahias e a Cozinha Mineira, Juçara 
Marçal, Ellen Oléria e Rico Dala-
sam, entre outros.

“O Cartola é um artista que 
precisa ser reverenciado e relem-
brado sempre, porque faz parte 
do patrimônio cultural nacional. 
Ele era um artista do povo com 
uma sofisticação ímpar e deveria 
ser lembrado como outros gran-
des escritores e músicos, talvez 
até desde a época que entramos 
na escola. Essa exposição vem em 

um momento que precisamos de 
beleza. Cartola tem histórico de es-
perança porque venceu uma série 
de adversidades na vida, deixando 
como legado uma obra altamente 
representativa da cultura nacio-
nal”, disse Fabiana.

A curadora ressaltou que a 
Ocupação Cartola é uma exposição 
dinâmica que toma um espaço 
importante da Avenida Paulista. 
“O Cartola não vai se explicar por 
textos extensos em que as pesso-
as vão ter que ficar parando. As 
pessoas vão escutar, ver as fotos e 
os vídeos, tudo contado pela fala 
do Cartola. Não queríamos dese-
nhar o Cartola, queríamos que ele 
contasse para nós quem ele era. 
E a partir daí conseguimos reunir 
tudo o que está aqui”.

A Ocupação Cartola apresenta 
ainda recursos para portadores 
de deficiências visuais e auditi-
vas, como mapas e pisos táteis e 
audioguia. Os materiais escritos 
têm texto em braile e todos os 
vídeos exibidos na exposição têm 
tradução em libras e legendas. Ao 
mesmo tempo ocorrerão apresen-
tações, oficinas e debates relacio-
nadas a Cartola.

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. 
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Cineasta Erik Rocha afirma em Brasília que o Brasil vive um tempo de ruínas
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A escritora Cyelle Carmem lança 
hoje, às 19 horas, o seu primeiro roman-
ce, intitulado “Tempo da Delicadeza - ou 
mais um janeiro” (Editora Penalux, São 
Paulo). O evento de lançamento acon-
tece n’A Budega Arte e Café, localizado 
na Rua Arthur Américo Cantalice, 197, 
no bairro dos Bancários, em João Pessoa. 
A apresentação será feita pela escritora 
Letícia Palmeira e a obra será vendida 
por R$ 35,00. O romance é sobre uma 
jovem de 22 anos que está em busca 
de sua mãe biológica de quem ela não 
sabe nada. A trama ocorre em volta 
dessa procura que traz surpresas desa-
gradáveis, mas também os presentes do 
destino. 

Autora de dois livros de poemas, 
Cyelle Carmem garante que não está 
deixando a poesia para investir em 
ficção. “O que pretendi foi apenas me 
aventurar em outros mares. A poesia é 
imediata, instantânea e eu estava preci-
sando viver algo mais duradouro, ficar 
mais tempo ocupada com a literatura, 
escrevendo, desfazendo, lapidando. 
Sem contar a necessidade do público 
que sempre me cobrava um romance. A 
poesia tem leitores seletos, mais exigen-
tes e em pouca quantidade, nem todo 
mundo gosta ou entende de poesia. 
Então, eu tentei suprir um desejo dos 
leitores e uma antiga vontade minha de 
escrever romance”, explica.

Cyelle começou a escrever aos 17 
anos, mas guardava tudo, não mostra-
va a ninguém. “Quando minha famí-

FOTOS: Divulgação

Tempo de delicadeza na prosa paraibana

De Brasília/DF.  Eryk Rocha – filho 
do saudoso cineasta Glauber 
Rocha – exibe hoje, às 20h30, na 
abertura oficial do 49º Festival de 
Brasília do Cinema Brasileiro, seu 
novo longa-metragem intitulado 
“Cinema Novo”. Sétima produção 
do jovem diretor (38 anos), o 

filme foi premiado no Festival de Cannes, este ano, 
com o L’Oeil D’Or (ou Olho de Ouro), desbancando 
16  outras importantes produções que estavam 
no páreo. Na entrevista que segue, ele se reporta 
às motivações para realizar o documentário, de 
tonalidade poética, do resgate histórico da geração 
sessentista, das possíveis ‘pontes’ que a obra po-
derá estabelecer com as novas gerações, projetos 
novos em curso e da situação do Brasil que vive, na 
sua avaliação, um “tempo de ruínas”, num “transe 
político com contornos trágicos”. Confiram princi-
pais trechos da entrevista.

 
Você tem afirmado que esse filme repre-

senta um mergulho nas “raízes cinematográ-
ficas” do País. O que, do ponto de vista mais 
íntimo do cineasta, foi desvelado, e o mobili-
zou nessa realização? 

Nem sempre é límpido e racional o que nos 
move em direção a realizar um filme. Há sempre 
uma explicação parcial, mas as forças que te 
movem tem algo no campo do mistério. Em rea-
lidade não é você que faz o filme, é o filme que te 
faz. Os filmes nascem das vísceras e da profunda 
necessidade de dizer algo que não pode deixar 
de ser dito. Acredito que Cinema Novo  nasce do 
meu desejo de investigar a história cinematográ-
fica, cultural e política do meu País em cruzamen-
to com minhas raízes afetivas. Entender melhor 
e tentar alumbrar a época em que vivo. Penso 
que o legado do movimento é muito rico, fértil e 
inspirador para se pensar o Brasil hoje, e pensar 
o cinema Cinema Novo como potência, estado 
de espirito, e tradução poética e política de uma 
realidade em ebulição como é a brasileira. 

 
- Há ainda lacunas a serem resolvidas 

em torno do tema “cinema novo”? 
Esse filme é fruto de um encontro entre 

gerações. Esse não é um filme sobre o Cinema 

Lúcio Vilar
Especial para A União

Linaldo Guedes
linaldo.guedes@gmail.com

Olhar crítico

Novo nem que ambiciona explicá-lo, mas atra-
vés e com ele, que eclode a partir de um caldeirão 
de vozes, afetos e poéticas. Fazer esse filme me 
provocou o desafio de superar o aspecto anedóti-
co-historicista-didático e dialogar com o movi-
mento no presente. O desejo do filme foi olhar o 
cinema novo como um estado de espírito compul-
sivo de criação que revela o embate do artista/
cineasta com seu tempo. Como disse Glauber, 
um dos líderes do movimento: “Onde houver um 
cineasta disposto a enfrentar o comercialismo, a 
exploração, a pornografia, o tecnicismo, aí haverá 
um germe do Cinema Novo. Onde houver um 
cineasta, de qualquer idade ou de qualquer proce-
dência, pronto a pôr seu cinema e sua profissão a 
serviço das causas importantes de seu tempo, aí 
haverá um germe do Cinema Novo.”

 
- Existiria, na sua ótica, um desconhecimen-

to generalizado sobre o que ocorreu nos anos 
1960 por parte das novas gerações, no Brasil?  

Realizar esse filme é lembrar de uma gera-
ção que vivenciou em carne própria a ditadura 
militar, e viu o sonho coletivo de uma revolução 
social e cultural ser interrompido. Uma das 
matrizes que o filme quer revelar é a interrup-
ção que o movimento sofreu a partir do golpe 
civil-militar de 1964, e principalmente o trágico 
desdobramento do Ato 5 em 1968 que interdi-

tou a realidade brasileira e instaurou no País um 
regime autoritário de terror. Nesse momento 
estamos vivenciando no Brasil uma ruptura do 
processo democrático, um golpe parlamentar-ju-
rídico-midiático e novamente, uma interrupção. 
Na América Latina conhecemos bem esses ciclos 
de interrupções e recomeços. Acredito que esses 
problemas permanecem vivos na estrutura da 
sociedade escravocrata brasileira que ainda não 
conseguiu superar os entraves atávicos do sub-
desenvolvimento e as marcas do passado colo-
nialista. Existe um embrião de democracia, mas 
ainda almejamos desenvolver uma democracia 
social mais plena,  mais real e consistente. Por 
isso a necessidade de que arte e política estejam 
em diálogo, elevando a cultura a uma dimensão 
de construção política do País e do continente 
latino-americano.

Nessa linha de raciocínio, seu filme se 
coloca como uma tentativa de estabelecer 
‘pontes’ com segmentos mais jovens?

Sem dúvida. Trazer a memória como cons-
trução de futuro. Acredito que  uma das forças 
originárias do movimento do Cinema Novo foi 
realizar uma potente simbiose entre política 
e estética, entre forma e conteúdo, uma nova 
gramática, tudo eclode, irrompe na tela! Nessa 
perspectiva me impressionou perceber como vá-

rios desses filmes seguem ecoando e dialogando 
visceralmente com o Brasil contemporâneo. 

- Suas realizações circunscrevem-se 
mais ao campo do documentário. A narrativa 
ficcional ainda não lhe seduziu suficiente-
mente para enveredar por essa seara?

Não diferencio nem separo o cinema entre 
ficção e documentário. Mas procuro sentir, 
perceber e descobrir a poética mais instigante 
para cada projeto. As poucas experiências que 
tive com dramaturgias estão impregnadas do 
real, de procedimentos considerados “documen-
tais”. ( um exemplo é meu filme “Transeunte”). E 
vice-versa, nos documentários que realizo busco 
constantemente o “imaginário” das questões, 
conflitos e personagens abordados. Me fascina 
a construção poética, a aventura  e o abismo de 
cada obra. Recentemente fui para a Amazônia 
filmar um documentário sobre uma escritora, ex- 
guerrilheira que vive na beira de uma estrada, e o 
filme virou uma ficção. As entrevistas com ela não 
rendiam muito, não fluíam, e começaram a surgir 
cenas e auto-encenações com essa mulher e tudo 
foi se transformando. O filme se chama “EDNA”, e 
em breve iniciamos a montagem. Em março filmo 
“Breves miragens de Sol”, em princípio, um filme 
de ficção nos moldes mais clássicos, com atores 
profissionais, e uma dramaturgia que dialoga 
com alguns aspectos do cinema de gênero. Mas 
nunca se sabe o que acontecerá...

 
- Parafraseando seu pai (Glauber Ro-

cha), como você percebe o Brasil ‘em transe’ 
na atual conjuntura política?  

Hoje o debate politico voltou a ocupar um lugar 
crucial no Brasil. Estamos vivendo um verdadeiro 
transe político com contornos trágicos. Essa alta 
tensão do País inevitavelmente afeta o dia a dia, o 
corpo, e deixa a sensibilidade á flor da pele. O cinema 
tem o poder de criar memória, e ser testemunha 
desse momento. Esses estados do País podem ins-
pirar e despertar novas correntes do nosso cinema, 
e acho que a tendência é que isso se intensifique,  se 
aprofunde, já que os desdobramentos e acirramentos 
das lutas políticas e sociais são imprevisíveis. Cada 
época tem suas formas de expressão. E hoje o desafio 
é saber como o cinema brasileiro vai refletir e atuar 
nesse processo novo do País. Como vai traduzir o País 
na tela. Isso me inquieta como realizador, me instiga 
e me provoca filmar esse “tempo histórico” tão 
estranho que habitamos, tempo de ruínas. 

Filho do saudoso 
Glauber Rocha 

(foto) exibe 
hoje o seu novo 

documentário no 
Festival de 

Brasília do Cine 
Brasileiro, 
intitulado 

“Cinema Novo”

Cybelle Carmem e a capa do seu terceiro livro, intitulado “Tempo da Delicadeza - ou mais um janeiro” 

lia descobriu meus escritos engavetados, 
começaram os pedidos para publicar. Eu 
não acreditava no que eu fazia, para mim, 
minhas palavras não passavam de desaba-
fos ou pensamentos”, conta. “Meu pai foi 
meu grande incentivador. Eu acreditei nele 
e publiquei meu primeiro livro, “Luzes de 
Labirinto”, em 2010. Em seguida, mais con-
fiante, veio “(Uni)verso”, em 2012, lançado 
com patrocínio da Prefeitura de João Pessoa, 
pelo edital da Funjope. Nesse momento, eu 
percebi realmente que eu escrevia o que as 
pessoas queriam ler, que se interessavam de 
verdade. Então, passei a ser mais criteriosa 
na produção, a ser menos impulsiva com as 

palavras. Desse tempo para cá, fui amadure-
cendo a ideia do romance e nasceu como “O 
Tempo da Delicadeza (ou mais um janeiro)”, 
acrescenta.

A escritora é leitora de Vinícius de 
Moraes, Cecília Meireles e Mario Quintana. 
Ganhou seu primeiro livro de literatura do 
pai, aos 7 anos de idade, a obra completa de 
Vinícius de Moraes. Desde então, nunca mais 
desgrudou da literatura. “Eu colecionava 
poemas em um caderninho e os copiava in-
cansavelmente. Eu respirava aquela atmosfe-
ra todos os dias. Acabaram sendo o gatilho 
que eu precisava para começar a escrever 
meus próprios versos”, explica.

Sobre as diferenças de escrever 
entre prosa e poesia, Cyelle avisa que de 
uma forma ou de outra é um exercício 
difícil. “É um trabalho solitário, muitas 
vezes doloroso, porque nem sempre con-
sigo colocar no papel o que pretendo. E 
desisto, volto, recomeço. Escrever é exer-
cício e, para o autor, o texto nunca está 
completamente pronto. Quanto à distin-
ção de produção entre os dois gêneros, 
a prosa é um casamento que pode durar 
anos, uma integração diária, ruminação. 
A poesia é mais fluida para nascer, até 
porque não precisa se prender tanto à 
coesão, coerência. Os temas são inde-
pendentes entre si. A prosa precisa fazer 
sentido o tempo todo, nenhum fio pode 
ficar solto que causa faíscas”, analisa. 

Trecho da obra
“Acordei rapidamente molhada de 

suor. De um susto, corri para a cozinha. 
Um pesadelo tirava-me o sossego de uma 
noite bem dormida. Mas eu não havia dor-
mido bem. Nada estava bem. Da cozinha 
vinha um cheiro forte de calda de choco-
late, e eu me sentia em casa, embora não 
fosse dali. Estranho as coisas parecerem 
suas, mesmo de forma ilegal. Eu era ilegal. 

Desde pequena sempre achei que 
o Tempo era um inimigo, afastando-me 
da verdade, do que era meu por direito. 
Mesmo assim, ele me olhava no fundo 
dos olhos, pedindo paciência, a hora cer-
ta para tudo se encaixar. Eu não queria 
esperar. Minha angústia tinha pressa e 
me mantinha presa a uma condição que 
eu rejeitava. Contrariamente, o Tempo, 
com parcimônia, vencia minha ansieda-
de, segurando minhas mãos com leveza 
e doçura”.



EUA prendem acusado
de fabricar bombas que
explodiram em Nova York
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OAB alerta sobre teto de gastos
câmArA dos dEPUtAdos

Cláudio Lamachia disse 
que não pode haver mais
retrocesso social no País

13

Responsável pelo dis-
curso mais político de uma 
sessão em homenagem aos 
advogados na Câmara dos De-
putados, o presidente do Con-
selho Federal da OAB, Cláudio 
Lamachia, fez um alerta sobre 
a Proposta de Emenda Consti-
tucional (PEC) 241, que limita 
o teto de gastos das contas pú-
blicas e que o governo espera 
aprovar no Congresso ainda 
este ano, como solução para a 
recessão e o desemprego.

“Não podemos ter qual-
quer tipo de retrocesso social 
neste país, nas áreas da saú-
de e da educação. Cada um 
dos senhores parlamentares 
deve ter em mente que hoje 
já vivemos dificuldades muito 
expressivas nestes campos, 
como os de saúde publica, 
com sucateamento de hos-
pitais filantrópicos e Santas 
Casas”, afirmou, diante da mi-
nistra da Advocacia-Geral da 
União, Grace Mendonça.

A proposta foi enviada 
pelo governo Michel Temer 
e o relator do texto, Darcísio 
Perondi (PMDB-RS), já afir-
mou que finalizará o parecer 
ainda esta semana para que a 
comissão especial que analisa 
a matéria vote o texto até 7 de 
outubro. Perondi afirmou que 
as duas áreas apontadas por 
Lamachia não serão prejudi-
cadas e assegurou que estes 
recursos estão “preservados”. 
“Não haverá corte. Não have-
rá congelamento”, garantiu, 
acrescentando que o Planalto 
está estudando soluções para 
definir um piso e não um teto 
de gastos para os dois setores.

Ainda na tribuna da Câ-
mara, Lamachia disse que 
a OAB tem sido “chamada 
como nunca a participar do 
debate nacional” e afirmou o 
compromisso da instituição 
com o combate à corrupção e 
à impunidade. Ao se posicio-
nar, o presidente da Ordem 
exaltou a reforma política que 
pôs fim ao financiamento de 
campanhas por doações de 
empresas, se opondo a movi-

mentos que ocorrem dentro 
do Congresso para reversão 
desta regra.

“Percebemos ao longo 
dos tempos que ali [no fi-
nanciamento empresarial 
de campanhas] estava a raiz. 
Temos um ganho adicional 
que é ver uma campanha ex-
tremamente limpa, de ideias 
e ainda temos o acréscimo de 
ver as cidades limpas. Hoje se 
está travando o debate com 
ideias e proposições e não o 
da mídia e das superprodu-
ções”, afirmou.

Corrupção
Lamachia também cri-

ticou pontos do projeto que 
ficou conhecido como dez 
medidas de combate à cor-
rupção, costurado pelo Minis-
tério Público e apresentado 
ao Parlamento como propos-
ta de iniciativa popular com 
milhões de assinaturas. O ad-
vogado lembrou que a OAB já 
encampava sugestões como a 
criminalização do Caixa 2 e a 
definição de um prazo de vis-
ta de processos judiciais, mas 
atacou outros pontos como 
o que prevê possibilidade de 
uso de provas obtidas de for-
ma ilícita em processos em 
julgamento.

“A utilização de provas 
ilícitas é trazer para dentro 
do campo processual o des-
cumprimento da Constitui-
ção Federal e, mais do que 
isto, estaremos legitimando o 
combate ao crime, cometen-
do outro crime”, afirmou. La-
machia também afirmou que 
a instituição também é con-
trária à restrição do uso de 
habeas corpus, classificando 
como “inadimissível se pen-
sar em qualquer restrição a 
este instituto que é o instituto 
da liberdade”, afirmou.

Presidindo a sessão, Ro-
gério Rosso (PSD-DF) deixou 
para responder Lamachia nos 
minutos finais e afirmou que 
a PEC 241 é necessária para 
que as administrações en-
contrem um equilíbrio e bus-
quem gestões mais responsá-
veis e eficientes.

“É um novo conceito 
de gestão pública do ponto 
de vista orçamentário. Da 
mesma forma que a Lei de 
Responsabilidade Fiscal foi 
fundamental para a gestão 

pública, um divisor de águas, 
a PEC 241 também será. E o 
desafio vai ser encontrar exa-
tamente o equilíbrio para que 
gestor público possa ter qua-
lidade e responsabilidade de 
gasto mais eficiente”, disse.

Com um discurso mais 
corporativo, a ministra da Ad-
vocacia-Geral da União, Grace 
Mendonça, exaltou a homena-
gem feita pela Câmara, lem-
brando que é no Legislativo 
que está “o subextrato da atu-
ação do advogado. É aqui que 
nossas regras de conduta têm 
início”. Ela também lembrou 
que a profissão é indispensá-
vel a Justiça. “Sem advogado 
não há justiça, não há cidada-
nia, não há Estado Democráti-
co de Direito”, disse.

Carolina Gonçalves
Da  Agência Brasil

O presidente da Câmara dos Deputa-
dos, Rodrigo Maia (DEM-RJ), disse ontem 
que a Proposta de Emenda à Constituição 
(PEC) do Teto, que torna efetivo o limite 
de gastos do governo nos próximos anos, 
deve ser aprovada ainda este ano.

“É uma proposta muito inteligente. 
Se aprovada, vamos entrar num outro 
ambiente entre Legislativo, Executivo e 
a sociedade”, declarou durante palestra 
proferida a empresários na sede da Asso-
ciação Comercial de São Paulo, na capi-
tal paulista. Maia, que assumiu ontem a 
Presidência da República interinamente, 
substitui o presidente Michel Temer, que 
está em Nova York onde participará da 
71ª Assembleia Geral da Organização das 
Nações Unidas (ONU).

A expectativa de Maia é que a PEC 
seja aprovada até a primeira semana de 
novembro na Câmara dos Deputados, 
para que o Senado tenha condições 
de aprová-la ainda este ano. Segundo 
Maia, a limitação do teto de gastos vai 
gerar a obrigatoriedade da Reforma da 
Previdência. “É importante para come-
çar a organizar os gastos públicos no 
Brasil”, disse.

As votações das reformas da Pre-
vidência e trabalhista, no entanto, não 

devem terminar este ano na Câmara dos 
Deputados. “É melhor não gerar expecta-
tiva”, declarou. “Se tivermos a vitória do 
teto e encerrar, na Previdência, com a co-
missão dentro dos prazos, teremos avan-
çado de forma objetiva”, acrescentou.

Fundo do poço
O presidente em exercício disse que 

o país chegou ao “fundo do poço” na 
questão fiscal. O deputado disse que a 
situação herdada do governo anterior le-
vou a uma crise fiscal profunda. “Se não 
mostrarmos para a sociedade o impacto 
da não votação da reforma fiscal, não 
seremos vitoriosos nos próximos anos”, 
disse ele.

Apesar de difíceis e polêmicas, as 
propostas precisam ser apresentadas 
de forma “muito didática” para ganhar 
apoio de deputados e senadores, afirmou 
Rodrigo Maia.

A crise em 12 estados, que cogitam 
declarar calamidade financeira, mostra a 
necessidade da aprovação das matérias, 
que vão garantir, inclusive, o dinheiro 
para a saúde e a educação, na visão do 
deputado. “O Estado brasileiro não tem 
mais condição de suportar aumento de 
gastos”, finalizou.

PEC deve ser aprovada este ano

O presidente  da OAB, Cláudio Lamachia, participou de sessão na Câmara dos Deputados em homenagem ao Dia do Advogado

“Não podemos 
ter qualquer tipo 
de retrocesso 
social neste 
país, nas áreas 
da saúde e da 
educação”

da Agência Estado

O desembargador João Pedro Ge-
bran Neto, relator dos recursos da Lava 
Jato no Tribunal Regional Federal da 
4ª Região, negou ontem o pedido da 
defesa de Paulo Okamotto para tran-
car liminarmente a denúncia da Lava 
Jato contra ele antes mesmo de o juiz 
Sérgio Moro analisar o caso.

Para o magistrado, o pedido da de-
fesa de impedir que a parte da acusação 
relativa a Okamotto seja aceita antes 
mesmo de Moro decidir sobre a denún-
cia é “inoportuno”. “Em que pese parte 
da doutrina admitir a impetração prévia 
à decisão que apreciará a denúncia, não 
vejo presentes requisitos mínimos que 
permitiriam a excepcional intervenção 
do juízo recursal”, assinalou Gebran.

 A defesa do presidente do Institu-
to Lula entrou com o recurso na quin-

ta-feira, 15, um dia após a força-tarefa 
apresentar a acusação contra ele, o 
ex-presidente Lula, Marisa Letícia e 
outros cinco acusados de participar do 
esquema de corrupção na Petrobras.

 Na peça, os defensores de Oka-
motto alegam que os bens recebidos 
por Lula são considerados patrimônio 
público e, por isso, o dinheiro da OAS 
para bancar o armazenamento deles 
não poderia ser considerado vanta-
gem indevida ao ex-presidente.

 Como Okamotto é acusado de la-
var esse dinheiro ao ter procurado a 
OAS para ajudar a guardar o acervo, 
sua defesa alega que a acusação con-
tra ele não deve ser aceita pelo juiz da 
Lava Jato. Ao analisar o pedido, o de-
sembargador Gebran entendeu ainda 
que estes questionamentos envolvem 
o mérito da denúncia, e que ainda não 
é o momento de analisar isso. 

Tribunal nega recurso de Paulo
Okamotto para trancar denúncia

oPErAÇÃo LAVA JAto

Jamil chade
Da Agência Estado

A eclosão da Operação 
Lava Jato no Brasil e das inves-
tigações por parte do Ministé-
rio Público Suíço levaram os 
bancos da Suíça a aumentar o 
controle sobre contas de brasi-
leiros no país. Em alguns casos, 
chegam até a se recusar trans-
ferências de político ou fun-
cionário público brasileiro. “O 
escrutínio passou a ser muito 
maior hoje, com certeza”, de-
clarou o presidente da Associa-
ção de Bancos da Suíça, Patrick 
Odier, um dos banqueiros mais 
influentes do país. 

No total, mais de mil 
contas em 42 bancos e com 
US$ 800 milhões foram blo-
queadas na Suíça, num dos 
maiores casos de corrupção já 
investigado no país. Entre os 

correntistas estavam o depu-
tado cassado Eduardo Cunha 
(PMDB-RJ) e o ex-marqueteiro 
do PT, João Santana. “O fato de 
termos encontrado tantas ins-
tituições suíças nesse caso é 
algo que lamentamos muitos”, 
disse Odier. Num raro discurso 
de mea culpa, o banqueiro não 
nega os erros das instituições. 
“Lamentamos muito”, insistiu.

O próprio banco de Patri-
ck Odier, o Lombard Odier, foi 
um dos que abriu contas para 
ex-dirigentes da Petrobras. O 
ex-diretor da área Internacio-
nal da estatal Jorge Zelada e 
o ex-gerente de Engenharia 
Pedro Barusco também eram 
correntistas na instituição

Segundo as investigações, 
menos de quatro meses após a 
deflagração da Operação Lava 
Jato, em 25 de julho de 2014, 
Zelada solicitou a transferência 

de valores da Suíça para Mô-
naco “Jorge Luiz Zelada, após 
a deflagração das primeiras 
fases ostensivas da Operação 
Lava Jato, a fim de ocultar os 
recursos ilícitos que mantinha 
na Suíça com a ajuda de De-
nise Kos (gerente do banco) 
solicitou, em julho de 2014, a 
transferência dos valores man-
tidos no banco Lombard Odier 
Darier Hentsch and Cie para o 
banco Julius Baer, em Mônaco”, 
aponta o documento subscrito 
pelo delegado Filipe Hille Pace.

Paraíso fiscal
Entre os banqueiros, a 

proliferação de descobertas 
relacionadas ao bancos suíços 
voltou a reforçar a imagem 
pelo mundo de que o país seria 
um paraíso para dinheiro sujo - 
uma imagem que a Suíça tenta 
se desfazer. 

Suíça aumenta fiscalização de 
dinheiro de políticos brasileiros

coNtroLE dE coNtAs

Foto: Marcelo Camargo/Agência Brasil
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Bloqueados bens de empresa que fez 
a transmissão dos Jogos Olímpicos
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Geral

Profissionais foram 
obrigados a jornada diária 
de mais de 10 horas
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Boff
Leonardo

O persistente bullying 
sobre o PT e Dilma

O notório bullyng político e social (acossamento) sofrido 
persistentemente pelo PT e pela ex-presidenta Dilma Rousseff. 
Uma coisa é reconhecer que houve corrupção e erros políticos 
do PT, e outra coisa é tributar quase exclusivamente tais fatos e 
mais a  crise atual, ao PT e à ex-presidenta.

Para entender este penoso fenômeno socorre-nos um 
dos maiores pensadores da atualidade que dedicou grande 
parte de sua obra a decifrar o que seja a agressividade 
humana e seus disfarces: René Girard(+2015), francês, 
professor de Letras e antropólogo, que viveu nos EUA. 
Seu principal livro se intitula exatamente “O bode 
expiatório”(Le bouc émisaire, Paris 1982).

Constata Girad que todos os grupos e mesmo as 
sociedades conhecidas vêm atravessadas por tensões e 
conflitos. O processo civilizatório, a educação, as leis e as 
religiões propõem um ponto de equilíbrio que permita 
a convivência minimamente pacífica ou impedir que os 
conflitos não sejam destrutivos.

Mas pode chegar a um momento em que os conflitos 
perdem as rédeas e as forças do Negativo  vão se acumulando, 
rompendo o referido equilíbrio. Começam os processos de 
ruptura nas relações sociais e até nas famílias e entre amigos, 
rejeições de uns e de outros, distorções na percepção da 
realidade, difamações, desconstrução da imagem do outro, 
dando lugar até ao ódio aberto. Os instrumentos mais usados 
é a mídia, seja pelos jornais, pela televisão e hoje pelas redes 
sociais da internet. É o bullying em funcionamento.

Lentamente emerge o sentimento  de que assim como 
se encontra a sociedade não pode continuar. Ela tem que 
encontrar um novo equilíbrio. Uma das formas, a mais 
equivocada e persistente, é a criação de um bode expiatório. 
Os grupos mais dominantes  definem um bode expiatório e 
praticam terrível bullyng sobre ele, para descarregar todas 
as forças do Negativo. Esse bode expiatório varia consoante 
as circunstâncias históricas: podem ser os comunistas, 
os sem-terra, os pobres que ascenderam socialmente, os 
terroristas, os muçulmanos, as esquerdas que querem 
mudanças estruturais e outros.

No nosso caso, o bode expiatório escolhido foi e continua 
sendo, o PT e pessoalmente a ex-presidente Dilma Rousseff, 
incluindo o ex-presidente Lula. Ele cumpre uma dupla 
função: uma de aplacar e outra de  ocultar.  Toda a raiva e o 
ódio acumulado são lançados sobre o bode expiatório. Ele 
carrega todas as maldades e é feito responsável por todos 
os desmandos ocorridos e pela crise econômico-financeira. 
Esquecidos ficam, consciente ou inconscientemente, todos 
os acertos, em especial, a maior transformação social pacífica 
feita em nosso país, que implicou na diminuição de nossa 
maior vergonha, a desigualdade social e, positivamente, a 
integração de cerca de 40 milhões, sempre considerados 
peso morto da história. Para o efeito da construção do bode 
expiatório tudo isso não conta, caso contrário não se cumpriria 
a função do bode expiatório de aplacar a fúria coletiva, Todos 
se sentem livres desta praga, se possível, a ser exterminada. É a 
função de aplacar a carga negativa jogada sobre a vítima.

Mas há uma outra função, de ocultar. Ao colocar toda 
culpa e todos os males sobre PT e a ex-presidenta, feitos 
bodes expiatórios, esses grupos dominantes ocultam 
sua própria perversidade e sua culpa. Apresentam-se, 
farisaicamente, como paladinos da moralidade e tomados 
de indignação contra a corrupção. No entanto, a bem da 
verdade, exatamente dentre esses grupos dominantes 
se encontram os maiores corruptos, corruptores e 
sonegadores de impostos, no estilo da FIESP, esteio do 
impeachment, aquela que mais sonega impostos, na ordem 
de bilhões, como o tem denunciado o Sindicato Nacional 
dos Procuradores da Fazenda Nacional, sem ainda referir 
os cerca de 600 bilhões de reais de brasileiros, mantidos no 
exterior em paraísos fiscais e em offshores.

A Bíblia conhece também a figura do bode expiatório, 
sobre o qual a comunidade colocava todas as ofensas a Javé 
e o levava para o deserto para lá morrer. O mesmo faziam os 
gregos, chamando o bode expiatório, uma pessoa ou animal, 
de phármacon que como um remédio farmacêutico purificava 
a sociedade de seus desacertos. O cristianismo vê na figura do 
cordeiro imolado, aquele que vicariamente tira  os pecados 
do mundo, como se reza por três vezes na missa. O efeito é 
sempre o mesmo: aplacar a sociedade para que, refeita, possa 
equilibrar seus conflitos até que estes se agravem novamente e 
acabem por criar algum outro bode expiatório.

Pois assim funciona canhestramente a nossa história 
sacrificialista. Gerard vê uma saída sensata: na coordenação 
dos interesses ao redor do bem comum, na total transparência 
e da inclusão de todos, sem sacrificar ninguém. Mas reconhece 
que este não é o caminho seguido pela maioria das sociedades 
conhecidas. O mais fácil  é criar bodes expiatórios como se 
pratica atualmente no Brasil. Para a infelicidade geral. 

Leonardo Boff é teólogo e filósofo, articulista do JB on line.

A Justiça do Rio deter-
minou ontem o bloqueio dos 
bens da empresa respon-
sável pela transmissão dos 
Jogos Rio 2016. O Tribunal 
Regional do Trabalho da 1ª 
Região (TRF1) deferiu ação 
civil pública, com pedido de 
liminar, ajuizada pelo Minis-
tério Público do Trabalho no 
Rio de Janeiro (MPT-RJ) con-
tra a empresa OBS (Olympic 
Broadcast Services), res-
ponsável pela entrega das 
imagens e áudios dos Jogos 
às emissoras de rádio e tele-
visão com direitos de trans-
missão dos Jogos Olímpicos 
Rio 2016.

A ação foi provocada por 
denúncias apuradas em ins-
peções de procuradores do 
trabalho nas arenas de jogos. 
De acordo com as investiga-
ções, mais de 2 mil profissio-
nais foram admitidos pela 
OBS por meio de contratos 
de pessoa jurídica (PJ) e por 
prestação de serviço como 
Microempreendedor Indivi-
dual (MEI), sendo obrigados 
a cumprir jornadas de tra-
balho de mais de dez horas 
diárias.

A Justiça determinou a 
retenção e indisponibilidade 
dos bens da empresa no Bra-
sil, como caminhões, equi-
pamentos de transmissão 
de imagens e sons e móveis 
usados nas arenas olímpicas, 
além do bloqueio de valores 
mantidos pela empresa em 
instituições financeiras bra-
sileiras. O objetivo da reten-
ção e do bloqueio é garantir 
a compensação material por 
possíveis danos causados 
aos trabalhadores contrata-
dos pela empresa.

Mandado de segurança
A OBS tem sede na Es-

panha e está com CNPJ tem-
porário no Brasil. O repre-
sentante legal da empresa 
no País é natural do Reino 
Unido e reconheceu que não 
foi formalizado contrato de 
trabalho com nenhum bra-
sileiro e que todas as contra-
tações se deram por meio de 
PJ, MEI ou terceirização.

A empresa OBS impe-
trou mandado de segurança 
(MS) contra a decisão judi-
cial, mas a Justiça do Tra-
balho indeferiu o pedido e 
manteve a retenção dos bens 
e bloqueio dos valores man-
tidos pela empresa no Brasil.

Até o fechamento da ma-
téria, a Agência Brasil não 
havia conseguido entrar em 
contato com um represen-
tante da OBS no Brasil.

Flávia Villela
Da Agência Brasil

Vitor Abdala
Da Agência Brasil

A operação montada pelas Forças 
Armadas para garantir a segurança e 
a tranquilidade dos Jogos Olímpicos 
e Paralímpicos no Rio envolveu 43 mil 
homens, dos quais 23 mil somente no 
Rio de Janeiro, durante os três anos de 
preparação da logística de atuação e no 
período em que a cidade efetivamen-
te sediou o evento. A informação foi 
prestada pelo ministro da Defesa, Raul 
Jungmann.

Em balanço feito ontem, no Co-
mando Militar do Leste, Jungman falou 
sobre a atuação do Exército, da Mari-
nha e da Aeronáutica no patrulhamen-
to e na garantia da segurança do me-
gaevento no Estado do Rio e nas outras 
cinco capitais onde foram disputados 
jogos de futebol. Ele disse que, inicial-
mente restrita a determinadas áreas 
que demandavam mais segurança, a 
operação foi revista e ampliada em fun-
ção da necessidade de aumentar o grau 
de segurança do evento, incluindo no 
cálculo os três meses em que as tropas 
efetivamente garantiram, em conjunto 
com as forças de segurança locais, o re-
vezamento da tocha olímpica pelo País.

De acordo com o ministro, no Rio, 
além de atuar efetivamente nos locais 
onde foram realizadas competições 
olímpicas e paralímpicas, as Forças Ar-
madas ampliaram sua área de atuação, 
passando a proteger as principais vias 
da cidade, como as Linhas Amarela e 
Vermelha, e vias das zonas Oeste e Sul, 
como a Transolímpica e o Aterro do Fla-
mengo, além dos aeroportos e das esta-
ções ferroviárias.

Jungmann disse que o governo Fe-
deral chega ao fim dos Jogos com a cer-
teza do dever cumprido. “Estamos che-
gando com êxito ao fim de um ciclo de 
grandes eventos, que começou em 2007 
com os Jogos Pan-Americanos e culmi-
nou com os Jogos Olímpicos, agora no 
Rio de Janeiro. Foram todos os eventos 
realizados a contento, com o Brasil e, 
em particular o Rio de Janeiro, mostran-
do ao mundo sua vocação e capacidade 
para sediar grandes eventos.”

Também estiveram sob proteção 
das Forças Armadas as principais áreas 
de competição, como a Arena de Vôlei, 
montada na Praia de Copacabana; o 
Parque de Deodoro; o Parque Olímpico; 
a Vila Olímpica; o Estádio Olímpico, que 
funcionou no Engenhão, e o Estádio de 
Remo da Lagoa, onde foram disputadas 
provas de remo, e a Marina da glória, 
com a disputa da vela.

O balanço mostrou que as tropas 
federais fizeram mais de 1.200 patrulhas 
somente na capital fluminense. Destas, 
6.457 foram patrulhas a pé, 4.539 moto-
rizadas e 896 marítimas, além de 90 me-
canizadas com o uso de blindados. “Os 
números envolvendo a segurança nos 
Jogos são todos gigantescos e demons-
tram a complexidade da operação. Fo-
ram realizadas 632 escoltas, muitas para 
proteger dignatários de 19 países que 
se fizeram representar na Rio 2016”, 
ressaltou Jungmann.

Todo o aparato de segurança exi-
giu a mobilização de 26 navios, 3.083 
viaturas, 109 blindados, 51 helicópte-
ros, 370 motocicletas, 81 embarcações 
de menor porte e 80 aeronaves. Os 43 
mil homens das tropas federais con-
sumiram 860 toneladas de alimentos, 
mais de 46 mil peças de vestuário, cer-
ca de 875 mil litros de óleo diesel e 151 
mil litros de gasolina.

Eleições
O ministro da Defesa aproveitou o 

balanço sobre os Jogos para informar 
que as Forças Armadas estarão presen-
tes em 107 municípios de sete estados, 
para garantir a ordem no primeiro e no 
segundo turno das eleições municipais, 
nos dias 2 e 30 de outubro, respectiva-
mente. Jugmann alertou que o núme-
ro de municípios ainda pode aumentar 
porque outros pedidos de tropas ainda 
estão em análise.

De acordo com o ministro, os mili-
tares de outros estados que vieram ao 
Rio para trabalhar durante os Jogos co-
meçaram a retornar ontem aos estados 
de origem. No Rio, um dos estados que 
terão a segurança do Exército durante o 
pleito, a ordem será mantida por milita-
res baseados no próprio Estado.

Operação militar custou R$ 705 mi
Nielmar de Oliveira
Da Agência Brasil

FOTO: Arquivo Agência Brasil

O trabalho das Forças Armadas na segurança dos Jogos no Rio envolveu 43 mil homens

O Índice Geral de Pre-
ços-Mercado (IGP-M), usado 
no reajuste dos contratos de 
aluguel, teve uma inflação de 
0,27% na segunda prévia de 
setembro deste ano. A taxa é 

superior ao 0,09% da segun-
da prévia de agosto. Segundo 
a Fundação Getulio Vargas 
(FGV), o IGP-M acumula taxa 
de 10,74% em 12 meses.

A elevação da taxa entre 
agosto e setembro foi puxa-
da pelos preços no atacado 
e pelo custo da construção. 

O Índice de Preços ao Pro-
dutor Amplo, que analisa o 
atacado, passou de uma de-
flação (queda de preços) de 
0,01% na segunda prévia 
de agosto para uma inflação 
de 0,27% na segunda prévia 
de setembro. A inflação do 
Índice Nacional do Custo da 

Construção subiu de 0,19% 
em agosto para 0,34% em 
setembro.

A inflação do varejo, me-
dida pelo Índice de Preços ao 
Consumidor (IPC), caiu de 
0,35% na segunda prévia de 
agosto para 0,14% na segun-
da prévia de setembro.

Aluguel registra inflação de 10,74%
ACumuLADO NOs úLTImOs 12 mEsEs
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Mundo

EUA prendem suspeito de fabricar
bombas que explodiram em Nova York
Ahmad Khan, americano 
de origem afegã, resistiu
à  prisão e trocou tiros

Ahmad Khan Raha-
mi, norte-americano de 
origem afegã, suspeito de 
atentados em Nova York e 
Nova Jersey, foi preso on-
tem pela polícia de Linden, 
no estado de Nova Jersey, 
nos estados Unidos. Antes 
de ser preso, ele resistiu à 
ordem de prisão e trocou 
tiros com policiais. O acu-
sado trocou tiros com a po-
lícia antes de ser preso 

O FBI (Polícia Federal 
dos estados Unidos) e a po-
lícia de Nova York anuncia-
ram nessa segunda-feira 
que estavam tentando cap-
turar Ahmad Khan Rahami, 
suspeito de ser o autor dos 
atentados ocorridos sába-
do (17), em Nova York e 
Seaside Park, New Jersey.

O atentado de Nova 
York aconteceu à noite no 
bairro de Chelsea, em Ma-
nhattan (centro da cida-
de), quando uma bomba 
explodiu e feriu 29 pesso-
as. Outra bomba, encon-
trada a quatro quarteirões 
de distância, foi também 
encontrada pela polícia, 
mas não explodiu.

O atentado de Seaside 
Park aconteceu durante 
o dia, antes de um evento 
esportivo para arrecadar 
fundos para fuzileiros na-
vais. Uma bomba explodiu 
no local, não deixou feri-
dos, mas o evento foi can-
celado.

Ahmad também deve 
ser considerado suspeito 
de ter fabricado as cin-
co bombas encontradas 
no domingo (18) à noite 
na estação ferroviária de 
elizabeth, uma cidade de 
Nova Jersey. Um dos arte-
fatos explodiu na madru-
gada de ontem, quando a 
polícia tentava desativar 
as bombas com a ajuda 
de um robô. As investiga-
ções realizadas até agora 
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pela polícia indicam que 
todas as bombas foram 
fabricadas para ser acio-
nadas a distância. elas fo-
ram montadas com uma 
panela de pressão e com 
fiação e lâmpadas nor-
malmente usadas em ár-
vores de Natal.

O FBI está investi-
gando a possibilidade de 
existência de uma rede de 
terror na cidade de Nova 
York e no estado de Nova 
Jersey, que teria dado as-
sistência para que Ahmad 
Kahn Rahami operasse 
nessas localidades. A im-
prensa dos estados Uni-
dos informou que Ahmad 
e um policial foram feri-
dos no tiroteio, antes da 
prisão do suspeito.

Hillary Clinton
Candidata à Presidên-

cia dos estados Unidos pelo 
Partido Democrata, Hillary 
Clinton comentou ontem 
(19) os recentes ataques 
a bombas em Nova York e 
Nova Jersey. ela disse que é 
a única candidata capaz de 
lidar com os “problemas do 
terrorismo” no país.

Segundo a candidata, 
a ameaça do terrorismo “é 
real”, mas acrescentou que 
também é real sua deter-
minação de lutar contra o 
terror. “Os americanos não 
vão se acovardar. Vamos 
prevalecer. Vamos defen-
der nosso país e derrotar a 
ideologia do mal, contra os 
terroristas “, disse Hillary.

O ataque à bomba que 
ocorreu em Nova York 
coincidiu com a presen-
ça de chefes de estado de 
todo o mundo. eles vão 
participar da assembleia 
geral das Nações Unidas, 
nesta semana.

O presidente dos esta-
dos Unidos, Barack Obama, 
também está em Nova York 
em companhia das filhas. 
“Nunca tivemos, em toda 
a história, tanta seguran-
ça na cidade quanto esta-
mos tendo agora”, disse o 
governador de Nova York, 
Andrew Cuomo.

FOTO: Don Pollard-Office of Governor Andrew M

José Romildo
Da  Agência Brasil

Da Agência Estado  

St. Cloud, Minnesota 
(Ae) - Os investigadores 
não encontraram nenhu-
ma evidência até agora 
de que o homem que es-
faqueou nove pessoas em 
um shopping na cidade 
de St. Cloud, no estado de 
Minnesota (eUA), no sá-
bado tinha qualquer liga-
ção com o grupo terroris-
ta estado Islâmico (eI) ou 
aos recentes ataques com 
bombas em Nova York, dis-
se o chefe de polícia de St. 
Cloud, Blair Anderson.

“Até este momento, nós 
não descobrimos qualquer 
outra coisa a não ser que 
ele realizou o ataque sozi-
nho”, Anderson, em entre-
vista coletiva na prefeitura.

O governador de 
Minnesota, Mark Dayton, 
que realizou uma reunião 
privada com o prefeito de 
St. Cloud, Dave Kleis, e ou-
tras autoridades, disse que 
tinha falado com o pre-
sidente dos eUA, Barack 
Obama, no início dessa se-

gunda-feira. O presidente 
ofereceu ajuda federal para 
a investigação e disse que o 
policial que estava de folga 
e que matou o suspeito sal-
vou a vida dos outros. 

O suspeito foi identifi-
cado como Somali-ameri-
cano. O governador pediu 
para que as pessoas em St. 
Cloud e em todo o estado 
mantenham a calma e não 
façam qualquer tipo de re-
taliação contra os somalis.

 O chefe de polícia dis-
se que ainda está à espera 
de um relatório do médico 
legista antes de liberar o 
nome do suspeito.

 enquanto isso, as lojas 
voltaram a abrir no Cross-
roads Center Mall e os con-
sumidores voltavam à nor-
malidade aos poucos. 

O homem que realizou 
o ataque estava vestido 
como um segurança par-
ticular e fez referências a 
Alá, segundo testemunhas. 
O ataque ocorreu em Saint 
Cloud, cidade que fica 110 
quilômetros a noroeste de 
Minneapolis.

Ataque sem ligação com o EI 

Da Agência Ansa 

O presidente da Venezuela, 
Nicolás Maduro, disse que seu 
país vai continuar fazendo par-
te do Mercosul, mesmo diante 
das ameaças da “tríplice aliança” 
formada por Brasil, Argentina e 
Paraguai. As informações são da 
Agência Ansa.

O mandatário declarou ain-
da que vai apresentar em breve 
informações sobre “as mentiras” 
que a “tríplice aliança” quer usar 
para expulsar Caracas do Merca-
do Comum do Sul (Mercosul).

“A Venezuela é Mercosul e 
vai continuar sendo Mercosul. 
Temos a Presidência”, disse, ape-
sar de os chanceleres dos demais 
países terem tirado a liderança 
de Caracas. Oficialmente, os paí-
ses acusam o governo de Maduro 
de não cumprir todos os requisi-
tos de adesão ao bloco, mas, nos 
bastidores, o trio também de-
monstra descontentamento com 
a situação econômica e política 
da Venezuela.

Países não alinhados 
A Venezuela assumiu no úl-

timo final de semana a liderança 
do Movimento de Países Não-Ali-
nhados (NAM, na sigla em inglês) 
durante cúpula realizada na ilha 
de Margarita. Na ocasião, Madu-
ro voltou a dizer que o país sofre 
com uma ofensiva imperialista, 
que se estendeu por outros paí-
ses da América Latina.

O bloco foi formado nos anos 
1950 por países como Irã, Zimbá-
bue, Cuba, Equador, Bolívia, El 
Salvador e Autoridade Palestina, 
que se diziam não alinhados com 
as potências mundiais em meio à 
Guerra Fria.

Maduro reage à tentativa de 
tirar a Venezuela do Mercosul

CRISE NO BLOCO

Da Agência Estado

Moscou,(Ae) - O parti-
do governista Rússia Unida 
garantiu uma folgada vitó-
ria nas eleições parlamen-
tares realizadas no domin-
go na Rússia. Autoridades 
confirmaram a vitória da 
sigla nessa segunda-feira, 
em um processo descrito 
por observadores inter-
nacionais como ordenado, 
mas problemático

O Rússia Unida, lidera-
do pelo primeiro-ministro 
Dmitry Medvedev, obteve 
54% do voto popular em 
todo o país, acima dos qua-
se 49% obtidos há cinco 
anos. Na eleição anterior 
houve acusações de fraude 
que geraram grandes pro-
testos em Moscou.

Pelas nova regras elei-
torais, metade dos 450 
assentos na Câmara dos 
Deputados (a Duma) ficou 

com listas partidárias e o 
restante para nomes elei-
tos nos distritos. O siste-
ma alterado foi em grande 
medida visto por analis-
tas e partidos da oposição 
como uma vantagem para o 
Rússia Unida, que apoia as 
políticas de seu ex-líder, o 
presidente Vladimir Putin.

Das 450 cadeiras da 
Câmara dos Deputados, 
343 agora pertencem ao 
Rússia Unida, quando an-
tes o partido controlava 
238 vagas. O restante das 
cadeiras designadas por 
partidos pertencem a três 
outras siglas governistas.

 Putin disse que a vota-
ção mostrou que os russos 
resistiam às tentativas de 
isolar o país, no momento 
em que as relações entre a 
Rússia e o Ocidente estão 
em seu pior momento des-
de o fim da Guerra Fria.

“A votação é uma re-

ação de nossos cidadãos 
contra as tentativas estran-
geiras de pressionar a Rús-
sia, ameaçá-la, impor san-
ções para desestabilizar a 
situação em nosso país a 
partir de dentro”, afirmou 
Putin a autoridades do go-
verno nessa segunda-feira 
após a divulgação do resul-
tado final. A fala de Putin 
foi veiculada na televisão 
estatal.

A taxa de compareci-
mento às urnas, porém, 
ficou na mínima histórica, 
em 48%, quando em 2011 
cerca de 60% dos eleito-
res participaram. O quadro 
atual parece ser de apatia, 
em um país que enfrenta 
uma recessão econômica.

Diretora do OSCe, gru-
po que observou as eleições 
na Rússia, Iikka Kanerva 
afirmou que o partido go-
vernista está tão forte que 
“domina na mídia pública e 

de todas as maneiras”. Se-
gundo ela, as atividades e 
o papel da sigla governis-
ta são tão “visíveis” que os 
partidos menores “não têm 
espaço para atuar na cam-
panha”. O OSCe disse que 
avaliava relatos de fraude e 
informou que divulgará um 
relatório completo sobre o 
processo eleitoral em dois 
meses.

Partido governista da Rússia 
amplia sua maioria na Câmara 

ELEIçõES PARLAmENTARES

O partido 
Rússia Unida, 
liderado pelo 
premiê Dmitry 
Medvedev,
obteve 54% do 
voto popular 
em todo o país,

O atentado em Nova York aconteceu no último sábado, quando uma bomba explodiu no bairro de Chelsea e feriu 29 pessoas
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Governo dá início 
à Campanha de 
Multivacinação

Setembro Amarelo realiza mesa redonda sobre suicídio

“Cessar a dor e não a vida”
17

Como parte da Campa-
nha Setembro Amarelo, o 
Governo do Estado, por meio 
da Coordenação Estadual de 
Saúde Mental da Secretaria 
de Estado da Saúde, realizou, 
na manhã dessa segunda-feira 
(19), no auditório de Centro 
Formador de Recursos Huma-
nos da Paraíba (Cefor-PB), a 
mesa redonda “Suicídio: Ces-
sar a dor e não a vida”. 

Durante a realização da 
mesa, foram expostos da-
dos sobre suicídio e como 
lidar com esse paciente. Em 
seguida, houve um debate, 
com a realização de pergun-
tas da plateia. “A campanha 
Setembro Amarelo acontece 
desde 2014, porém esse é o 
primeiro ano de sua realiza-
ção aqui na Paraíba, por isso 
decidimos fazer essa mesa, 
como maneira de alertar aos 
profissionais de saúde e po-
pulação em geral para os sin-
tomas de um possível suici-
da, pois é possível evitar, sim, 
que uma pessoa tire a sua 
vida, por meio de todo um 
cuidado e atenção especial. 
É importante estar aberto 
pra conversar, dialogar, e nós 
temos uma rede de serviços 
que podem estar dando esse 
suporte e escuta ao usuário”, 
disse a coordenadora esta-
dual de Saúde Mental, Shirle-
ne Queiroz.  

O médico residente em 
Psiquiatria, Gilberto Diniz, 
apresentou números preocu-
pantes. Segundo ele, a cada 
três segundos uma pessoa 
tenta suicídio no mundo, e a 
cada quatro segundos uma 
pessoa consegue. O médico 
ressaltou a importância da 
abordagem do profissional 
de saúde para evitar o suicí-
dio. “No Brasil são notificados 
diariamente 25 suicídios, mas 
estima-se que o número seja 
ainda maior. É importante 
que no primeiro contato que 
o profissional tenha com o 
paciente que pensando em ti-
rar sua vida ou já tenha tenta-
do, ele sinta-se acolhido, com-

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

“Estou cansado de ouvir coisas vindas 
de hipócritas estressados, míopes e intole-
rantes (...) Estou farto de ler coisas vindas 
de políticos de cabeça-de-suíno, neuróticos e 
psicóticos. Tudo que quero é a verdade”.

nnnnnnnnnn

Quem escreveu isso 
acima? Por que e quando? 
Algum adolescente deses-
perado, um rebelde sem 
causa? Algum descrente 
com todos os partidos 
políticos, incluindo os que 
tentam ser “de esquerda”, 
revolucionários e afins?

Um anarquista, um eter-
no “hippie” com saudades 
de Woodstock um fã de Raul 
Seixas, um desempregado 
que olha ao redor e só consegue 
ver egoístas?...

Afinal, é um texto que bem 
descreve o que são estes “tristes 
trópicos”, este país que muitos 
exercem seus podres poderes nes-
te ainda não admirável século?

Não, nada com o Brasil no 

Tudo o que se quer é a verdade
nnn Estamos na 
cidade mais verde das 
Américas (pelo menos 
parece que isso inven-
taram), mas não é a me-
lhor cidade da América 
do Sul. No Nordeste, a 
vocação ainda é pouca 
para disputar esse tí-
tulo. Tanto que quando 
Caetano Veloso compôs 
“Baby” já havia decidi-
do ter o Rio de Janeiro 
como endereço final, 
com Gil, Gal e Bethânia. 
Foi em “Baby” que ele 
declarou: “vivemos na 
melhor cidade da Amé-
rica do Sul”.
          Alceu Valença é 
que fica dividido entre 
Olinda e o Rio. Pouco 
antes de morrer, Jorge 
Amado disse que Sal-
vador tinha se trans-
formado num grande 
cocô, preferindo Paris. 
Zélia Gattai concordava 
com o marido. Outro 
baiano, Tom Zé, jamais 
sairá de São Paulo. Nem 
José Nêumanne, Marcus 
Vinícius, Assis Ângelo, 
Luiza Erundina, Luís 

Avelima, Jarbas Mariz. 
Todos nordestinos, 
mas loucos pela terra 
de Rita Lee. Há os que 
buscaram o Planalto 
Central, ainda à espera 
de que alguém “inaugu-
re o movimento”. 
         Tem gosto pra tudo, 
como dizem de geração 
em geração. Tive um 
amigo que não dispen-
sava férias em Santa 
Cruz de la Sierra, para 
ele a melhor cidade da 
América do Sul! Então, 
João Pessoa pode ser a 
melhor, correndo o ris-
co de Rômulo Azevedo, 
lá de Campina Grande, 
soltar um grito de guer-
ra e a tese de quanto 
mais altitude melhor. 
Chegaremos assim a 
Macchu Picchu, para 
deleite de Terezinha 
Fialho, que lá esteve no 
ano passado. 
           Se der um nó, a 
gente vai para o Tambiá 
Shopping, pede umas 
e decide na porrinha 
qual a melhor cidade da 
América do Sul.

Na porrinha

pós-(para)olimpíadas do Rio 2016. Esse é 
o trecho inicial da letra de “Gimme some 
truth”, composição de John Lennon feita 
em 1971 e gravada como uma das faixas 
de seu antológico álbum “Imagine”.

O admirável John (na foto, com Yoko 
Ono) - britânico-americano-universal, 

antena das raças - hoje tem uma 
obra revista como permanente, 

jamais datada, incoporada às lutas das 
sociedades espalhadas em todos os con-
tinentes. Tanto que “Gimme some truth”, 
como “Imagine” e “Mind games” parecem 
escritas hoje e podem ser compreendidas 
de New York a Tóquio, do Brasil à Nova Ze-
lândia. John Lennon era um profeta. Sabia 
das permanências das lutas e das dificul-
dades nas transições entre gerações.

preendido. O paciente deve 
ser ouvido, o profissional 
deve gradualmente ir falando 
sobre a ideia do suicídio. Devo 
ressaltar que durante esse 
acolhimento, o profissional 
de saúde deve escutar o pa-
ciente, dando apoio incondi-
cional, evitando julgamentos 
e doutrinações, lembrando 
que quem já tentou suicídio 
uma vez tem seis vezes mais 
chances de tentar novamen-
te”, explicou Gilberto Diniz. 

O psicólogo e professor 
Aluízio Lopes de Brito disse 
que o suicídio é uma doen-
ça que se instala associada a 
outras já instaladas. Segundo 
ele, é comprovada a relação 
entre suicídio com depressão 
e abuso de álcool. “No fun-
do ninguém quer terminar 
com sua vida. Na verdade o 
suicida está tentando deses-
peradamente pôr um fim ao 
sofrimento que sente. Esse 
paciente se encontra num 
estado de desespero crôni-
co, onde a vida não tem mais 
sentido, e nós seres humanos 
precisamos de sentido pra 
nossa vida. Por isso é tão sério 
e imprescindível o trabalho 
realizado pela Saúde Mental. 
É preciso estar inteiro para 
ajudar aqueles que estão em 
pedaços”, disse Aluízio Lopes. 
O momento mais aguardado 
da manhã foi a fala da jorna-
lista e ex-usuária do Serviço 
de Saúde Mental do Estado, 

Renata Maia. Divorciada, mãe 
de três filhos, diagnostica-
da como bipolar, viveu mais 
de dez anos com depressão, 
agravada pelo suicídio de 
sua mãe quando ainda era 
adolescente. “A bipolaridade 
foi algo que herdei genetica-
mente da minha mãe. Quan-
do ela se suicidou, aos 42 
anos, eu tinha 16 anos e já 
vinha convivendo há muito 
tempo com a depressão e bi-
polaridade dela. Nem lembro 
quantas vezes tentei suicídio, 
minha terapeuta diz que fo-
ram no mínimo três tentati-
vas. Durante esse tempo eu 
escrevia para tentar expres-
sar um pouco o que estava 
dentro de mim, como me sen-
tia. É preciso sim um cuidado 
e tratamento acolhedor para 
o paciente nessa situação. 
Todo cuidado é pouco, pois 
o suicida é criativo e muitas 
vezes vê a oportunidade de 
cessar com sua vida no mo-
mento que as pessoas menos 
esperam”, explicou Renata. 

Participaram da mesa o 
médico residente em Psiquia-
tria, Gilberto Diniz; o psicólo-
go da Coordenação Estadual 
de Saúde Mental, Lucílvio Sil-
va; a porta-voz do Centro de 
Valorização da Vida (CVV), 
Aparecida Melo; o psicólogo 
e professor Aluízio Lopes de 
Brito, e a jornalista e ex-usuá-
ria do serviço de saúde men-
tal, Renata Maia.

Quem precisa de 
atendimento para trans-
tornos mentais no Siste-
ma Único de Saúde (SUS) 
pode contar com os Cen-
tros de Atenção Psicosso-
cial (Caps). Nesses esta-
belecimentos o paciente 
recebe atendimento pró-
ximo da família, assistên-
cia médica especializada 
e todo o cuidado tera-

pêutico conforme o seu 
quadro de saúde. Quan-
do recomendado pelo 
médico, o SUS disponibi-
liza gratuitamente me-
dicamentos que podem 
auxiliar no tratamen-
to dos pacientes. Para 
maiores informações, 
ligar para o Núcleo de 
Saúde Mental da SES, no 
telefone 3218-7360. 

Centros atendem população

Com o intuito de sensibilizar a so-
ciedade sobre a importância da ama-
mentação e incentivar a doação de leite 
materno, bem como demonstrar que 
não há vergonha em amamentar em 
público, a Secretaria de Saúde do Distri-
to Federal, em parceria com bancos de 
Leite, Posto de Coleta e a Companhia 
Metropolitana do DF (Metrô-DF), reali-
zou ontem, um mamaço na estação ter-
minal do Metrô em Samambaia.

O ato também abriu a campanha 
Incentive a Vida, que vai arrecadar, até 
o dia 30 de setembro, frascos de vidros 
com tampa de plástico (maionese, café 
solúvel etc) para os bancos de leite do DF.

Para a lactante Hellen Aparecida Lo-
pes, a doação é importante porque o lei-
te materno é fundamental para a saúde 
da criança nos primeiros meses de vida. 
“Eu nasci prematura, meu esposo tam-
bém e precisávamos de leite materno e 
não tivemos a oportunidade. Com essa 
iniciativa, as crianças que nascem prema-
turas têm a oportunidade de ter o leite 
materno. Eu participo por amor, minha 
filha é saudável graças ao leite materno 
e é o que eu espero para as crianças que 
recebem o leite”, disse.

Doadora desde o nascimento do fi-
lho, Lorrayne Paiva fala da importância 
de incentivar a amamentação. “Eu faço 
doação de leite desde que o neném nas-
ceu. Graças a Deus tenho quantidade de 
leite suficiente para ele e para doar para 
outras crianças. O aleitamento materno 
é muito importante, algumas pessoas 
optam por mamadeira ou alimentos ar-
tificias pela comodidade e procuramos 
incentivar que o leite materno é o me-
lhor pra criança”, ressalta.

A chefe do Posto de Coleta de Sa-
mambaia, Débora Ribeiro Vieira, des-
creve o funcionamento do posto e ex-
plica como incentivam a doação. “O 
Posto de Coleta existe há 12 anos. Como 
nós ficamos ao lado da maternidade do 
hospital da Samambaia conseguimos 
captar muitas mães. Muitas não sabem 
da importância de tirar o leite, até para 
não causar problemas futuros, então 
ali mesmo orientamos e as convidamos 
para serem doadoras”, disse.

Débora Vieira contou que, ao longo 
do ano, há campanhas tanto de incenti-
vo tanto ao aleitamento quanto à doa-
ção de leite materno. “Nós tentamos ao 
máximo mimar essas mães, porque o ato 
delas é um ato de amor. Sabemos que 
amamentar não é fácil, dói”, disse.

Mamaço incentiva aleitamento e 
doação de leite materno no DF

CONSCIENTIZAÇÃO DA SOCIEDADE

FOTO: Elza FiuzaAgência Brasil

Um dos objetivos da iniciativa é demonstrar que não há vergonha em amamentar em público

Da Agência Brasil
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SES inicia as ações  em todo o Estado
Imunização de crianças 
menores de 5 anos e de 
9 a 14 segue até dia 30

O Governo do Esta-
do, por meio da Secretaria de 
Estado da Saúde (SES), deu 
início ontem (19), em todas 
as Macrorregiões de Saúde, 
à Campanha de Multivacina-
ção, que segue até o dia 30 
deste mês. O ‘Dia D’ será no 
próximo sábado (24), no mu-
nicípio de Bayeux.

A Campanha de Multi-
vacinação tem o objetivo de 
atualizar a caderneta de vaci-
nação e melhorar a cobertu-
ra vacinal de crianças meno-
res de 5 anos e na faixa etária 
de 9 a menor de 14 anos – a 
inclusão dos adolescentes é 
uma novidade desta edição.

“Por se tratar de uma 
avaliação e atualização das 
cadernetas, esta campanha 
não tem metas a cumprir. 
Nossa missão é colocar as ca-
dernetas do público-alvo em 
dia. O Estado rotineiramen-
te já envia vacinas e insu-
mos necessários para todas 
as Gerências Regionais de 
Saúde que, posteriormente, 
passam aos 223 municípios”, 
explicou a chefe do Núcleo 
de Imunização da SES, Isia-
ne Queiroga. Ainda segundo 
Isiane, não há como men-

LGBt defende acesso 
a serviços públicos 

A 15ª Parada da Diversidade de 
Pernambuco, que percorreu a Avenida 
de Boa Viagem no domingo, tem como 
tema democracia fora do armário, que 
defende que o Estado brasileiro garan-
ta os direitos da população LGBT e o 
acesso adequado a serviços públicos. 
O movimento também pede a crimina-
lização da homofobia no País. “O tema 
fala sobre a necessidade de discutir 
identidade de gênero e diversidade 
sexual na escola. Diz que a gente tem 
que ter uma boa segurança. Que essa 
sociedade precisa entender que as 
nossas demandas não podem ser 
guardadas dentro do armário”, diz Rivâ-
nia Rodrigues, uma das coordenadoras 
do Fórum LGBT de Pernambuco.

Anvisa proíbe venda 
de prótese nagor

A Agência Nacional de Vigilân-
cia Sanitária (Anvisa) proibiu a impor-
tação e comercialização do Implante 
Mamário Texturizado Nagor Preenchi-
do com Gel, da empresa Import Medic 
Importação e Exportação Ltda. A em-
presa terá que recolher todo o esto-
que do produto existente no mercado. 
A determinação da Anvisa foi baseada 
em análise do Instituto Falcão Bauer, 
organismo de certificação do produ-
to, que verificou irregularidades na 
produção do implante mamário em 
questão. No último dia 15, a agência 
cancelou o registro do implante e on-
tem a publicação no Diário Oficial da 
União suspendeu a importação.

prouni deve ser 
atualizado até dia 30

O Ministério da Educação abriu 
o processo para que as instituições 
de Ensino Superior participantes do 
Programa Universidade para Todos 
(ProUni) atualizem o cadastro das 
bolsas referentes ao segundo se-
mestre deste ano. O prazo vai até as 
23h59 do próximo dia 30. A informa-
ção consta de edital publicado em edi-
ção extra do Diário Oficial da União da 
última quinta-feira. O MEC também 
vai encaminhar ofício para todas as 
instituições que têm bolsistas do 
programa. A atualização de bolsas do 
ProUni é obrigatória a cada semestre. 
As instituições precisam informar ao 
MEC a situação de cada estudante. 

mulher é presa em 
ação sobre estupro 

A polícia do Rio prendeu on-
tem Izabela Pimenta de Souza, para 
investigar sua suposta participação 
no estupro de uma criança de 2 anos, 
em Ramos, na Zona Norte da cidade. 
Izabela é irmã de Thuane Pimenta 
dos Santos, acusada de ter entregue 
a criança para o coronel reformado da 
Polícia Militar Pedro Chavarry, de 62, 
flagrado com a menina nua em seu 
carro. Thuane e o policial militar já 
foram presos. Izabela foi encontrada 
por policiais da Delegacia da Criança 
e Adolescente Vítima na comunidade 
Uga-Uga, em Ramos. A mulher foi a 
primeira a chegar à cena do crime. 

urânio: país possui 
5ª maior reserva

O Brasil ocupa o 5º lugar do 
ranking mundial de reserva de urânio. 
De acordo com o boletim de energia 
nuclear Brasil e Mundo 2016, publica-
do pelo Ministério de Minas e Energia 
na última sexta-feira (16), o País pos-
sui 309 mil toneladas da substância, 
o que representa 5,3% do total no 
mundo. Os quatro primeiros coloca-
dos com maior reserva são Austrália 
(28,7%), Cazaquistão (11,2), Cana-
dá e Rússia (8,3% cada). Em relação 
aos países com reatores nucleares, o 
Brasil ocupa a 21ª posição, com duas 
plantas que totalizam 1.990 MW de 
capacidade instalada. 

surar a quantidade de do-
ses porque já são as vacinas 
disponíveis na unidade de 
saúde. As crianças que estão 
com as cadernetas atrasadas 
vão tomar as vacinas que já 
estão disponíveis nos pos-
tos de vacinação. As vacinas 
disponibilizadas durante a 
Campanha Nacional de Multi-
vacinação serão: BCG, Hepa-
tite B, VIP (Vacina Inativada 
Poliomielite), VOP (Vacina 
Oral Poliomielite atenuada), 

Rotavírus, Pentavalente, 
Pneumo 10, Meningo C, Trí-
plice Viral, Tetraviral/Varice-
la, DTP (Tríplice Bacteriana), 
Dupla Adulto, HPV, Hepatite 
A e DTP Acelular. Destas, três 
são específicas para adoles-
centes: HPV, Tríplice Viral e 
Dupla Adulto, que é a antite-
tânica.

“Nosso alerta é que os 
pais levem as crianças e ado-
lescentes com suas respec-
tivas cadernetas aos postos 

de vacinação para que sejam 
avaliadas, independente de 
estar em dia ou não. Isso é 
importante porque, além da 
avaliação, existe o Boletim de 
Comparecimento que regis-
tra, caso a caderneta esteja 
em dia, o comparecimento 
da criança ou do adolescente 
no posto de vacinação. Caso a 
criança ou adolescente tenha 
deixado de tomar alguma 
vacina oferecida pelo Calen-
dário Nacional de Vacinação, 

as doses serão atualizadas”, 
ressaltou Isiane. Ela refor-
çou, ainda, que é preciso re-
dobrar a atenção para o cha-
mamento dos adolescentes, 
para que possam receber as 
vacinas. 

“É imprescindível que 
os profissionais de saúde 
dos municípios desenvolvam 
estratégias para atrair os 
adolescentes aos postos de 
vacinação. É importante sa-
lientar, também, que a cober-
tura vacinal do HPV está bai-
xa, então vamos aproveitar 
o momento para mudar esta 
realidade e colocar em dia a 
imunização das adolescentes 
que ainda não tomaram a va-
cina”, alertou.

A dona de casa Juliane 
Martins aproveitou o primei-
ro dia da Campanha de Mul-
tivacinação e levou a filha de 
um ano e quatro meses ao 
Centro Municipal de Imuni-
zação, no antigo Lactário do 
bairro da Torre. 

Segundo ela, “a cader-
neta de vacinação de Sofia 
estava com cinco vacinas 
atrasadas (VOP, Tríplice Viral, 
Polio, Varicela e Pneumonia) 
porque confundi algumas 
informações. Já que hoje é o 
primeiro dia da campanha, 
trouxe logo minha filha para 
se imunizar e deixar o cartão 
em dia”, disse ela.

Com os serviços de alterações 
cadastrais disponíveis aos contri-
buintes paraibanos neste mês de 
setembro, a Secretaria de Estado 
da Receita finalizou a implantação 
da Rede Nacional para a Simplifica-
ção do Registro e da Legalização de 
Empresas e Negócios (Redesim) no 
Cadastro de Contribuintes do ICMS 
na Paraíba. A partir de agora, as so-
licitações para nova inscrição, baixa 
e de alteração cadastral das empre-
sas no Estado passam a ser realiza-
das apenas por meio do Integrador 
Estadual da Redesim-PB no endere-
ço www.redesimpb.gov.br. O novo 
serviço pela internet vai gerar mais 
agilidade, comodidade e praticidade 
aos contribuintes do Estado nos três 
processos (abertura, fechamento ou 
alterações).

O processo de implantação da 
Redesim no Cadastro de Contribuin-
tes do ICMS na Paraíba, que durou 
apenas três meses, iniciou com a 
inclusão de todas as 13 naturezas 
jurídicas tanto para abertura como 
para baixa da empresa. A finaliza-
ção ocorreu neste mês de setembro 
com a inclusão das alterações cadas-
trais e integrando os órgãos públi-
cos envolvidos no Registro e Lega-
lização de Empresas, como Receita 
Federal, Junta Comercial do Estado 
(Jucep), Receita Estadual (SER-PB), 
prefeituras municipais e órgãos de 
Licenciamento.

Para o secretário de Estado da 
Receita Estadual, Marconi Marques 
Frazão, “mais que um Projeto de Es-
tado a Redesim-PB representa uma 
conquista da sociedade civil, tendo 
em vista a absorção governamental 
dos anseios de desburocratização, 
simplificação e integração do pro-
cesso de registro e legalização de 
empresários e de pessoas jurídicas, 
impactando diretamente na redu-
ção do custo-Brasil. A evolução tra-
zida com a Redesim vai contribuir 
para eficiência da administração pú-
blica na SER-PB por meio da raciona-
lização e desburocratização dos atos 
cadastrais realizados no Cadastro 

Implantaçãa é finalizada na PB
SimpLiFiCAção dE REGiStRo dE EmpRESA

de Contribuintes do ICMS-PB, com 
impacto positivo nas informações 
utilizadas pelos demais módulos do 
sistema coorporativo da secretaria”, 
apontou. Além de redução de custo 
e do tempo da abertura, da baixa 
ou das alterações cadastrais das em-
presas, as solicitações são direciona-
das para apenas um ente do gover-
no que é o integrador da Redesim. 
Ao dar entrada na solicitação, o 
contribuinte passa a acompanhar o 
seu processo em um único portal e 
com o mesmo número de protoco-
lo, que será emitido logo no ato da 
entrada, trazendo transparência e 
segurança no acompanhamento de 
todo o processo. 

O secretário da Receita Esta-
dual, Marconi Frazão, que fez um 
elogio público à equipe de audito-
res fiscais da pasta pela finalização 
da implantação antes da data pre-
vista, afirmou que a Redesim-PB 
reduz a burocracia e traz mais efi-
ciência ao serviço público. “Com 
a Redesim, o contribuinte avança 
no processo de inscrição paulatina-

mente, sem haver retrabalho, com 
coleta de dados realizada por meio 
de aplicativo único e documentação 
apresentada somente na Junta Co-
mercial. Com exceção de casos espe-
ciais, não há necessidade de entrega 
de documentação suplementar, tor-
nando virtual (eletrônico) o proces-
so cadastral na SER-PB”, destacou.

Segundo Marconi Frazão, para 
permitir avanços no integrador, fo-
ram necessários estudos e medidas 
realizados pelo Núcleo de Manu-
tenção Cadastral da Gerência Ope-
racional de Informações Econômi-
co-Fiscais e da Gerência Executiva de 
Arrecadação e Informações Fiscais da 
Receita Estadual. “Por todo esforço, 
dedicação e afinco desempenhados 
na efetivação da Redesim na Secre-
taria de Estado da Receita resolve-
mos elogiar publicamente os audito-
res fiscais: Hugo Alexandre Espínola 
Mangueira, Onaldo Jorge Veloso e 
Roberto Nóbrega Imperiano, além 
dos analistas de sistemas Alline Silva 
de Morais e Paulo César Dantas de 
Abrantes”, citou.

Adrizzia Silva
Especial para A União

A Delegacia da Receita Fe-
deral vai realizar um Leilão Ele-
trônico para pessoas jurídicas e 
físicas em João Pessoa, a par-
tir das 10h do próximo dia 23. 
Vão ser leiloados equipamen-
tos eletrônicos, produtos de 
informática, relógios de pulso 
e outras mercadorias, distribu-
ídos em 35 lotes. O prazo para 
apresentação das propostas foi 
até as 21h da quinta-feira (14).

Os interessados em partici-
par devem registrar as propostas 
através do Sistema de Leilão Ele-
trônico (SLE), na página da Re-
ceita Federal. Podem participar 

apenas pessoas físicas ou jurídicas 
que utilizam tecnologia de certi-
ficação digital, que visa à identi-
dade das partes envolvidas, em 
transações realizadas pela inter-
net, de acordo com o edital.

Quem conseguir comprar 
um dos lotes deve realizar o pa-
gamento integral do valor, até 
o primeiro dia útil subsequente 
da data de transmissão da pro-
priedade (data de adjudicação). 
Caso prefira, o vencedor do lei-
lão pode pagar 20%, também 
no primeiro dia útil posterior à 
data de adjudicação e os 80% 
restantes no prazo de oito dias 
seguidos, contados da data da 
concessão. Assim, o vencimento 
ficará em 30 de setembro.

Receita vai realizar leilão no dia 23

Entidades fazem 
críticas ao texto 
da Base Nacional 
Curricular

Ana Cristina Campos
Agência Brasil

Representantes do Con-
selho Nacional de Secretários 
de Educação (Consed) e da 
União Nacional dos Dirigentes 
Municipais de Educação (Un-
dime) entregaram ao ministro 
da Educação, Mendonça Filho, 
posicionamento conjunto com 
sugestões de melhoria do tex-
to da segunda versão da Base 
Nacional Comum Curricular 
(BNCC).  Segundo as entidades, 
o documento, entregue na últi-
ma quarta-feira, foi elaborado 
a partir das contribuições de 
mais de 9 mil professores, ges-
tores, especialistas e entidades 
de educação.  Entre as princi-
pais recomendações para o tex-
to do programa de conteúdos e 
saberes que servirão de base 
para os currículos das escolas 
públicas e privadas do País está 
a necessidade de linguagem 
mais direta e objetiva.

Outras sugestões são a 
apresentação de uma organi-
zação e hierarquização mais 
evidente, com inclusão de ele-
mentos gráficos que facilitem 
o entendimento do documen-
to, a padronização da termino-
logia usada e a inclusão de um 
glossário de termos. O Consed 
e a Undime também observa-
ram a necessidade de incluir a 
visão de cidadão e sociedade 
que a BNCC propõe, com base 
na Constituição de 1988, e a 
relação escola-família-comu-
nidade na Educação Básica. É 
também uma recomendação 
que a versão final da BNCC seja 
acompanhada de um calendá-
rio de implementação, com 
horizonte temporal definido 
para que estados, municípios 
e escolas se organizem para 
criar as condições necessárias 
a fim de colocá-la em prática.

Foto: Secom-PB

Criança é imunizada em posto de saúde; inclusão de adolescentes é uma novidade desta edição



UNIÃO  AJoão Pessoa, Paraíba - TERÇA-FEIRA, 20 de setembro de 2016

Economia

19

Pesquisar preço pode render economia de R$ 1,6 mil ao ano

Cesta básica
Pesquisar os valores 

dos produtos antes de ir às 
compras pode resultar numa 
economia anual de até R$ 
1.639,39 ao bolso dos consu-
midores de João Pessoa. Por 
exemplo, o 12º levantamen-
to de preços dos supermer-
cados brasileiros, realizado 
pela Proteste - Associação de 
Consumidores, revela que a 
economia ocorre se a esco-
lha for feita por produtos de 
uma cesta com 90 itens, e de 
marcas mais baratas, no Ata-
cadão, localizado na Rua Dr. 
Manoel Lopes de Carvalho, 
s/n, ao invés do supermerca-
do Todo Dia, situado na Rua 
Enfermeira Ana Maria Bar-
bosa de Almeida, s/n. Vale 
lembrar que brasileiro gasta 
um terço do orçamento do-
méstico nas compras em su-
permercados.

Para quem prefere as 
marcas mais conceituadas, 
a cesta com 104 itens pos-
sui uma economia menor, de 
R$ 1.268,92. Esse alívio no 
bolso acontecerá se o clien-
te optar por comprar esses 
produtos no Atacadão, situa-
do na Rua Dr. Manoel Lopes 
de Carvalho, s/n, ao invés 
do supermercado Arruda, 
localizado na Rua Miriam 
B. Rabelo, 890. De acordo 
com a Proteste, a variação 
de preços em uma cidade, 
dependendo do local de ven-
da, pode ser muito grande, 
inclusive em supermercados 

da mesma rede. Por isso, às 
vezes, vale a pena atravessar 
a rua e conferir os custos em 
outro ponto de venda.

Na capital pessoense, 
por exemplo, foi constatado 
que a compra de produtos 
sai 7% mais barata se for ad-
quirida no Extra, da Avenida 
Epitácio Pessoa, 1277, do que 
no supermercado Bompre-
ço, situado na mesma aveni-
da, nº 1450. O levantamento 
aponta Brasília como vilã de 
preços médios entre as 23 
cidades pesquisadas. A va-
riação de preços em um ano, 
para a mesma cesta de pro-
dutos, atingiu 22%. A compra 
de supermercado no Distrito 
Federal sai 29% mais cara 
que na cidade do Pará, onde 
foi encontrado o menor pre-
ço médio para a cesta de 104 
itens. Em João pessoa, a cesta 
com produtos de marca ficou 
12% mais cara em um ano, e a 
de 90 itens subiu 13%.

Em média, o freguês pes-
soense gastou R$ 492,85 na 
compra dos 104 produtos da 
feira composta por mercado-
ria de marcas líderes. Já na 
cidade de Belém, onde foram 
encontrados os menores pre-
ços, o consumidor precisou 
de R$ 429,25 para obter os 
mesmos itens. Ao todo foram 
pesquisados 1.388 estabeleci-
mentos, de 23 cidades brasi-
leiras em 16 estados, além do 
Distrito Federal, que respon-
dem por 95% do faturamento 
de supermercados de todo o 
País. Para calcular o custo da 
cesta, foi feita uma pondera-

Rodolfo Amorim
Especial para A União

Saques do PIS/Pasep 
sobem em 10 meses

Um milhão de beneficiários 
PIS/Pasep sacaram os valores 
disponíveis em suas contas entre 
novembro de 2015 a agosto de 
2016. O número, divulgado hoje 
(19), é 69,9% maior que no mes-
mo período dos anos anteriores 
(novembro de 2014 a agosto de 
2015) e é resultado de campanha 
de divulgação do Tesouro Nacional 
para retirada do benefício. O PIS é 
o Programa de Integração Social e 
o Pasep é o Programa de Formação 
do Patrimônio do Servidor Público.

Desindustrialização 
continua, diz Abimaq

O processo de desindustria-
lização no Brasil continua se agra-
vando e o governo precisa tomar 
medidas no sentido de prover com-
petitividade à indústria, disse nessa 
segunda-feira, 19, o presidente do 
Conselho de Administração da As-
sociação Brasileira de Máquinas e 
Equipamentos (Abimaq), João Car-
los Marchesan. “A crise no setor de 
máquinas e equipamentos é grave. 
A queda do faturamento em relação 
a 2013 é de 50%. Nas últimas se-
manas tivemos várias reuniões com 
o governo e apresentamos nossos 
pleitos”, afirmou Marchesan.

Famílias: consumo 
tem alta de 4,1%

A Intenção de Consumo das Fa-
mílias (ICF) subiu 4,1% em setembro, 
na comparação com agosto, para 72,1 
pontos, informou a Confederação Na-
cional do Comércio, Bens, Serviços e 
Turismo (CNC). Foi a maior alta mensal 
desde o início da série histórica, em 
2010, além da segunda elevação con-
secutiva do indicador, que em agosto 
havia registrado o primeiro aumento 
desde fevereiro deste ano. Em relação 
a setembro de 2015, entretanto, hou-
ve queda de 9,6%. Pelo segundo mês 
seguido da pesquisa todos os compo-
nentes tiveram variação positiva na 
comparação mensal. 

PIB cresceu 0,26%
em julho ante junho

O Produto Interno Bruto (PIB) 
brasileiro aumentou 0,26% em julho 
ante junho, estima o Instituto Brasi-
leiro de Economia da Fundação Getulio 
Vargas (Ibre/FGV), por meio do Moni-
tor do PIB divulgado nesta segunda-
feira, 19. O resultado representa a se-
gunda variação positiva consecutiva 
nesse tipo de comparação. O indicador 
antecipa a tendência do principal índi-
ce da economia a partir das mesmas 
fontes de dados e metodologia em-
pregadas pelo Instituto Brasileiro de 
Geografia e Estatística (IBGE), respon-
sável pelo cálculo oficial.

Aumento da carga 
refletiu queda do PIB

O chefe do Centro de Estudos 
Tributários e Aduaneiros da Receita 
Federal, Claudemir Malaquias, ava-
liou nessa segunda-feira, 19, que 
o aumento de 0,24 ponto porcen-
tual da carga tributária bruta em 
2015 se deveu ao fato do PIB ter 
caído mais que a arrecadação de 
tributos no ano passado. A carga 
tributária brasileira encerrou o ano 
em 32,66% do PIB, ante 32,42% 
em 2014. “Nós consideramos que a 
carga tributária se manteve seme-
lhante ao patamar de 2014.”

Compare os valores das cidades, abaixo:

Belém

Belo Horizonte

Brasília

Campinas

Campo Grande

Curitiba

Florianópolis

Fortaleza

Goiânia

Guarulhos

Jaboatão dos Guararapes

João Pessoa

Natal

Niterói

Olinda

Porto Alegre

Recife

Rio de Janeiro

Salvador

São Luís

São Paulo

Vila Velha

Vitória

R$ 706,10

R$ 1.459,16

R$ 1.191,34

R$ 1.709,45

R$ 1.318,52

R$ 1.454,84

R$ 1.742,15

R$ 930,16

R$ 1.631,26

R$ 957,90

R$ 208,30

R$ 1.268,92

R$ 1.179,17

R$ 1.504,46

R$ 417,42

R$ 902,05

R$ 727,87

R$ 2.025,46

R$ 1.952,84

R$ 809,99

R$ 2.032,45

R$ 1.449,61

R$ 1.384,49

R$ 1.059,35

R$ 1.607,75

R$ 1.111,20

R$ 1.691,77

R$ 1.218,42

R$ 1.320,60

R$ 1.741,30

R$ 994,84

R$ 1.212,42

R$ 817,63

R$ 751,56

R$ 1.639,39

R$ 1.538,75

R$ 1.460,23

R$ 840,59

R$ 985,07

R$ 744,48

R$ 2.471,56

R$ 2.177,06

R$ 1.118,14

R$ 2.271,02

R$ 1.694,90

R$ 1.246,34

CidAde
eConomiA AnUAl 

CestA 1
eConomiA AnUAl

CestA 2

ção, levando em conta o peso 
de cada produto nos hábitos 
de consumo do brasileiro. 

O objetivo da associa-
ção que realizou a pesquisa 
é ajudar e contribuir para a 

economia do bolso dos con-
sumidores. As lojas mais bem 
classificadas são as que ven-
dem mais barato os produtos 
mais consumidos. 

Na comparação feita, a 

melhor oferta de preço em 
João Pessoa está no Ataca-
dão, loja situada na Rua Dr. 
Manoel Lopes de Carvalho, 
s/n, como citado nas compa-
rações acima.

O maior evento de empreendedo-
rismo digital do país - Sebrae Startup 
Day -  será realizado nesta quinta-feira 
(22) em João pessoa com o objetivo de 
fomentar o ecossistema inovador do Es-
tado. A ação acontece simultaneamen-
te em 42 cidades de 27 estados brasilei-
ros e é uma oportunidade para que os 
empreendedores apresentem projetos 
inovadores de base tecnológica para 
empresários, investidores, desenvolve-
dores e demais pessoas interessadas. 

Durante o evento, os participan-
tes também conhecerão o  SebraeLi-
keaBoss, serviço de atendimento às 
startups nos estados.  Na paraíba, o 
Sebrae Startup Day deve reunir cerca 
250 pessoas, no Centro de Educação 
Empreendedora do Sebrae (no Bairro 
do Estados). Em todo o país, a expecta-
tiva dos organizadores é que mais de 
10 mil pessoas participem do evento.

Startups locais
De acordo com a gestora do proje-

to StartpB do Sebrae paraíba, Danyele 
Raposo, o evento tem como proposta a  
criação de  um ambiente favorável para 
startups locais. “O Sebrae atua na pré-a-
celeração do empreendedor e seu ne-
gócio, bem como potencializa conexões 
de modo a fortalecer o ecossistema. O 
Sebrae Startup Day tem a proposta de 
estimular o empreendedorismo e disse-
minar a cultura startup”, destacou a ges-
tora. A programação começa às 9h30, 
após o credenciamento dos participan-

tes. Estão programadas as palestras 
“Empreendendo no Século XXI – Novos 
Negócios, Novos Valores”, com Vandré 
Sales, CEO &Founder na Tippz Mobile, 
e “A Era da Disrupção Contínua – O 
que é preciso para sobreviver e pros-
perar nesta Era?”, com Juan Bernabó 
da Germinadora. pela manhã também 
haverá, das 11h às 12h, apresentação 
(pitches) de ideias em até dois minutos 
para uma banca composta por inves-
tidores, aceleradoras, incubadoras e 
empresas de sucesso que avaliarão os 
projetos apresentados. 

À tarde, a programação começa às 
14h30, com a palestra “Desafios e Opor-
tunidades de Negócios Inovadores no 
Brasil”, com Janayna Ibiapina do parque 
Tecnológico da paraíba. Das 15h às 16h, 
está programado mais um momento de 
pitches. Às 16h, haverá o painel “O Novo 
Consumidor e... Como me relaciono com 
ele”,com Tamara Costa da Link Search, 
Aldo pacheco da Venda & Cia e como 
mediador, Vinnie Oliveira, da Visual Re-
volution. Das 17h30 às 18h30, haverá a 
apresentação do caso do sucesso “Como 
construir um negócio O2O – Online To 
Off-line”, com Eduardo L’hottelier, da 
Get Ninjas.  Os ingressos custam R$ 40 
e estão disponíveis através no link: ht-
tps://www.eventick.com.br/startup-day-
jp. Neste mesmo link, está disponível a 
programação completa e informações 
adicionais. O Sebrae Startup Day é uma 
realização do Sebrae, através do progra-
ma Start pB.

Evento nacional debate em JP
inovação e empreendedorismo

SeBRAe StARtuP DAy

O sistema Nacional de 
Emprego de João Pessoa (si-
ne-JP) anunciou nessa segun-
da-feira (19), 107 oportunida-
des de emprego captadas com 
diversas empresas para esta 
semana. Confira a lista de pos-
tos de trabalho no link http://
bit.ly/sineJP

 Há uma vaga para auxi-
liar de arquivo, exclusiva para 
pessoas com deficiência, que 
requer habilidade em digita-
ção e experiência em arquivo – 
é necessário ter Ensino Médio 
completo e pelo menos seis 
meses de experiência. Há sete 
vagas para auxiliar de cozinha, 
uma delas sendo para traba-
lhar no horário noturno (17h 

à 1h) e outra das 16h às 23h 
- para todas as vagas é neces-
sário pelo menos seis meses 
de experiência. Há ainda 21 
vagas para vendedor externo, 
cujos pré-requisitos variam 
entre Ensino Médio completo 
e superior incompleto; para 
duas vagas não é necessário 
experiência. 

O sine-JP se localiza na 
Avenida Cardoso Vieira. O tra-
balhador deve apresentar RG, 
CPF e Carteira de Trabalho. 
Para concorrer às oportuni-
dades em que o empregador 
exige apenas o currículo, o 
interessado deve enviá-lo 
para o endereço sinejp.imo@
joaopessoa.pb.gov.br

Sine-JP disponibiliza 
107 vagas de empregos

O Comitê Gestor do sim-
ples Nacional publicou no 
Diário Oficial da União (DOU) 
resolução que altera regras do 
regime. De acordo com o texto 
publicado, compõem também 
a receita bruta da empresa “o 
custo do financiamento nas 
vendas a prazo, contido no 
valor dos bens ou serviços ou 
destacado no documento fis-
cal”, “as gorjetas, sejam elas 
compulsórias ou não”, “os ro-

yalties, aluguéis e demais re-
ceitas decorrentes de cessão 
de direito de uso ou gozo” e 
“as verbas de patrocínio”. 

A resolução ainda desta-
ca que não compõem a recei-
ta bruta da empresa “a venda 
de bens do ativo imobilizado”, 
“os juros moratórios, as mul-
tas e quaisquer outros encar-
gos auferidos em decorrência 
do atraso no pagamento de 
operações ou prestações”, “a 
remessa de mercadorias a tí-
tulo de bonificação, doação ou 
brinde, entre outras medidas.

Resolução muda regras 
do Simples Nacional
luci Ribeiro
Da Agência Estado



Empresários Albino 
Martins Ribeiro, Lena Gou-
veia, Belinha Cabral, Fabiano 
Churchill César e Ana Luiza 
Mendonça, professor Alexan-
dre Targino, jornalista 
Edmilson Pereira, Sras. 
Miriam Celeste Fernandes, 
Elvina de Lima, Nicole 
Madruga e Silvana Muccini, 
advogada Irene Ribeiro 
Gama, juiz Carlos Neves 
Neto, médicos Fernando 
Franca Carvalho, Júlio 
Minervino e Maria José 
Cunha Lima, estudantes 
Felipe Rocha e Manuela 
Targino, designer de moda 
Priscila Holanda, analista de 
sistemas Carmen Medeiros.
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Parabéns

Zum Zum Zum
   A pedida esta semana é visitar a Expofeira Paraíba Agronegócios que acontece no 
Parque de Exposições Henrique Vieira de Melo, no bairro do Cristo Redentor.  Além da mostra 
de animais e novas técnicas para o setor, há exposição de artesnato, praça de alimentação, 
haverá no espaço Sebrae uma oficina de artes plásticas ministrada por Tito Lobo.

FOTO: LindinaldoLima

A jornalista Sônia Iost entrega o troféu Heitor Falcão ao campinense Joãozito Dantas

Colunista Abelardo Jurema e o artista plástico Wilson Figueiredo um dos homenageados com o 
Troféu Heitor Falcão

Ex-senador Eduardo Suplicy e a campinense Carmen Medeiros no Festival 
Internacional da Utopia, em Maricá, RJ, ela é a aniversariante de hoje

Troféu
O COLUNISTA 

Abelardo Jurema 
promoveu mais um 
Troféu Heitor Fal-
cão, na última quin-
ta-feira nos salões 
do Paço dos Leões.

A festa, anima-
da pelo Coral do Uni-
pê regido pelo maes-
tro João Alberto 
Gurgel, homenageou 
80 personalidades, 
empresas e insti-
tuições da Paraíba e 
também de outros 
Estados.

FOI LANÇADA no último sábado pelo governador 
Ricardo Coutinho a Pedra Fundamental no Campus da 
Universidade Federal da Paraíba na cidade de Monteiro.

O campus já funciona há dez anos naquele município, 
com 1.200 universitários, mas sem sede própria que em 
breve passará a ter. A primeira fase do projeto prevê a 
construção de 20 salas de aula, além do bloco administra-
tivo, num investimento de R$ 9 milhões.

Pedra fundamental

Dois Pontos

  O escritor paraibano Políbio 
Alves lança hoje no auditório do Centro 
de Educação da Universidade Federal 
de Pernambuco, em Recife, seu livro 
"La Habana Vieja: olhos de ver".
  A promoção é da Cátedra José 
Martir, do Centro Cultural Manoel 
Lisboa e da UFPE.

FOTO: Goretti Zenaide

Nomeação

O JUIZ federal 
Thiago Batista de 
Ataíde, da 8a Vara 
Federal, foi nomea-
do novo diretor do 
Foro da Subseção 
Judiciária de Sousa 
para o período de 
2016/2917.

O magistrado foi 
designado para aquele 
Foro pelo presidente 
do Tribunal Regional 
Federal da 5a Região, 
desembargador 
Rogério de Meneses 
Fialho Moreira.

    A dermatologista Juliana Nunes está de endereço novo, agora atendendo no Edo 
Medical, no bairro do Miramar. A inauguração foi marcada com um coquetel para clientes, 
onde todos ganharam uma avaliação em 3D da pele.

Aniversário de Lucimar Padilha no restaurante Appetito Trattoria: Tereza Benevides, Gabriela Padilha, 
Roziane Coelho, Adriana Mendes, Magaly Almeida, Adriane Holanda, Carla Bezerra, a aniversariante, Adriana 
e Lala Brito, Almira Mendes, Sônia Vitoriano, Roberta Aquino, Lúcia Padilha e Rozelma Leite

Advogados

ESTÃO EM  en-
dereço novo os ad-
vogados Felipe Ribeiro 
Coutinho, André Cabral, 
Verônica Rangel, João 
Victor Ribeiro Coutinho 
e Eduardo Cavalcanti. O 
espaço, com capricha-
da ambientação da ar-
quiteta Larissa Vinagre, 
fica na Rua Lorenzo 
Fernandes, 72, Torre.

   Dento da Semana Estadual do Trânsito, o Detran promove hoje Curso de 
Legislação e Atualização de Trânsito no auditório do Batalhão de Policiamento do 
BPTran dirigida a gestores e fiscalizadores de trânsito. Será ministrada pelo ten. cel. 
Ordelli Savedra Gomes.

“A probabilidade de 
arrependimento pelo 
que foi dito sempre 
aumenta a cada palavra 
dita sem pensar”

“A palavra morre no 
momento em que é proferida 
- dizem alguns. Eu digo que 
ela começa a viver naquele 
momento”

JOAQUIM  HOLANDA CRUZ EMILY DICKINSON
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Professor e campeão de Jiu-jitsu Sagno Rodrigues de Aquino e 
sua bonita filha Manuela que está hoje aniversariando

FOTO: Arquivo

Bandas marciais

CONTANDO com 
a participação de 800 
alunos de 19 municípios que 
fazem parte de 6 Gerên-
cias Regionais de Edu-
cação no Sertão parai-
bano, participaram da II 
Copa de Bandas Marciais 
da Rede Estadual de Ensi-
no. O evento, promovido 
pela Secretaria de Edu-
cação, foi realizado no 
último domingo na cidade 
de Itaporanga.

Visita técnica

A PROFESSORA 
Luciene Albuquerque, 
coordenadora do Curso 
de Administração do Iesp, 
organizou uma visita téc-
nica ao Estado de Santa 
Catarina que começa 
amanhã e vai até o próxi-
mo dia 26. 

O grupo de viagem 
é formado por alunos 
e professores daquela 
universidade, que terão 
contato com gestores 
das empresas Beto 
Carrero World na Praia 
da Armação, Escola de 
Teatro Balé Bolshoi, em 
Joinville, Malharia Wilbert, 
em Blumenau e Cervejaria 
Kirsen Ruw, em Guabiruba.

COMEÇA hoje e vai até sexta-feira, na comarca de 
Campina Grande, novo esforço concentrado com 900 
processos relacionados ao Seguro de Danos Pessoais 
Causados por Veículos Automotores em Via Terrestre, 
o DPVAT.

O mutirão, uma parceria entre o Núcleo de Conciliação 
do TJPB e a Seguradora Líder, será realizado no ginásio 
de esportes “Evanilson Menezes”, no Bairro da Liberdade.

Mutirão DPVAT

FOTO: Reprodução Facebook FOTO: Osmar Santos

Greve bancária

UMA PORTARIA 
assinada pelo diretor do 
Foro da Seção Judiciária 
da Paraíba, juiz Rudival 
Gama do Nascimento, 
normatizou que poderá 
ser feito o recebimento 
e a distribuição de pro-
cessos na Justiça Federal 
no Estado, sem a com-
provação de pagamento 
imediato de custas pro-
cessuais, enquanto durar 
a greve dos bancários.

O SEBRAE promove hoje na cidade de Patos o work-
shop “Gestão Eficiente de Farmácias e Drogarias” onde 
serão discutidas técnicas avançadas, práticas e conceitos, 
além de gerenciamento de recursos humanos.

O workshop, que será ministrado por Marcelo Cristian 
Ribeiro, faz parte do projeto Desenvolvimento Empresarial 
do Sebrae que tem como gestora Jeanne Patrícia. 

Farmácias e drogarias



Página 24

Botafogo está a dois
jogos de conseguir acesso 
à Série B do Brasileiro

JOGOS ESCOLARES DA JUVENTUDE

Abertura no ginásio da UFPB
Mais de 3,8 mil atletas de 
12 a 14 anos competem na 
capital de hoje até o dia 29
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João Pessoa será de hoje 
até o próximo dia 29, a capi-
tal brasileira dos Jogos Es-
colares da Juventude 2016, 
categoria 12-14 anos. Mais 
de 3.800 jovens atletas se 
reunirão na capital paraiba-
na para a disputa de 13 mo-
dalidades: atletismo, bad-
minton, ciclismo, ginástica 
rítmica, judô, luta olímpica, 
natação, tênis de mesa, xa-
drez, basquete, futsal, han-
debol e vôlei. A Paraíba será 
representada por uma de-
legação composta por cer-
ca de 300 atletas. O maior 
evento desportivo-escolar 
da América do Sul terá sua 
abertura às 18h30, no Giná-
sio da Universidade Federal 
da Paraíba.

Organizados pelo Comi-
tê Olímpico do Brasil (COB), 
os Jogos Escolares da Juven-
tude são o maior celeiro de 
atletas olímpicos do País, 
revelando, a cada ano, novos 
talentos para o esporte bra-
sileiro.  O objetivo principal 
do evento é contribuir para 
a inclusão social dos jovens 
através do esporte, além de 
servir de plataforma para a 
identificação de atletas para 
o alto rendimento. A capital 
paraibana também receberá 
a etapa de 15 a 17 anos, en-
tre 10 e 19 de novembro.

A etapa nacional dos Jo-

gos Escolares da Juventude 
contará com a participação 
de estudantes de 25 estados, 
mais o Distrito Federal e uma 
delegação da cidade anfitriã. 
Uma delegação da Argentina 
também disputará os Jogos 
com uma equipe de atletismo 
composta por 12 atletas. Ao 
todo, mais de 5.300 pessoas 
estarão envolvidas no even-

to, entre atletas, treinadores, 
oficiais, médicos, voluntários 
e organizadores. 

Os números dos Jogos 
Escolares são grandiosos. 
Anualmente, o evento con-
templa mais de 2 milhões de 
jovens nas seletivas munici-
pais e estaduais, organizadas 
pelos estados e municípios, 
representando 40 mil esco-

las de quase 4 mil cidades do 
Brasil.  

No caso específico da 
Paraíba, os representantes 
na competição foram sele-
cionados durantes os Jogos 
Escolares e Paraescolares, 
promovidos pelo Governo 
do Estado, nas 14 regionais 
de ensino. Foram feitas eli-
minatórias e as vagas foram 

garantidas durante a etapa 
estadual, que ocorreu, con-
secutivamente, nas cidades 
de Patos e João Pessoa.

Eventos paralelos
Além das competições, 

na fase nacional, organizada 
pelo COB, os jovens atletas 
terão à disposição uma sé-
rie de eventos paralelos. O 

programa socioeducativo e 
cultural abrange diversas ati-
vidades extras com o intuito 
de aproximar os jovens de 
todo o País aos valores olím-
picos. Esse ano, o tema geral 
do evento será "Esporte e Ci-
nema". "A revelação de talen-
tos é importante, mas não é 
nosso principal objetivo nos 
Jogos. Queremos contribuir 
para a inclusão social e trans-
formação do Brasil através do 
esporte. Tenho a convicção 
de que estamos alcançando 
nossos objetivos esportivos e 
sociais com a realização dos 
Jogos Escolares", disse Edgar 
Hubner, coordenador geral 
dos Jogos, que há mais de 
uma semana está no Estado.

Para inspirar os jovens 
talentos do esporte nacional, 
o COB selecionou 10 atle-
tas olímpicos ou pan-ame-
ricanos para atuarem como 
Embaixadores dos Jogos 
em João Pessoa. A função 
dos Embaixadores é levar o 
exemplo positivo da prática 
esportiva para os jovens par-
ticipantes, através do contato 
direto, palestras e atividades 
educativas. Os atletas escala-
dos como embaixadores são: 
Vanderlei Cordeiro (atle-
tismo), que acendeu a Pira 
Olímpica nos Jogos Rio 2016; 
Daniel Paiola (badminton), 
Helen Luz (basquete), An-
gélica Kvieczynski (ginásti-
ca rítmica), Fabiana Diniz, 
a Dara (handebol), Sarah 
Menezes (judô), Lais Nunes 
(luta), Matheus Santana (na-
tação), Ligia Silva (tênis de 
mesa) e Hélia Fofão (vôlei).

Foto: Secom/PB

Marcos Lima
marcosauniao@gmail.com

Atletas e dirigentes da delegação paraibana durante a apresentação para as disputas dos Jogos Escolares da Juventude na capital

A participação da 
Paraíba nos Jogos 
Paralímpicos Rio 
2016 foi mais do 
que positiva. Dos 

sete atletas que disputa-
ram em três modalida-
des, cinco deles subiram 
ao pódio e realizaram o 
sonho da conquista de 
uma medalha paralím-
pica. Foram dois ouros, 
duas pratas e um bronze. 
O destaque do Estado foi 
o velocista Petrúcio Fer-
reira, que ganhou três 
medalhas e ainda que-
brou o recorde mundial, 
na prova dos 100m livres, 
categoria T47, que per-
tencia a ele próprio. Os 
paraibanos desembar-
cam em João Pessoa até 
a próxima quinta-feira, 
acompanhados dos seus 
treinadores. Alguns re-
ceberão homenagens do 
Comitê Paralímpico Bra-
sileiro.

As Paralimpíadas se 
encerraram no último do-
mingo, após duas sema-
nas de muita competição. 
O primeiro paraibano 
a colocar uma medalha 
paralímpica no peito foi 
Petrúcio Ferreira. Ela veio 
nos 100m livre, categoria 
T47 e foi de ouro. Depois 
o paratleta conquistou 

Paraíba encerra participação com grande destaque
FIM DAS PARALIMPÍADAS 2016

QUADRO DE MEDALHAS

 PAÍS Total
1º China 107 81 51 239
2º Grã-Bretanha 64 39 44 147
3º Ucrânia 41 37 39 117
4º Estados Unidos 40 44 31 115
5º Austrália 22 30 29 81
6º Alemanha 18 25 14 57
7º Países Baixos 17 19 26 62
8º Brasil 14 29 29 72

a prata nos 400m livre 
T47 e outra prata, no 
Revezamento 4x100 ca-
tegoria T42-T47, ao lado 
dos também velocistas 
Yohansson Nascimento, 
Renato Cruz e Alan Fon-
teles.

No Futebol de 5, os 
paraibanos Luan Lacer-
da, Damião Robson e 
Marquinhos subiram no 
lugar mais alto do pódio 
e se emocionaram com 
o hino nacional brasilei-

ro. o técnico Fábio Luiz 
e o assistente Josinaldo 
Costa sagraram-se cam-
peões. 

No Golboll, mais dois 
paraibanos sentiram o 
prazer de erguerem uma 
medalha paralímpica: 
José Roberto Oliveira e 
Romário Marques. Con-
quistaram a medalha de 
bronze ao lado de Alex 
de Melo, Alexsander Ce-
lente, Leomon Moreno 
e Josemarcio Sousa. Úni-

co paraibano a ficar fora 
do pódio foi o paratleta 
Cícero Valdiran. Ficou em 
quarto lugar na prova do 
lançamento de dardo.

Nos Jogos Paralímpi-
cos Rio 2016, a delegação 
brasileira superou mar-
cas relevantes e quebrou 
recordes históricos. O 
destaque ficou por con-
ta do total de medalhas 
conquistadas nas arenas 
cariocas: 72, o maior nú-
mero de pódios do País 
em todas as edições, su-
perando, em muito, a 
marca anterior de 47, que 
havia sido estabelecida 
em Pequim (2008). Já em 
comparação com os Jogos 
de Londres (2012), o cres-
cimento no número total 
de medalhas é ainda mais 
expressivo: 67%.

Outro ponto que 
deve ser valorizado é que 
ao mesmo tempo em que 
o atletismo realizou sua 
melhor campanha em to-
dos os tempos e a natação 
igualou a melhor marca 
anterior no quesito núme-
ro de pódios, as vitórias 
brasileiras não se limita-
ram a estas modalidades. 
Pelo contrário, o Brasil 
esteve representado em 
pódios de nada menos do 
que 13 esportes, quatro 

deles de forma inédita 
– canoagem, ciclismo, 
halterofilismo e vôlei 
sentado. Em Londres 
haviam sido sete mo-
dalidades apenas.

O atletismo para-
límpico, modalidade 
em que o paraibano 
Petrúcio Ferreira con-
quistou três medalhas 
(um ouro e duas pra-
tas), foi, de longe, a 
modalidade mais ven-
cedora do Brasil nos 
Jogos Rio 2016. Foram 
33 medalhas em 12 dias 
de competição. Logo 
na primeira manhã de 
provas, Odair Santos 
ficou com a prata nos 
5000m T11 e foi o pri-
meiro brasileiro a subir 
no pódio. Em seguida 
veio o primeiro ouro 

verde e amarelo, com 
Ricardo Costa no salto 
em distância T11. E até 
o último dia das Para-
limpíadas, 28 atletas do 
País saíram laureados 
do Estádio Olímpico 
(Engenhão).

A evolução do es-
porte foi impressionan-
te. De Sydney 2000 até 
esta edição dos Jogos, 
as conquistas do atletis-
mo praticamente qua-
druplicaram. Um traba-
lho que veio crescendo 
a cada ciclo. Em Sydney 
2000, foram nove pó-
dios. Em Atenas 2004, 
16. Em Pequim, 15. E 
em Londres, 18. No Rio, 
só de medalhas de pra-
ta foram 14, somadas 
aos 11 bronzes e oito 
ouros.

Petrúcio Ferreira conseguiu três medalhas nas Paralimpíadas

Foto: CPB/Divulgação
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Governo Federal vai reduzir o
orçamento do esporte em 2017
Segundo ministro, valor 
passará de R$ 1,72 bilhões 
para R$ 960 milhões

O técnico Francisco Diá 
teve um primeiro semestre 
impecável ao conquistar o 
Campeonato Paraibano e 
terminar como vice da Copa 
do Nordeste pelo Campinen-
se. O sucesso lhe subiu a 
cabeça ao ponto de buscar 
outros ares e levar consigo 
alguns jogadores da Raposa. 
Desmontou o Rubro-Negro 
de Campina Grande que caiu de produção e não 
chegou as quartas de final da Série D. Ele foi para o 
América de Natal que estava na Série C. Levou alguns 
jogadores do Campinense e o ambiente lá ficou pe-
sado. Para piorar ainda mais, Diá rebaixou o América 
para a Série D. Um segundo semestre terrível.

Do céu ao inferno

A Série B está mais
próxima do Botafogo

Falta pouco, muito pouco para o futebol paraibano 
conquistar o seu espaço no Campeonato Brasileiro da 
Série B, perdido desde 2009 quando o Campinense não 
conseguiu se manter na disputa - conquistou o acesso 
em 2008 - e estamos há anos amargando Série C e 
Série D. Agora tempos a oportunidade de ver o Botafogo 
brilhando na Segundona. Faltam apenas dois jogos e são 
contra o Boa Esporte, equipe mineira, que fez uma gran-
de campanha no Grupo B ao somar 35 pontos contra os 
28 do Belo no Grupo A.

O primeiro jogo vai ser em João Pessoa e conquistar 
logo a vantagem é fundamental para o Botafogo que 
tem um retrospecto excelente atuando em casa com 7 
vitórias, uma derrota e um empate. Não vejo poblema em 
atuar a última partida fora de casa. O Fortaleza decidiu 
duas vezes o acesso em casa nos anos de 2014 e 2015 e 
não levou. O fato de atuar primeiro fora de seus domí-
nios não é tão determinante assim.

O Botafogo formou um elenco de alto nível nesta 
temporada e pode muito bem fazer a festa em Varginha, 
local do segundo jogo. Não existe nenhum favoritismo, 
apesar da boa campanha do time mineiro. O Grupo B teve 
um equilíbrio menor, diferente do Grupo A onde o nivela-
mento foi bem maior. Vamos esperar pela marcação das 
datas, já que espera-se os dias 1 e 9 de outubro, con-
forme acordados anteriormente e não 25 de setembro 
como chegou a  sugerir a CBF.

A propósito, o presidente Amadeu Rodrigues já se 
manifestou ao enviar um ofício à CBF pedindo para que 
fossem respeitadas as datas de 1 e 9 já que Botafogo e 
Fortaleza, classificados, também disputam paralelamente 
a Copa do Brasil que prevê jogos neste meio de semana. 
Tomara que a Entidade maior não cometa a irresponsabi-
lidade de marcar jogo pra esta semana.

De parabéns a torcida pelo belo espetáculo que 
proporcionou no último domingo. Não estive por lá, 
estava viajando, mas soube que a festa foi bela. Agora 
é aumentar ainda mais o número de torcedores no pri-
meiro jogo decisivo para incentivar os jogadores para 
uma grande vitória.

Essa disputa entre Palmeiras e Flamengo está emocio-
nante a cada rodada. Para o próximo fim de semana, 
os dois jogam em casa. O Verdão recebe o Coritiba e o 
Rubro-Negro o Cruzeiro. Quem vai tropeçar?

Brasileirão

A maior surpresa no Grupo 
do Litoral foi a elimina-
ção do Miramar. A equipe 
comandada por Gérson só 
conseguiu vencer o Femar 
na primeira rodada Uma 
grande decepção.

Miramar
A vitória do Sport Campina 
sobre o Serrano por 1 a 0 
acabou eliminando o Lucena 
que não tem mais condições 
de classificação no Grupo do 
Agreste. Sport Campina e Ser-
rano brigam pela 1a posição.

Lucena

A Ponte Preta, de Mandacaru,  venceu o Botafogo por 1 a 0 
no último sábado na Vila Olimpica Parahyba e conquistou o di-
reito de disputar o título do Campeonato Paraibano Sub-17. O 
seu adversário será o Maguary, da Ilha do Bispo,  que ganhou 
do Femar, dos Funcionários, por 4 a 2 nos pênaltis depois de 
empate no tempo normal de 1 a 1. A final será no próximo 
sábado, em local a ser definido pela FPF.

Ponte Preta x Maguary

varellajp@yahoo.com.br

Geraldo 
Varela

FOTO: Superesportes/Reprodução

O orçamento do Minis-
tério do Esporte sofrerá uma 
redução considerável no pró-
ximo ano. De R$ 1,72 bilhões 
em 2016 para R$ 960 mi-
lhões, de acordo com a pro-
posta orçamentária que será 
votada em outubro pelo Con-
gresso Nacional. A redução, 
porém, não atingirá o pri-
meiro ano do ciclo olímpico e 
paralímpico para os Jogos de 
Tóquio, em 2020, segundo o 
ministro Leonardo Picciani. 

O titular da pasta de-
fendeu em entrevista co-
letiva no último domingo 
que no próximo ano não 
será necessário investir em 
construções de arenas e de 
centros de treinamento, que 
foram concluídos em 2016. 
Ele também ressalta que ha-
verá acréscimo de 30% em 
relação ao investimento no 
esporte de alto rendimento 
e educacional de R$ 505 mi-
lhões R$ 656 milhões. 

“Em relação ao orça-
mento não teremos que 
construir novamente o Par-
que Olímpico e centros de 
treinamento nas regiões do 
País. Os recursos que não 
constam são aqueles que se 

destinavam à construção de 
equipamentos, cerca de R$ 3 
bilhões. Vamos manter fun-
cionando bem aqueles que 
construímos. O orçamento 
discricionário é maior do que 
esse ano: de R$ 505 milhões 
para R$ 656 milhões. Os pro-
gramas serão mantidos e 
ampliados. O orçamento ago-
ra vai ao Congresso Nacional. 
Trabalharemos para aumen-
tar o orçamento do esporte “ 
disse Picciani.  

Segundo o ministro as 

duas prioridades para 2017 
serão a preparação dos atle-
tas, com a manutenção do 
bolsa atleta, bolsa pódio e 
parceria com as Forças Ar-
madas, e o investimento do 
esporte como inclusão social 
e educacional. 

“Essa é uma área que 
vinha tendo pouca ênfase 
nos últimos anos. Não existe 
esporte de alto rendimento 
sem esporte de base”. 

Picciani também quer 
melhorar o uso da lei de in-

centivo ao esporte. Segundo 
ele, do orçamento previsto 
de cerca de 400 milhões para 
modalidades olímpicas e não 
olímpicas, R$ 150 milhões 
não foram captados.  

“Vamos divulgar a lei 
para a iniciativa privada para 
utilizar todos os recursos 
disponíveis. Usamos em mé-
dia 250 milhões. Para usar o 
resto temos que buscar a ini-
ciativa privada. Vamos bus-
car tornar a lei mais transpa-
rente” disse. 

Entre tantos momentos ines-
quecíveis desde 5 de agosto, a Rio 
2016 guardou para o final um dos 
mais especiais para a torcida brasi-
leira. O nadador Daniel Dias trans-
formou a rotina de subir ao pódio 
em algo histórico. Com o ouro nos 
100m livre S5 e o bronze no reveza-
mento 4 x 100m medley 34 pontos, 
o atleta chegou a 24 medalhas em 
Jogos Paralímpicos e se tornou o 
maior medalhista da natação neste 
sábado (17/9), no Estádio Aquático 
do Parque Olímpico da Barra.

Antes dos 100% de aproveita-
mento de pódios em finais, Daniel 
se manteve focado. Desconversava 
quando o assunto era o recorde 
do australiano Matthew Cowdrey. 
Mas quando veio a confirmação da 
24a medalha, no momento em que 
Phelipe Rodrigues bateu na parede 
da piscina na prova por equipe, foi 
impossível segurar as lágrimas dele 
e do grupo. Daniel recebeu abraços 

e homenagens até dos adversários.
O choro teve ainda uma causa 

a mais: o cansaço acumulado e su-
perado. Daniel vinha de sete finais 
com eliminatórias antes das provas. 
Menos de uma hora depois de ven-
cer, com folga, a final dos 100m li-
vre S5, ele já teve de cair na piscina 
de novo para abrir o revezamento. 
Chegou a falar francamente para 
os companheiros do desgaste físico, 
mas demonstrou na piscina o espí-
rito de equipe e determinação que 
motivou os outros três nadadores.

"Confesso que não parei para 
pensar (no recorde) ainda. Meu ob-
jetivo aqui era conquistar medalhas 
no individual e ajudar meus com-
panheiros no revezamento. Estou 
feliz demais por nadar em casa, e 
acredito que o esporte paralímpico 
nunca mais será o mesmo depois 
disso aqui"Daniel Dias

"Sei o quanto ele estava sen-
tindo dores. Depois de ter visto a 

prova dos 100m livre, eu estava lá 
atrás. Só pedi para Papai do Céu 
que desse forças para ele fazer o 
que faz de melhor. Ele mostrou 
para mim o quanto estava cansado. 
Uma prosa de cinco, dez minutos 
antes da prova trouxe à tona tudo 
o que ela representa, tudo o que a 
gente fez durante a competição. 
Foi um recado de que a gente não 
iria parar de fazer força até bater 
na parede", disse Andre Brasil, ter-
ceiro a nadar pela equipe, e que 
"passou o bastão" para Phelipe na 
quinta colocação.

O que se passou depois mistu-
rou alegria e alívio. Daniel Dias re-
cebeu as medalhas dos outros dias 
com o mesmo sorriso e naturalida-
de de sempre, só que não resistiu 
ao último ouro dele. Chorou, tal 
qual o filho Asaph, de dois anos. 
No pódio, recebeu a medalha do 
presidente do Comitê Paralímpico 
Brasileiro, Andrew Parsons.

Paratleta é o maior recordista de medalhas
DANIEL DIAS

Paraibana se destaca em corrida da Caixa

A campinense Mary 
Emanuella foi vice-campeã 
da etapa de Natal-RN, do Cir-
cuito Qualidade Caixa Nor-
deste de Atletismo, evento 
promovido pela Confedera-
ção Brasileira de Atletismo 
e que conta pontos para o 
ranking nacional. A prova 
ocorreu no último domingo, 
com largada e chegada na 
Praça Cívica, no Centro da 
cidade potiguar. A paraiba-
na cruzou a linha de chegada 
com o tempo de 36m38s, na 
prova dos 10km. 

“Quero agradecer a Deus 

MARY EMANUELLA

pelo segundo lugar ontem. 
Uma prova bastante concor-
rida”, disse a paraibana que, 
também do domingo, subiu 
no lugar mais alto do pódio na 

Corrida Cidade de Picuí-PB. 
“Independente de qualquer 
coisa, devemos sempre agra-
decer a Deus, pois sem sua 
permissão e seu cuidado nao 

teremos forças pra vencer 
algo na nossa vida”, afirmou a 
corredora.

Mary Emanuela é a nú-
mero um da Paraíba em cor-
ridas de ruas, tendo, repre-
sentando o Estado em várias 
competições de âmbito na-
cional e internacional. Atual-
mente ocupa o terceiro lugar 
do Circuito Qualidade Caixa 
Nordeste de Atletismo, atrás 
apenas de nomes consagra-
dos do atletismo brasileiro, 
dentre ela Marily dos Santos. 
A atleta já se prepara para 
a última etapa do CQC, que 
acontecerá no próximo do-
mingo, na cidade de São Luís, 
capital do Maranhão.  

Pódio da prova disputada no último domingo na cidade de Natal-RN

FOTO: Rio 2016

Marcos Lima
marcosauniao@gmail.com

FOTO: Divulgação

Em entrevista, o ministro Leonardo Picciani informou que a redução não atingirá  o ciclo olímpico 
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Fla vai poupar 
jogadores na 
Sul-Americana
Zé Ricardo promete um 
time misto diante do 
Palestino em Santiago

Apesar de garantir que 
não priorizará nenhuma 
competição, o Flamengo vai 
utilizar um time misto no 
duelo contra o Palestino do 
Chile, amanhã, às 21h45 (de 
Brasília), no Estádio San-
ta Laura, em Santiago, pela 
partida de ida das oitavas de 
final da Copa Sul-Americana. 
O técnico Zé Ricardo só vai 
anunciar hoje pela manhã, 
minutos antes do embarque, 
a lista de relacionados.

O treinador confirmou a 
estratégia de preservar parte 
do elenco, porém, descartou 
a possibilidade de mandar 
a campo uma formação so-
mente com reservas, como 
fez na etapa anterior contra 
o Figueirense, quando o Ru-
bro-Negro perdeu por 4 a 2 
em Santa Catarina. No duelo 
de volta, muito pressionado, 
o time carioca ganhou por 3 
a 1 e avançou somente por 
conta do gol qualificado.

"Naquela ocasião contra 
o Figueirense era diferente, 
pois logo depois nós tínha-
mos uma partida complicada 
contra a Chapecoense, que 

ia exigir demais da gente em 
termos de desgaste. Agora 
não vamos escalar uma for-
mação reserva e sim um time 
misto. Teremos vinte joga-
dores viajando, dos quais 
três serão goleiros para não 
corrermos nenhum risco e o 
restante de atletas de linha", 
disse Zé Ricardo.

O volante Márcio Araú-
jo, que cumpriu suspensão 
na vitória por 2 a 0 sobre o 
Figueirense, no domingo, 
deve ser um dos titulares 
em campo. Outro que deve 
jogar é o atacante peruano 
Paolo Guerrero, recuperado 
de uma virose. Os atacantes 
Gabriel, que levou uma pan-
cada no pé direito, e Leandro 
Damião, com dores na virilha 
direita, serão preservados.

Já o goleiro Paulo Victor 
será titular para pegar ritmo 
de jogo, pois Alex Muralha 
será desfalque em outubro, 
por conta de sua convocação 
para a Seleção Brasileira que 
vai enfrentar a Bolívia e a Ve-
nezuela pelas Eliminatórias 
Sul-Americanas para a Copa 
do Mundo de 2018, que será 
disputada na Rússia.

Nesta terça-feira a de-
legação do Flamengo viaja 
pela manhã para a capital 
chilena e, na parte da noi-

te, está previsto um treino 
de reconhecimento de gra-
mado no Santa Laura. Após 
a atividade, Zé Ricardo vai 
mostrar para o grupo de 
jogadores alguns vídeos de 
partidas recentes do Palesti-
no para que eles tenham no-
ções de como se comporta o 
rival sul-americano.

Protesto no Timão
A torcida do Corinthians 

segue demonstrando sua 
insatisfação devido ao mau 
momento do clube e a derro-
ta no Derby contra o Palmei-
ras no último sábado. Ontem, 
quem sofreu as consequên-
cias do descontentamento 
dos alvinegros foi a sede do 
clube, o Parque São Jorge, 
que teve uma de suas entra-
das pichadas.

O ato de vandalismo 
pede por “Menos luxo, mais 
futebol” na pichação, divul-
gada através das redes so-
ciais na manhã de ontem. 
O Corinthians vem de mo-
mento delicado no Campeo-
nato Brasileiro, e o revés do 
último sábado causou a de-
missão do técnico Cristóvão 
Borges. Para seu lugar, foi 
confirmado pelo presidente 
Roberto de Andrade o auxi-
liar Fabio Carille.

Definidos os oito clubes 
que participarão da segunda 
fase do Campeonato Paraiba-
no da Segunda Divisão. Após 
a rodada do final de semana, 
os clubes classificados são os 
seguintes: Na chave do Litoral, 
Internacional, Femar e Spartax. 
No grupo do Agreste, Serrano e 
Sport Campina. E no grupo do 
Sertão, Nacional de Patos, Na-
cional de Pombal e Sabugy. O 
mata-mata começa no próximo 
final de semana. A tabela será 

Rodada define os oito clubes classificados para a segunda fase
PARAIBANO DA SEGUNDA DIVISÃO

Foto: Grêmio/Divulgação

Foto: PBesportes

Ivo Marques
ivo_esportes@yahoo.com.br

divulgada pela FPF nos próxi-
mos dias. A rodada do final de 
semana teve 4 jogos. Em João 
Pessoa, houve rodada dupla no 

CT Ivan Thomaz, pelo grupo 
do Litoral. Na primeira partida, 
houve um empate em 2 a 2, 
entre Femar e Miramar. Este re-

sultado classificou o Femar, em 
segundo colocado, com 7 pon-
tos, e eliminou o Miramar, que 
terminou com 6. Na principal, 
o Internacional, com um time 
misto, empatou com o Spartax, 
em 1 a 1. Este resultado confir-
mou a liderança isolada do In-
ternacional, com 12 pontos, e 
classificou o Spartax, como ter-
ceiro, com 6 pontos.

Em Campina Grande, o 
Sport Campina conseguiu a sua 
primeira vitória em uma compe-
tição oficial.  Venceu o Serrano 
por 1 a 0, e garantiu a sua clas-
sificação, com 5 pontos, e ainda 

faltando um jogo contra o Luce-
na, já eliminado, com apenas 1 
ponto. O Serrano é o atual líder, 
com 7 pontos, mas ainda pode 
perder a primeira colocação 
para o Sport Campina.

No grupo do Sertão, o Na-
cional de Patos confirmou o seu 
favoritismo e goleou o Sabugy 
por 4 a 1, garantindo assim a 
primeira colocação da chave, 
com 7 pontos. Em segundo, fi-
cou o Nacional de Pombal, tam-
bém com 7 pontos, mas perde 
no saldo de gols. E em terceiro 
terminou o Sabugy, com ape-
nas 3 pontos. 

No PV aconteceu a primeira vitória do Sport Campina: 1 a 0 sobre o Serrano

Arão comemora 
o primeiro gol do 

Flamengo marcado 
contra o Figueirense

A confiança em uma re-
denção do Grêmio na tem-
porada marcou o início da 
terceira passagem de Re-
nato Gaúcho no comando 
da equipe. Em sua apresen-
tação no início da tarde de 
ontem, o treinador, ao lado 
do novo coordenador técni-
co, Valdir Espinosa, e o vice 
de futebol, Adalberto Preis, 
apontou que o momento é 
de dar forças ao elenco:

“ Sem confiança, o Grê-
mio não consegue desenvol-
ver tudo aquilo que sabe. já 
fui jogador e sei como é isto. 
O papel do treinador é fazer 
com que a equipe jogue bem 
e busque resultados. Vim 
para contribuir com minha 
forma de trabalho, para dar 

carinho a estes jogadores.
O técnico detalhou como 

lidará para a equipe se redi-
mir da sequência de sete jo-
gos sem vitória (seis delas, 
sob o comando de Roger Ma-
chado, que pediu demissão 
na última quarta-feira):

“Não tem nenhum clu-
be no mundo que passe por 
uma queda de rendimento 
durante o ano. Aconteceu 
em um momento ruim, mas 
a situação não está péssima 
como dizem. Vou acompa-
nhar as pessoas no dia a dia 
para saber uma coisa a mais 
e como a equipe reagir.

Renato Gaúcho exigiu 
o apoio maciço da torcida 
para a equipe conseguir vol-
tar a reagir no Brasileirão:

“Podemos voltar a ter 
um bom futebol. Por isto, 
peço ao torcedor para abra-
çar o grupo, vir ao estádio, 
incentivar, gritar, apoiar 
para a equipe sentir que 
pode contar com vocês.

O técnico descartou a 
possibilidade de o Tricolor 
gaúcho priorizar o Brasi-
leirão ou a Copa do Brasil. 
Aos seus olhos, a busca será 
sempre por um bom rendi-
mento:

“A gente tem de buscar 
sempre as vitórias. Copa do 
Brasil é caminho mais cur-
to para título, mas daremos 
também total atenção ao 
Brasileiro”. Renato coman-
dou o primeiro treino na 
tarde de ontem.

Técnico tenta motivar o elenco em 
busca da reabilitação no Brasileiro

RENATO GAÚCHO

Renato Gaúcho exibe a camisa personalizada na sua apresentação em substituição ao técnico Roger
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Botafogo enfrenta o Boa 
Esporte com o primeiro 
confronto em João Pessoa

Belo a dois jogos do acesso
no mata-mata
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Hoje, pude constatar de perto a feli-
cidade do torcedor botafoguense, com a 
classificação do clube para as quartas de 
final do Campeonato Brasileiro da Série 
C. Diariamente, faço exercícios na orla de 
Tambaú, onde moro, e hoje fui parado, 
diversas vezes, pelos torcedores botafo-
guenses, que faziam questão de comentar 
comigo a classificação do Belo e a possibi-
lidade da realização do grande sonho, que 
é conseguir subir para a Série B em 2017. 

Respondi a todos de forma otimista, 
como está o torcedor, mas também com 
minhas precauções de profissional. Anali-
sando a campanha, e comparando-a com as 
passadas, diria que o time não foi brilhan-
te, mas fez uma boa campanha, sobretudo 
dentro de casa, quando conseguiu vencer 7 
dos 9 jogos disputados e atingiu o objetivo.  

Outro ponto da minha conversa com 
os torcedores foi a partida de ontem. Não 
concordo quando dizem que o empate teve 

sabor de vitória, porque o Botafogo procu-
rou o ataque, e foi mais time no segundo 
tempo. E menos ainda, quando disseram 
em uma rádio, que o time do Fortaleza de 
ontem era uma equipe com jogadores da 
Série A. Vamos torcer gente, mas assim é 
demais.

O Fortaleza, apesar de ser um clube 
com investimentos bem maiores do que o 
Botafogo, veio a João Pessoa para segurar o 
empate, escalando um time reserva, poupou 
os titulares para o jogo da Copa do Brasil, 
neste meio de semana. E nem com o time 
titular, o Leão do Pici conseguiu, se quer, 
chegar a Série B, nos últimos anos, quan-
to mais a Série A. O Belo tinha de tentar 
a vitória, jogava em casa, com o apoio da 
torcida, e tinha a obrigação de vencer, como 
fez o Fortaleza, quando o jogo foi na capital 
cearense. Estava em jogo decidir a vaga em 
casa, o que acabou não acontecendo.

Quem acompanha minha coluna, sabe 

que nunca duvidei desta classificação, 
aliás até achei bem mais sofrida do que 
esperava, por causa de tantos empates, e 
nenhuma vitória fora de casa. Mas quan-
do o assunto é chegar a Série B, sou mais 
comedido. Só faltam dois jogos, nunca 
estivemos tão perto, mas duas partidas dez 
vezes mais difíceis do que os empates que 
tivemos contra América, Confiança e até 
River, e as derrotas para Cuiabá, América e 
Fortaleza.

Acredito no Botafogo, mas terá de 
vencer um grande adversário, o Boa Espor-
te-MG, de qualidade, de outro nível técnico. 
O empate dentro de casa, com sabor de 
vitória, não serve mais, porque a vaga para 
a Série B será disputada em Varjinha, no in-
terior de Minas Gerais. Com média de ape-
nas 700 torcedores por jogo, o Boa Esporte 
é um time de empresários, e tem no elenco 
jogadores muito qualificados, e com uma 
folha salarial bem superior a do Botafogo. 

O cruzamento com os times do Su-
deste é sempre muito difícil, que o diga o 
Fortaleza, que há vários anos tenta, sem 
sucesso. Sempre termina como o melhor 
do Grupo A, e é eliminado logo no pri-
meiro confronto com as equipes do outro 
grupo. Não é uma tarefa impossível, e o 
Botafogo tem equipe para enfrentar e até 
vencer o Boa Esporte, mas não será nada 
fácil. Para ilustrar meu comentário, digo 
que o ataque do Boa fez 28 gols e teve 10 
vitórias. Ganhou dentro e fora de casa, e 
se despediu da fase de classificação, com 
uma goleada de 4 a 0 sobre o Guaratingue-
tá, fora de casa. Então o Belo terá de jogar 
muito se quiser passar pelo time mineiro.

Mas vamos deixar para pensar no Boa 
Esporte mais na frente. O tempo agora é de 
comemorar, como está fazendo o torcedor bo-
tafoguense, e de virar o chip, para se despedir 
com dignidade da Copa do Brasil, diante do 
Palmeiras, amanhã, no Almeidão.

Uma sensação de dever 
cumprido, e uma grande es-
perança de chegar a Série B. 
Foi assim que o elenco do Bo-
tafogo se apresentou ontem 
na Maravilha do Contorno, 
após o empate em 0 a 0 com 
o Fortaleza, que garantiu a 
classificação do clube, pela 
primeira vez, para as quartas 
de final do Campeonato Bra-
sileiro da Série C. Para o téc-
nico Itamar, o empate contra 
o Fortaleza teve sabor de vi-
tória, mesmo com a equipe 
adversária tendo jogado com 
os reservas, e no Almeidão.

“O empate teve sabor de 
vitória, porque conseguimos 
o nosso objetivo que era a 
classificação. Além do mais, 
fomos melhores durante 
toda a partida, criamos inú-
meras chances de gols, e só 
não vencemos, graças a gran-
de atuação do goleiro deles. 
Eles só chegaram lá em joga-
das de bola parada, no pri-
meiro tempo”, argumentou 
Itamar.

Com o resultado, o Bo-
tafogo terminou a fase de 
classificação como o terceiro 
colocado do Grupo A, com 
28 pontos, em 18 jogos, com 
7 vitórias, 7 empates e 4 der-
rotas. O Belo marcou 19 gols 

e sofreu 13. Teve um aprovei-
tamento total de 51 por cento 
dos pontos disputados. Nas 
quartas de final, o Botafogo 
vai enfrentar o Boa Esporte 
de Minas Gerais, que foi o se-
gundo colocado, do Grupo A, 
com 35 pontos. O time de Mi-
nas Gerais terá a vantagem de 
decidir o título em casa, na se-

gunda partida entre as duas 
equipes. O primeiro jogo de-
verá ser no dia 1 de outubro, 
em João Pessoa, e o segundo, 
no dia 9 de outubro, em Varji-
nha, Minas Gerais.

Boa Esporte
Pouco conhecido ainda 

no cenário Nacional, o Boa 

Esporte, na verdade, não é 
tão novo. O clube foi fundado 
em 1947, na cidade mineira 
de Ituiutaba, como Associa-
ção Esportiva Ituiutaba. O 
clube passou a ser profis-
sional em 1998. Em 2011 
tornou-se um time de em-
presários, e mudou-se para a 
cidade de Varginha, ganhan-

do o nome de Boa Esporte, 
em homenagem ao primeiro 
nome do clube, que se cha-
mava Boa Vontade Esporte 
Clube.

De lá para cá, a equipe 
cresceu, e chegou a dispu-
tar a Série B, por dois anos 
consecutivos. Em 2014, fez 
a melhor campanha, fican-

do na sexta posição geral, e 
em terceiro no Campeonato 
Mineiro. No ano passado, a 
equipe ficou em sétimo lugar 
no Campeonato Mineiro, mas 
em décimo nono lugar na Sé-
rie B, quando acabou sendo 
rebaixado para a Série C.

Este ano, o Boa terminou 
em décimo segundo lugar no 
Campeonato Mineiro, e ago-
ra, em segundo lugar no Cam-
peonato Brasileiro da Série C, 
fase de classificação, Grupo B. 
Nos 18 jogos que disputou, 
ganhou 10, empatou 5, e per-
deu apenas 3. Marcou 28 gols 
e levou 10. O clube teve 64 
por cento de aproveitamento 
na competição. 

Copa do Brasil
Mesmo com a classifica-

ção para as quartas de final, 
comemoração na Maravilha 
do Contorno, só para os tor-
cedores do Belo. Os jogado-
res já estão focados no jogo 
contra o Palmeiras, amanhã, 
no Almeidão, na segunda e 
decisiva partida, pelas oita-
vas de final da Copa do Bra-
sil. O time paulista venceu a 
primeira partida disputada 
em São Paulo, por 3 a 0, e tem 
a vantagem de poder perder 
até por dois gols de dife-
rença, para eliminar o time 
paraibano. O técnico Itamar 
Schulle ainda não sabe se 
escalará a força máxima, ou 
se poupará alguns jogadores 
para os jogos contra o Boa 
Esporte.

O momento é de comemorar

Ivo marques ivo_esportes@yahoo.com.br

O governador Ricardo Coutinho 
prestigiou, nesse domingo, o jogo entre 
Botafogo e Fortaleza pelo Campeonato 
Brasileiro. Mesmo ficando no 0 x 0, o 
Belo segue para as quartas de final, que 
vale acesso para a Série B de 2017. Na 
ocasião, Ricardo Coutinho destacou o 
empenho e o bom momento vivido pelo 
time paraibano.

Ao chegar ao Estádio Almeidão, 
local da partida, o chefe do Executivo 
paraibano falou da expectativa para o 
jogo. “O time do Botafogo está bem 
estruturado, vivendo um momento de 
estabilidade, com uma direção que tra-

balha para isso, ciente de que a oportu-
nidade que está aí é muito importante 
para o futebol da Paraíba”, afirmou. 

O governador entrou no campo 
junto com o Botafogo. “Muito impor-
tante esse apoio do governador Ri-
cardo Coutinho. Isso nos motiva ainda 
mais a entrar em campo e dar o nosso 
melhor”, destacou o meia Marcinho. 

Nas quartas de final, o Botafogo 
enfrenta o Boa Esporte, vice-líder do 
Grupo B da Série C. O primeiro jogo 
será em João Pessoa. Já o segundo, no 
interior de Minas Gerais, na cidade de 
Varginha. 

Governador destaca campanha 
da equipe paraibana na Série C

no aLmEIDÃo

Ricardo Coutinho foi ao vestiário e  levou o seu incentivo aos jogadores botafoguenses

FotoS: Francisco França

Ivo Marques
ivo_esportes@yahoo.com.br

O Botafogo teve uma grande atuação no domingo passado, mesmo empatando sem gols com o Fortaleza, no Estádio Almeidão
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Última etapa da imunização 
envolveu 17 mil voluntários 
em 13 cidades brasileiras

Butantan anuncia testes de vacina 
contra a dengue em mais 4 cidades
Elaine Patricia Cruz 
Repórter da Agência Brasil

Mais quatro estados 
brasileiros começaram a 
testar a terceira e última 
etapa da vacina da dengue, 
que está sendo desenvolvi-
da pelo Instituto Butantan. 
Os ensaios clínicos come-
çarão no dia 5 de outubro 
em Brasília e Cuiabá e, no 
dia 19, no Recife e em Belo 
Horizonte. Até este mo-
mento, os testes envolvem 
17 mil voluntários em 13 
cidades brasileiras.

“Hoje estamos enfren-
tando este grande desafio. 
São anos de estudo. É a úl-
tima fase da primeira vaci-
na do mundo tetravalente 
com dose única e contra 
quatro tipos de vírus, com 
altíssimo índice de pro-
teção. Estamos muito oti-
mistas”, disse o governa-
dor de São Paulo, Geraldo 
Alckmin, durante uma re-
união entre pesquisadores 
do Instituto Butantan e de 
14 centros de pesquisa de 
todo o País que estão con-
duzindo os ensaios clínicos 
da vacina contra a dengue.

Essa etapa da pesquisa 
servirá para comprovar a 
eficácia da vacina. Do total 
de voluntários, dois terços 
receberão a vacina e um 
terço, receberá placebo, que 
é uma substância com as 
mesmas características da 
vacina, mas sem os vírus, ou 
seja, sem efeito. Ninguém – 
nem a equipe médica, nem o 
voluntário – saberão quem 
receberá a vacina e quem 
receberá o placebo. 

O objetivo disso é des-
cobrir, a partir dos exames 
que serão coletados desses 
voluntários, se quem tomou 
a vacina ficou protegido e se 
quem tomou o placebo con-
traiu a doença. Os voluntá-
rios são pessoas saudáveis, 
que já tiveram, ou não, den-
gue em algum momento da 

vida e que se enquadrem 
em três faixas etárias: 2 a 6 
anos, 7 a 17 anos e 18 a 59 
anos. Durante cinco anos, 
eles serão acompanhados 
por uma equipe médica 
para verificar a eficácia da 
proteção oferecida pela va-
cina.

Nova ofensiva
O governo paulista 

também anunciou ontem 
uma nova ofensiva em 
todo o Estado para evitar 
o avanço do mosquito Ae-
des aegypti, transmissor da 
dengue, chikungunya e zika 
vírus, no próximo verão.

Chamada de Todos 
Juntos Contra o Aedes ae-
gypti, a campanha contará 
com a participação de 20 
mil agentes municipais e 
estaduais, além de mais 
30,2 mil profissionais fa-
zendo atividades extras 
aos sábados, visitando 
imóveis públicos, priva-
dos e baldios e removendo 
criadouros.

“Resolvemos dar con-
tinuidade ao mutirão, pri-
meiro, contratando os vo-
luntários que trabalharão 
aos sábados, com uma re-
muneração de R$ 120 por 
sábado trabalhado. Serão 
mais de 30 mil voluntá-
rios”, disse o secretário es-
tadual da Saúde, David Uip. 
“A segunda ação é a busca 
por resíduos de pneus. São 
mais de 300 municípios 
envolvidos, e vamos em 
busca desses pneus, que 
são os principais redutos 
de mosquitos.”

Segundo Uip, de 1º de 
janeiro a 31 de agosto des-
te ano, o número de casos 
de dengue em todo o Esta-
do caiu 77%, na compara-
ção com o mesmo período 
do ano passado, passando 
de 675.129 em 2015 para 
154.180 casos da doença 
neste ano. Também houve 
queda de 84% no número 
de óbitos por dengue, que 
passaram de 482 entre ja-
neiro e agosto do ano pas-
sado para 77 este ano.

O Ministério da Saúde lan-
çou no último sábado (17) a 
Campanha Nacional de Doação 
de Órgãos no Espaço Casa Brasil, 
no Rio de Janeiro (RJ). O objeti-
vo da ação é estimular cada vez 
mais a população a ser doado-
ra de órgãos e fazer com que o 
País alcance anualmente a meta 
de 14,4 doadores por milhão da 
população.

No primeiro semestre deste 
ano, o País bateu recorde com 
1.438 doadores, 7,4% a mais que 
o mesmo período em 2015. A 
divulgação marca o mês de co-
memoração do Dia Nacional da 
Doação de Órgãos, comemorado 
em 27 de setembro.

Exposição
Na Casa Brasil, fica em car-

taz até este domingo a exposi-
ção ‘Gesto de Herói – o poder 
de doar vida’. No local estão ex-
postos painéis explicativos que 
esclarecem mitos e verdades so-
bre o tema. O estande também 
exibe depoimentos em vídeos, 
onde é possível conhecer a his-
tória de famílias de doadores e 
receptores, compartilhando as 
experiências de como o trans-
plante proporcionou uma nova 
chance de continuar a levar uma 
vida saudável e cheia de vitórias. 
O projeto percorrerá ainda os 
estados de Goiás e Mato Grosso 
do Sul, com entrada gratuita. As 
doações de órgãos possibilitaram 
a realização de 12.091 transplan-
tes entre janeiro e julho deste 

ano.  As operações de órgãos 
mais complexos, como pulmão, 
fígado e coração, registraram 
aumento de 31% em relação ao 
mesmo período do ano passado. 
O Brasil é referência mundial em 
transplantes. Em 2015, foram 
realizadas 23.666 cirurgias; 1.164 
órgãos e 2.409 tecidos foram 
transportados. Houve ainda 110 
órgãos e 219 tecidos transferi-
dos por meio de voos fretados e 
transportes terrestres em parce-
ria com as Centrais Estaduais de 
Transplantes.

Apoio da FAB
No evento do Ministério da 

Saúde, a coordenadora-geral do 
Sistema Nacional de Transplante 
(SNT), Rosana Reis, apresentou o 
balanço sobre o número de ór-
gãos transportados de junho a 
setembro deste ano pela Força 
Aérea Brasileira (FAB). 

Foram 28 corações, 21 fí-
gados, 3 pulmões, 5 pâncreas, 
4 rins, totalizando 61 órgãos. A 
coordenadora ressaltou ainda, a 
importância da atuação da FAB 
nesse cenário.

“O papel da FAB é funda-
mental em nosso trabalho. Quan-
do temos órgãos com tempo de 
isquemia menor, como é o caso 
de um coração, é sempre preo-
cupante, pois precisamos agir 
rápido. Saber que podemos con-
tar com a FAB disponibilizando 
em solo suas aeronaves nos traz 
ainda mais certeza que podemos 
salvar mais vidas”. A região Cen-

tro-Sul do Brasil concentrou cerca 
de 70% das missões de transporte 
de órgãos realizadas pela FAB nos 
últimos três meses. Nesse perío-
do, a bordo de aviões militares, 
61 órgãos foram transportados. 
Na última terça-feira (13) foi rea-
lizada a 51ª missão. Um fígado foi 
transportado de Campo Grande 
(MS) com destino ao Rio de Janei-
ro. De acordo com a Central Na-
cional de Transplantes (CNT), a re-
ceptora do órgão é uma jovem de 
19 anos. O caso recebeu prioriza-
ção máxima da Central Estadual 
de Transplantes do Rio de Janeiro 
por ser considerado grave.

Aumento
O secretário de Atenção à 

Saúde do Ministério da Saúde, 
Francisco de Assis Figueiredo, 
destacou que, com o apoio da 
FAB, o número de órgãos trans-
portados aumentou considera-
velmente. “Com o apoio da FAB 
nós otimizamos ainda mais o 
atendimento a aqueles que pre-
cisam de um transplante. A par-
ceria da FAB com o Ministério da 
Saúde traz mais esperança pra 
quem precisa”.

Além da FAB, há ainda a par-
ceria com as companhias aéreas 
brasileiras para transporte de ór-
gãos voltados a transplantes. Os 
voos com órgãos e equipes mé-
dicas têm prioridade de decola-
gem e pouso. A coordenação é 
realizada pelo Centro de Geren-
ciamento da Navegação Aérea 
(CGNA), no Rio de Janeiro.

Governo Federal lança campanha
DOAÇÃO E trAnsplAntEs DE ÓrGÃOs

FOTO: Divulgação/Agência Brasil

País é referência mundial em transplantes; em 2015 foram feitas 23.666 cirurgias; 1.164 órgãos e 2.409 tecidos foram transportados

O Banco do Brasil dis-
ponibiliza, a partir dessa 
semana, um diferencial 
na poupança, chamado de 
Poupança dos Sonhos. 

De maneira lúdica e 
intuitiva, a nova funcio-
nalidade permite a cons-
trução de vínculo entre 
os recursos aplicados e 
os objetivos de vida dos 

poupadores, incentivan-
do o hábito de poupar e 
planejar a finanças. Com 
a ferramenta, é possível 
separar os valores aplica-
dos na Poupança em “co-
frinhos virtuais”, além de 
escolher um objetivo para 
guardar o dinheiro, com 
o nome de cada meta. “ A 
ideia é estimular os clien-

tes propensos ao produto 
a formar reservas finan-
ceiras organizadas de 
acordo com seus próprios 
sonhos”, explica o diretor 
de Empréstimos e Finan-
ciamentos do BB, Edmar 
Casalatina.

O poupador também 
poderá definir os valo-
res e a periodicidade das 

aplicações em cada “co-
frinho virtual”, bem como 
o prazo e o montante ne-
cessários à realização de 
cada sonho. A Poupança 
dos Sonhos está disponí-
vel aos clientes BB pelo 
autoatendimento na in-
ternet e também no apli-
cativo da instituição para 
smartphones.

Ferramenta ajuda correntistas a poupar
lAnÇAMEntO DO BAnCO DO BrAsIl

Anna Dantas
especial para Agência Estado

Natal - A sacristia da 
igreja da pequena cidade de 
Almino Afonso, distante 340 
quilômetros de Natal e com 
4,8 mil habitantes, foi usada 
como esconderijo para um 
homem, que se viu ameaçado 
por bandidos. O fato ocorreu 
na noite desse domingo, 18.

O homem, para fugir 
de dois atiradores, correu 
para dentro da igreja. O fato 
foi filmado porque naquele 
momento estava ocorrendo 
uma celebração religiosa da 
Paróquia Sagrado Coração 
de Jesus, com transmissão 
ao vivo em uma rede social. 
O vídeo mostra o padre pe-
dindo calma aos fiéis.

O homem, que chegou 
a ser atingido no braço, é 
Francisco das Chagas Brito, 
23 anos. Ele chegava com a 
esposa e um filho para parti-
cipar das festividades do pa-
droeiro da cidade quando foi 
abordado por dois supostos 
inimigos que começaram a 
atirar, enquanto a vítima cor-
ria para sacristia da igreja.

A polícia local já identi-
ficou que os atiradores são 
dois irmãos Em depoimen-
to, Francisco das Chagas 
Brito disse que não sabe os 
motivos dos disparos por-
que “nunca teve nenhuma 
diferença” com os homens. 
Mas confirmou que um dos 
criminosos tentou matar um 
irmão dele, “há alguns me-
ses em um bar da cidade”.

Sacristia livra homem 
de disparos de bandidos

FUGInDO DE BAnDIDOs



Protocolo...: 2016 - 049988
Responsavel.: JORGE ALEX DE FONSECA SANTOS
CPF/CNPJ....: 020597084-27
Titulo......: INDIC DUPLICATA  R$            400,68
Apresentante: NORDIFE MATERIAIS ELETRICOS LTDA
Protocolo...: 2016 - 049989
Responsavel.: JOSE CARLOS GOMES DE LIMA
CPF/CNPJ....: 338049234-53
Titulo......: CED CRE BAN IND  R$         82.689,52
Apresentante: MAXUEL NUNES CORDEIRO
Protocolo...: 2016 - 050003
Responsavel.: LUCA CONSTRUCOES E INCORPO-
RACOES LT
CPF/CNPJ....: 012087373/0001-20
Titulo......: INDIC DUPLICATA  R$            101,20
Apresentante: CASA DO RADIADOR FERRAMENTAS 
E PARA
Protocolo...: 2016 - 051066
Responsavel.: KARLA DINIZ LIBERATO
CPF/CNPJ....: 468427804-20
Titulo......: CERT DIVI ATIVA  R$            656,99
Apresentante: CONS REGIONAL DE EDUCACAO 
FISICA
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 051051
Responsavel.: MARIA DE FATIMA S. ALMEIDA
CPF/CNPJ....: 011669924-89
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            146,66
Apresentante: BANCO ITAU S/A-60701190/4132-80
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 051023
Responsavel.: RSR SERVICOS EMPRESARIAS 
EIRELE  ME
CPF/CNPJ....: 015723911/0001-14
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            630,00
Apresentante: BANCO SANTANDER BANESPA S/A
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 051078
Responsavel.: SERIL SERVICOS ESPECIALIZADOS 
EM RE
CPF/CNPJ....: 035423045/0001-53
Titulo......: DUP VENDA MERC   R$            943,61
Apresentante: PDV COM E IMPORTACAO LTDA
Protocolo...: 2016 - 050561
Responsavel.: WILSON FIGUEIREDO BELARMINO
CPF/CNPJ....: 008029014-09
Titulo......: CED CRE BAN IND  R$          1.942,04
Apresentante: SCHULZE ADVOGADOS ASSOCIADOS
Protocolo...: 2016 - 050199
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,  20/09/2016
----------------------------------------

Bel. GERMANO CARVALHO TOSCANO DE BRITO
- Titular -

Responsavel.: AHP CONSTRUCOES E EMPREEN-
DIMENTOS L
CPF/CNPJ....: 008056849/0001-99
Titulo......: INDIC DUPLICATA  R$             50,12
Apresentante: LOCSOLO-LOCADORA DE EQUIPA-
MENTOS LT
Protocolo...: 2016 - 051064
Responsavel.: ALLEF SOARES DA SILVA EIRELI
CPF/CNPJ....: 021487151/0002-77
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            720,00
Apresentante: BANCO ITAU S/A-60701190/4132-80
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 050976
Responsavel.: ANDRE LUIS MELO DE ARAUJO 
008968224
CPF/CNPJ....: 017393675/0001-40
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            460,32
Apresentante: BANCO SANTANDER BANESPA S/A
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 050804
Responsavel.: FLAVIO DE ALMEIDA SANTOS
CPF/CNPJ....: 026217684-07
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            267,00
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 049894
Responsavel.: FRANCISCO ANTONIO SOARES
CPF/CNPJ....: 041220211/0001-17
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            647,01
Apresentante: BANCO ITAU S/A-60701190/4132-80
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 050974
Responsavel.: HELEN CRISTINA FEITOSA DA SOLVA
CPF/CNPJ....: 084020414-00
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            208,37
Apresentante: CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG.: 0037
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 050048
Responsavel.: JANILSA DE ALMEIDA CERQUEIRA
CPF/CNPJ....: 174665204-72
Titulo......: CED CRE BAN IND  R$         12.510,92
Apresentante: MAXUEL NUNES CORDEIRO
Protocolo...: 2016 - 050006
Responsavel.: JOAO LUIS GONZAGA DE LIMA
CPF/CNPJ....: 568300684-87
Titulo......: CERT DIVI ATIVA  R$          1.038,06
Apresentante: CONS REGIONAL DE EDUCACAO 
FISICA
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 051055
Responsavel.: JORGE ALEX DE FONSECA SANTOS
CPF/CNPJ....: 020597084-27
Titulo......: INDIC DUPLICATA  R$            400,69
Apresentante: NORDIFE MATERIAIS ELETRICOS LTDA

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

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU

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

João Pessoa – PB – CEP: 58.031-220 – Fone: 2108-4040
PROCESSO Nº: 0801906-63.2014.4.05.8200 - EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

EXEQUENTE: CAIXA ECONOMICA FEDERAL 
EXECUTADO: ESTRUTURAR COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME (e outros) 

3ª VARA FEDERAL - JUIZ FEDERAL TITULAR
EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO DE 20 (VINTE) DIAS
(ID. 4058200.948818)

FINALIDADES: CITAÇÃO (art. 827 do CPC) do(s) executado(s) ESTRUTURAR COMÉRCIO 
E SERVIÇOS LTDA-ME (CNPJ 11.941.913/0001-29), ERINALDO SOARES DE OLIVEIRA (CPF 
n.° 048.381.554-33) e CARLA GOMES DA SILVA (CPF n.° 551.777.432-68), para PAGAREM, no 
prazo de 03 (três) dias, o valor de R$ 208.070,33 (duzentos e oito mil, setenta reais e trinta e três 
centavos), acrescido da verba honorária de 2% (dois por cento) sobre o valor da Execução - R$ 
4.161,40 (quatro mil, cento e sessenta e um reais e quarenta centavos), totalizando o valor de 
R$ 212.231,73 (duzentos e doze mil, duzentos e trinta e um reais e setenta e três centavos)  e 
INTIMAÇÃO da parte  executada de que terá o prazo de 15 (quinze) dias, contados da juntada 
aos autos deste mandado, para opor embargos à execução, independentemente da garantia do 
Juízo (artigos 914 e 915, caput do CPC), bem assim do bloqueio de veículo de propriedade da 
executada CARLA GOMES DA SILVA, por meio do RENAJUD (id. 4058200.808399), e, ainda, de 
que, havendo interesse, os executados poderão procurar qualquer agência da CAIXA para verificar 
a possibilidade de renegociação do débito. 

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

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

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

OBSERVAÇÃO 2: “O autor ingressou com o feito eletronicamente. A resposta a essa ação 
também terá de ser feita de modo eletrônico (Atos nº 112/2010 e 276/2010, do TRF 5ª Região). Os 
advogados devem efetuar o cadastro no endereço eletrônico https://pje.trf5.jus.br/pje/PessoaAd-
vogado/avisoCadastro.seam e assinar o termo de compromisso no primeiro acesso ao sistema de 
Processo Judicial Eletrônico - PJe, sendo obrigatória a utilização de CERTIFICAÇÃO DIGITAL.”

PUBLICIDADE: e como não foi possível ser(em) citado(a)(s) pessoalmente os executados ES-
TRUTURAR COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA-ME (CNPJ 11.941.913/0001-29), ERINALDO SOARES 
DE OLIVEIRA (CPF n.° 048.381.554-33) e CARLA GOMES DA SILVA (CPF n.° 551.777.432-68), 
por se encontrar(em) em lugar incerto e não sabido (art. 256, II, do C.P.C), conforme consta dos 
autos, é expedido o presente, sendo o mesmo afixado na sede deste Juízo, publicado uma vez no 
Diário da Justiça e duas vezes em jornal de grande circulação dentro do prazo máximo de quinze 
dias (art. 257, II, do CPC), mediante o qual fica(m) devidamente citado(s).

Dado e passado nesta cidade de João Pessoa, Capital do Estado da Paraíba, eu, Isabella Costa 
de Carvalho Lima, Técnica Judiciária, o digitei. 

  CRISTINA MARIA COSTA GARCEZ
Juíza Federal Titular da 3ª Vara

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ
AVISO DE LICITAÇÃO

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

Orcine Fernandes, S/Nº - Centro - Sapé - PB, às 09:00 horas do dia 30 de Setembro de 2016, 
licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Aquisição de um sistema para 
abate de animais - pistola insensibizadora completa para abate por penetração com injeção de 
ar -, para utilização no matadouro público municipal. 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: (83) 8146-1430.
Email: cplsape1@gmail.com

Sapé - PB, 19 de Setembro de 2016
MARCELO DE SOUZA PEREIRA - Pregoeiro Oficial

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU

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

João Pessoa – PB – CEP: 58.031-220 – Fone: 2108-4040.
AÇÃO MONITÓRIA nº 0009560-13.2009.4.05.8200 - Classe 28.

Autor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF.
Réu: CASA DO CD LTDA e outro.

EDITAL DE INTIMAÇÃO
Edt. 0001.00 0021-7/2016

(PRAZO: 20 (VINTE) DIAS)
INTIMAR: CASA DO CD LTDA, CNPJ nº 05.313.640/0001-75, e o Sr. ÁLVARO WILSON DANTA 

SALDANHA DE PAIVA, CPF nº 732.751.407-44, por se encontrar em local incerto e não sabido.
FINALIDADE: Pagar, no prazo de 15 (quinze) dias, a quantia de R$117.076,06 (cento e dezessete 

mil, setenta seis reais e seis centavos) referente ao débito objeto desta ação monitória, tudo de 
conformidade com a sentença (fls. 232/235) e despacho (245) proferidos por este Juízo.

PUBLICIDADE: como não foi possível a realização da intimação pessoal dos requeridos, por se 
encontrarem residindo em lugar incerto e não sabido, e para que a notícia chegue ao seu conheci-
mento e não possam alega ignorância, mandou o MM. Juiz Federal da 1ª Vara expedir o presente 
edital, com prazo de 20 (vinte) dias, que ser publicado na rede mundial de computadores, na forma 
da lei, mediante o qual os réus ficam cientes da intimação.

SEDE DO JUÍZO: Seção Judiciária da Paraíba, 1ª Vara, Situada na RuaJoão Teixeira de Carvalho, 
480, Brisamar - João Pessoa/PB, fones (83) 2108-4057/2108/4060.

Eu, Glícia Olimpio de Almeida, Analista Judiciária, expedi este edital de ordem do MM. Juiz 
Federal da 1ª Vara/SJPB.

João Pessoa, 05 de setembro de 2016.
JOÃO PEREIRA DE ANDRADE FILHO Juiz Federal
Substituto da 1ª Vara, no exercício da titularidade

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BAYEUX
EXTRATO DE TERMO ADITIVO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 047/2016

1º ADITIVO AO CONTRATO Nº 152/2016 –Partes Contratantes: Fundo Municipal de Saúde de 
Bayeux e RDF Distribuidora de Produtos para Saúde Ltda. Objeto:Prestar o fornecimento parcelado 
de medicamentos diversos de uso hospitalar. Aditivo: Percentual de 25% sobre o valor contratado, 
ficando acrescido em R$ 32.801,99 passando-se seu valor original de R$ 131.132,90 para R$ 
163.934,89. Fundamentação: Lei nº 8.666/93 e suas alterações posteriores, Cláusula Oitava do 
Contrato do Pregão Presencial nº 047/2016. Assinatura: 06/09/2016.

Bayeux/PB, 06 de setembro de 2016
Ana Cristina da Costa Gomes

Gestora do FMS

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 Reforma do CLUBE ESPORTIVO e SOCIAL do Município de AREIAL - CESMA, localizado na 
Rua Pedro Victor Guimarães, S/N - Centro - Areial/PB. FUNDAMENTO LEGAL: Tomada de Preços 
nº 00006/2016. DOTAÇÃO: ORÇAMENTO 2016: RECURSOS PRÓPRIOS.VIGÊNCIA: 3 (três) 
meses. PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Areial e CT Nº 00049/2016 - 16.09.16 
- CONSTRUTORA FERREIRA EIRELI - EPP - R$ 22.326,63

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA
EXTRATO DE ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO

PREGÃO N.º. 00033/2016
Objeto: Fornecimento de refeição tipo almoço comercial, refeição tipo jantar e refeição tipo 

café, com entrega de forma parcelada e preparo das refeições no município de Pedra Branca -PB.
Vencedora: 
- CARLOS ANTONIO CUSTODIO DA SILVA - CPF nº 14.341.328-89, vencedora com o valor 

global de R$ 14.100,00 (quatorze mil e cem reais).
RESOLVE:  
Após análise do processo, e, estando o mesmo de acordo com a Lei, o Sr. Prefeito resolve AD-

JUDICAR e HOMOLOGAR, o procedimento e o objeto desta licitação em favor da empresa acima 
citada, nos termos da Lei 10.520/2002, em consequência, fica convocado os licitantes vencedores 
para a assinatura do termo de contrato, nos termos do art. 64, caput, do citado diploma legal, sob 
as penalidades da lei.

Pedra Branca-PB, 19 de Setembro de 2016 
Allan Feliphe Bastos de Sousa

Prefeito Constitucional

PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY
EXTRATO DO RESULTADO DE HABILITAÇÃO

LICITAÇÃO MODALIDADE TOMADA DE PREÇO Nº. 00003/2016
RESULTADO DE HABILITAÇÃO

Em cumprimento ao disposto no artigo 109, I, a, da Lei nº 8.666/93 de 21 de junho de 1.993, 
torna-se público aos proponentes os seguintes resultados: decidiu pela inabilitação das empresas 
AQ CONSTRUTORA LTDA - ME; SERRA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA; ABILIO FERREIRA 
LIMA NETO EIRELI – EPP; LP CONSTRUTORA E LOCADORA DE MAQUINA LTDA; COMPASSO 
EMPREENDIMENTOS LTDA – ME - COMPASSO DELIMITANDO GRANDES OBRAS; CONSTRU-
TORA DAKI LTDA, por não terem cumprido a todas as exigências do edital. Portanto Fica a parti 
desta publicação informado aos licitantes que a documentação esta a disposição dos mesmos e 
que a parti desta publicação esta aberto o prazo recursal mediante o que o preceitua o artigo 109, 
incisos, da Lei 8.888/93. Autue-se, divulgue-se e cumpra-se.

Igaracy/PB, 01 de setembro de 2016.
JOÃO BENTO DA SILVA JUNIOR

Presidenta da CPL

ESTADO DA PARAÍBA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MATARACA

EXTRATO DE CONTRATO
OBJETO: Aquisição de Equipamento Médico Hospitalar e Eletrodomésticos destinados ao Fundo 

Municipal de Saúde deste município.
FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Presencial nº 00023/2016.
DOTAÇÃO: Recursos de Emenda Parlamentar 27150016 e Próprios do Município de Mataraca: 

0213 - Fundo Municipal de Saúde de Mataraca; 10 301 0428 2.041 - Manut. Fundo Municipal de 
Saúde; 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.

VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro de 2016
PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Mataraca juntamente com o Fundo Municipal 

de Saúde de Mataraca e:
CT Nº 00056/2016 - 09.09.16 - CELIA FRANCISCO DE CARVALHO - ME - R$ 44.408,00

ESTADO DA PARAÍBA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MATARACA

 EXTRATO DE CONTRATO
OBJETO: Aquisição de uma Ambulância simples remoção 0km, destinada ao Fundo Municipal 

de Saúde.
FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Presencial nº 00024/2016.
DOTAÇÃO: Recursos Próprios do Município de Mataraca: 0213 - Fundo Municipal de Saúde 

de Mataraca; 10 302 0428 1.031 - Aquisição de veículo p/Saúde, Ambulância e unidade móvel; 
4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente.

VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro de 2016
PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Mataraca juntamente com o Fundo Municipal 

de Saúde de Mataraca e:
CT Nº 00058/2016 - 19.09.16 - PONTANEGRA AUTOMOVEIS LTDA - R$ 69.000,00

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS

 HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO - INEXIGIBILIDADE Nº IN00013/2016 – PROCESSO DE 
CREDENCIAMENTO Nº 002/2016

Nos termos dos elementos constantes da respectiva Exposição de Motivos que instrui o pro-
cesso e observado o parecer da Assessoria Jurídica, referente a Inexigibilidade de Licitação nº 
IN00013/2016, que objetiva: Contratação de leiloeiros públicos oficiais para realizarem, mediante 
contrato específico, leilões de bens patrimoniais móveis em desuso e de bens imóveis adquiridos por 
meio de procedimento judicial ou dação em pagamento pertencentes ao Município de Cajazeiras; 
Tendo transcorrido regularmente o processo em referência, depois de cumpridas todas as suas 
fases legais e administrativas com Fundamentação Legal na Lei Federal n° 8.666/93, conforme 
parecer jurídico 268/2016 datado de 14/07/2016 e após a abertura dos envelopes de credencia-
mento, restaram credenciados o Leiloeiro Marco Túlio Montenegro Cavalcanti Dias, classificado em 
primeiro lugar na linha de preferência para a realização de Leilões pelo município de Cajazeiras - PB, 
enquanto que Fábio Pessoa de Sousa, classificou-se em segundo lugar. A classificação se deu por 
ordem cronológica de entrega dos envelopes de credenciamento. HOMOLOGO E ADJUDICO o 
procedimento constante do mesmo, declarando credenciados os leiloeiros: Marco Túlio Montenegro 
Cavalcanti Dias e Fábio Pessoa de Sousa. RATIFICO o correspondente procedimento e ADJUDICO 
o seu objeto a: MARCO TÚLIO MONTENEGRO CAVALCANTI DIAS e FÁBIO PESSOA DE SOUSA 
– Sem ônus para o município.

Cajazeiras - PB, 19 de setembro de 2016
FRANCISCA DENISE ALBUQUERQUE DE OLIVEIRA - Prefeita

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIAL

 HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO - TOMADA DE PREÇOS Nº 00005/2016
Nos termos do relatório final apresentado pela Comissão Permanente de Licitação e observado 

o parecer da Assessoria Jurídica, referente a Tomada de Preços nº 00005/2016, que objetiva: 
Contratação de empresa do ramo da construção civil destinada a execução dos serviços de cons-
trução de uma Academia de Saúde, localizada na Rua João Batista Silveira, s/n, Centro da cidade 
de Areial/PB; HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório e ADJUDICO o seu objeto a: 
CONSTRUTORA FERREIRA LTDA- ME - R$ 68.587,56.

Areial - PB, 19 de Setembro de 2016
CÍCERO PEDRO MEDA DE ALMEIDA

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE PATOS (PB)
AVISO SUSPENSÃO DO PROCESSO SELETIVO 001/2016

O Prefeito Constitucional de Patos por intermédio da COMISSÃO DE PROCESSO DO PRO-
CESSO SELETIVO SIMPLIFICADO 001/2016, no uso de suas atribuições legais faz saber que, 
está SUSPENSO o Processo Seletivo - SEMUSA nº 001/2016, em obediência a decisão proferida 
pelo Tribunal de Contas do Estado da Paraíba – TCE.

Em, 19 de setembro de 2016
FRANCIVALDO DIAS DE FREITAS

PRESIDENTE
MARIA DA SILVA RAMALHO COSTA

MEMBRO
ADILSON DA SILVA SANTOS

MEMBRO

PREFEITURA MUNICIPAL DE REMÍGIO
 AVISO DE RETIFICAÇÃO TOMADA DE PREÇOS Nº 00003/2016

Torna público que no RESULTADO FASE HABILITAÇÃO – TOMADA DE PREÇOS Nº 00003/2016, 
publicado no DOU do dia 15 de setembro de 2016 na pagina 160 onde lê-se “a sessão pública para 
abertura dos envelopes Proposta de Preços será realizada no dia 27/09/2016, às 14:00 horas”,  
leia-se a sessão pública para abertura dos envelopes Proposta de Preços será realizada no dia 
23/09/2016, às 15:30 horas, Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no 
endereço supracitado. Telefone: (083) 33641631.

Remigio - PB, 16 de setembro de 2016
ALEXANDRE GONÇALVES DIAS - Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA
AVISO DE RESULTADO DE JULGAMENTO 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00036/2016
A Prefeitura Municipal de Ibiara, através de seu Pregoeiro oficial, vem por meio deste tornar 

público para conhecimento dos interessados, resultado de julgamento de Proposta de Preços e 
Habilitação jurídica do Pregão Presencial nº 00036/2016 com o seu objeto contratação de empresa 
para realização dos trabalhos de inventário patrimonial (tombamento) de todos os bens móveis/
imóveis, pertencentes a esta edilidade, conforme edital. Com a licitante classificada em todas as 
fases deste certame, a empresa: ITS SERVIÇOS DE CONTROLE PATRIMONIAL E EDUCACIONAL 
LTDA-ME – CNPJ 10.580.684/0001-00 foi declarada vencedora com o valor global de R$ 13.954,00 
(treze mil e novecentos e cinquenta reais).

Ibiara - PB, 19 de Setembro de 2016.
ANDRÉ ALEXANDRE DO NASCIMENTO

Pregoeiro Oficial  
 

ESTADO DA PARAÍBA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MATARACA

 HOMOLOGAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 00023/2016
Nos termos do relatório final apresentado pelo Pregoeiro Oficial e observado parecer da Assesso-

ria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00023/2016, que objetiva: Aquisição de Equipamento 
Médico Hospitalar e Eletrodomésticos destinados ao Fundo Municipal de Saúde deste município; 
HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório em favor de: CELIA FRANCISCO DE 
CARVALHO - ME - R$ 44.408,00.

Mataraca - PB, 09 de Setembro de 2016
JESSYKA VANNESSA DE ALENCAR ARAÚJO FERREIRA - Secretaria de Saúde

 
 ESTADO DA PARAÍBA

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MATARACA
 HOMOLOGAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 00024/2016

Nos termos do relatório final apresentado pelo Pregoeiro Oficial e observado parecer da As-
sessoria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00024/2016, que objetiva: Aquisição de uma 
Ambulância simples remoção 0km, destinada ao Fundo Municipal de Saúde; HOMOLOGO o corres-
pondente procedimento licitatório em favor de: PONTANEGRA AUTOMOVEIS LTDA - R$ 69.000,00.

Mataraca - PB, 19 de Setembro de 2016
JESSYKA VANNESSA DE ALENCAR ARAÚJO FERREIRA - Secretaria de Saúde

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA

 RESULTADO FASE PROPOSTA - TOMADA DE PREÇOS Nº 00007/2016
OBJETO: SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM EM DIVERSAS RUAS DO MUNI-

CÍPIO, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA, PLANILHA E PLANTAS EM ANEXO. LICITANTE 
DECLARADO VENCEDOR e respectivo valor total da contratação:

COSTA L CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA - ME - Valor: R$ 638.453,92, Valor 
após correção. O licitante assinou o termo de renúncia, abdicando do recurso. Maiores informa-
ções poderão ser obtidas junto a Comissão Permanente de Licitação, Rua Frei Damião Bozzano, 
07 - Centro - Itapororoca - PB, no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis.  Telefone: (083) 
32941112. Email: pmilicitacao2013@hotmail.com.

Itapororoca - PB, 12 de Setembro de 2016
TARCÍSIO FRANÇA DA SILVA - Presidente da Comissão

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA
SECRETARIA DE SAÚDE

AVISO DE ADIAMENTO DE SESSÃO
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 da Pregoeira Oficial, Srª Juliana 

Pereira de Lima, nomeada pela Portaria nº 363/2016, vem por meio deste, tornar público, o adia-
mento do referido Pregão, com data a ser designada posteriormente, considerando Impugnação 
interposta por empresa interessada no certame, sem tempo hábil para resposta. Consultas com a 
Pregoeira e sua equipe de apoio, no endereço acima, no HORÁRIO ÚNICO de 08:00hs as 14:00hs 
pelo Fone:(83) 3214-7937 ou pelo e-mail cel.smsjp@gmail.com.

João Pessoa, 19 de Setembro de 2016. 
Juliana Pereira de Lima

Pregoeira da CSL

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA
SECRETARIA DE SAÚDE

AVISO DE LICITAÇÃO FRACASSADA 
PROCESSO Nº 01.508/2016 – PREGÃO ELETRÔNICO Nº 10.078/2016
OBJETO: SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SUPRIMEN-

TOS DE INFORMATICA.
A Secretaria de Saúde do Município de João Pessoa, através de sua Pregoeira Oficial, Sra. 

Juliana Pereira de Lima, torna público, para conhecimento dos interessados, que o certame acima 
referenciado deflagrou-se FRACASSADO por desclassificação das empresas participantes, consi-
derando que os documentos apresentados, não foram condizentes com os exigidos no instrumento 
convocatório. Consultas com a Pregoeira e sua equipe de apoio, no endereço acima, no HORÁRIO 
ÚNICO de 08:00h as 14:00hs pelo Fone:(83) 3214-7937 ou pelo e-mail cel.smsjp@gmail.com.

João Pessoa, 19 de Setembro de 2016.
Juliana Pereira de Lima

Pregoeira da CSL

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BAYEUX
EXTRATO DE CONTRATO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 073/2016

CONTRATO Nº 193/2016 - Contratado(a): Dismene Distribuidora de Medicamentos do Nordeste 
Ltda – ME. Objeto: Prestar o fornecimento parcelado de soros diversos, para atender as neces-
sidades da  Unidade de Pronto Atendimento UPA. Valor Contratado: R$ 240.400,00.  Recursos: 
Próprios e SUS. Classificação: Fundo Municipal de Saúde, Manutenção das Unidades de Pronto 
Atendimento - Material de Consumo. Vigência: 13/09/2016 a 31/12/2016.

Bayeux/PB, 13 de setembro de 2016
Ana Cristina da Costa Gomes

Gestora do FMS

Prefeitura Municipal de Santa Rita
Comissão Permanente de Licitação

Rua Virgílio Veloso Borges, Lote 22/23, Lot. Miritania Santa Rita-PB 
E-mail: pmsr_licita@hotmail.com

EXTRATO DE CONTRATO
Contrato nº 158/2016. Processo nº 127/2016. Pregão Presencial nº 039/2016. Contratante: Fundo 

Municipal de Saúde. Contratado: D & R LOCAÇÕES DE VEÍCULOS LTDA. CNPJ: 19.383.262/0001-
00.  Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES 
PELO PERIODO DE 12 (DOZE) MESES. Valor Total: R$ 1.658.400,00 (Um milhão, seiscentos 
e cinquenta e oito mil, quatrocentos reais). Vigência: 12 (doze) meses. Dotação Orçamentária: 
02.101- 10.302.1612.2043 (33.90.39). Fundamentação legal: Lei Federal nº. 8.666/93, Lei Federal 
nº 10.520/2002. Data da assinatura: 02 de Setembro de 2016. 

Thiago Jesus Marinho Luiz
Secretário de Saúde

Prefeitura Municipal de Santa Rita
Comissão Permanente de Licitação

Rua Virgílio Veloso Borges, Lote 22/23, Lot. Miritania Santa Rita-PB 
E-mail: pmsr_licita@hotmail.com

EXTRATO DE CONTRATO
Contrato nº 159/2016. Processo nº 127/2016. Pregão Presencial nº 039/2016. Contratante: Fundo 

Municipal de Saúde. Contratado: KEROLLAYNE LISBOA DA COSTA. CNPJ: 24.362.561/0001-07.  
Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES PELO 
PERIODO DE 12 (DOZE) MESES. Valor Total: R$ 396.000,00 (Trezentos e noventa e seis mil 
reais). Vigência: 12 (doze) meses. Dotação Orçamentária: 02.101- 10.302.1612.2043 (33.90.39). 
Fundamentação legal: Lei Federal nº. 8.666/93, Lei Federal nº 10.520/2002. Data da assinatura: 
02 de Setembro de 2016. 

Thiago Jesus Marinho Luiz
Secretário de Saúde

PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY
EXTRATO DO RESULTADO DE HABILITAÇÃO E PROPOSTA

LICITAÇÃO MODALIDADE TOMADA DE PREÇO Nº. 00004/2016
RESULTADO DE HABILITAÇÃO E PROPOSTA

OBJETO: Contratação de empresa especializada para reforma da Escola Municipal Nossa 
Senhora dos Remédios no Município de Igaracy/PB, conforme edital e convênio.

LICITANTE DECLARADO VENCEDOR e respectivo valor total da contratação:
CONSTRUTORA DAKI LTDA - Valor: R$ 144.803,00.
Dos atos decorrentes do procedimento licitatório, caberão recursos nos termos do Art. 109, da Lei 

Federal nº. 8.666/93 e suas alterações. Maiores informações poderão ser obtidas junto a Comissão 
Permanente de Licitação, Rua Pedro Lopes Brasileiro, S/N - Centro – Igarcay/PB, no horário das 
08:00 as 12:00 horas dos dias úteis.

Igaracy - PB, 19 de setembro de 2016.
João Bento da Silva Junior

Presidente C.P.L

ALMIR DE ALMEIDA MENEZES FILHO – CNPJ/CPF Nº 12.249.366/0001-88.  Torna público que a 
SUDEMA - Superintendência de Administração do Meio Ambiente, emitiu a Licença de Operação nº 
2109/2016 em João Pessoa, 19 de agosto de 2016 – Prazo: 730 dias. Para a atividade de: PUBLI-
CIDADE VOLANTE (Mercedes bens/sprinter, PLACA MNI-1884/PB) Na(o) -  EM TODO ESTADO 
DA PARAIBA Município: -  UF: PB.  Processo: 2016-005580/TEC/LO-2956.

Maixcxzcxzc A EMPRESA LARA MÁQUINAS E FERRAMENTAS LTDA, CNPJ 70.110.630/0001-
02, INSCRIÇÃO ESTADUAL 16.102.508-0, ESTABELECIDA A RUA MACIEL PINHEIRO, Nº 270, 
VARADOURO, CENTRO DESTA CAPITAL, COMUNICA O EXTRAVIO DE 28 NOTAS FISCAIS 
MODELO D2, ENUMERADAS DE 6574 A 6600 CONFORME BOLETIM DE OCORRÊNCIA DA-
TADO DE 13/09/2016. 

PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA – CNPJ/CPF Nº 08.754.111/0001-03. Torna público que a 
SUDEMA - Superintendência de Administração do Meio Ambiente, emitiu a Licença de Instalação 
nº 2945/2016 em João Pessoa, 13 de setembro de 2016 – Prazo: 425 dias. Para a atividade de: 
Revitalização do Parque Municipal do Quebra - Centro – Areia/PB. Na(o) -  CENTRO DA CIDADE  
Município:  AREIA – UF: PB. Processo: 2016-005846/TEL/LI-5036.

A RW CONSTRUÇÕES LTDA CNPJ: 19.432.920/0001-07, torna público que requereu a SUDEMA 
– Superintendência de Administração do Meio Ambiente, a Licença de Operação, para O LOTE 
19 , situado à Rua Projetada , QD, E  Lt 19, Lot. CIDADE VIVA , MUNICIPIO DE SANTA RITA/PB.

EMILIANO DA SILVA OLIVEIRA - CNPJ/CPF Nº 421.361.484-00. Torna público que a SUDEMA - 
Superintendência de Administração do Meio Ambiente, emitiu a Licença de Operação nº 2125/2016 
em João Pessoa, 22 de agosto de 2016 - Prazo: 730 dias. Para a atividade de: PUBLICIDADE 
VOLANTE - VW KOMBI MMW-2388 Na(o) - EM TODA A CIDADE E REGIÃO - Município: GUARA-
BIRA - UF: PB. Processo: 2015-005319/TEC/LO-0472.

João Pessoa > Paraíba > terça-feira, 20 de setembro de 2016Publicidade
26 A UNIÃO 
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NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL DE RESCISÃO CONTRATUAL
Morada Incorporações Eireli, vem por meio da presenteNOTIFICAR os clientes abaixo para 

comparecerem à Av. João Maurício, nº 33B, Manaíra, João Pessoa/PB, no prazo máximo de 15 
(quinze) diasa contar desta data, para proceder o pagamento das prestações vencidas e as que se 
vencerem até o pagamento, juros convencionados e custas cartorárias referentes aoInstrumento 
Particular de Compromisso de Venda e Compra firmado entre as partes.

Caso não haja o pagamento integral do débito no prazo acima, o referido contrato será con-
siderado rescindido de pleno direito, nos termos do Art. nº 32 da Lei nº 6.766/79, bem como nos 
termos do contrato supramencionado, sem prejuízo das medidas judiciais cabíveis, custas e perdas 
e danos, e o(s) lote(s) adquirido(s)retornar(á)(ão) ao patrimônio da empresa ora citada, podendo, 
inclusive, ser(em) disponibilizado(s) à venda.

EMPREENDIMENTO BEACH PLAZA CONDOMINIUM & RESORT
Adailson Luiz Queiroz- QD– 03, LT -18
Giuliana Montenegro Cavalcanti- QD – 25, LT - 007
Joelma Arimatea Rosa - QD – 25, LT -029
Josinalva de Oliveira Souza- QD –12, LT - 007
RemuloMaelson de Morais - QD – 09, LT - 009
Renato Augusto Almeida - QD – 23, LT - 014
Sayonara Josefa Ramos- QD –4, LT - 028
Sidney Pierre Marinho Paulino- QD – 13, LT -30
CONDOMÍNIO ÁGUAS DE CAMAÇARI
Ednaldo José da Silva- QD– 04, LT- 02
Mazureyk Nascimento Araújo- QD– 04, LT - 19
NorbertaDorand de Alcântara QD - 14 LT - 15
Walter Costa da Silva QD - 10 LT - 06
EMPREENDIMENTOVILLAS CARAPIBUS ACQUA PARK RESIDENCE
Anna Thays Gomes Quirino QD- S LT 22
Luiz Severino Gomes QD - C LT - 03
Caso o referido débito já tenha sido quitado ao tempo do recebimento desta, favor desconsiderar 

essa notificação.
Certos de que seremos prontamente atendidos, desde já agradecemos pela compreensão.

João Pessoa/PB, 19 de Agosto de 2016. 
MORADA INCORPORAÇÕES EIRELI

CNPJ/MF nº 02.955.787/0001-70

NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL DE RESCISÃO CONTRATUAL
ECO PARK SANTA RITA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA. vem por meio da 

presenteNOTIFICAR os clientes abaixo relacionados para comparecerem à Av. João Maurício, nº 
33B, Manaíra, João Pessoa/PB, no prazo máximo de 15 (quinze) diasa contar desta data, para 
proceder com o pagamento das prestações vencidas e as que se vencerem até o pagamento, 
juros convencionados e custas cartorárias referentes aoInstrumento Particular de Compromisso 
de Venda e Compra com Pacto de Alienação Fiduciária e Outras Avenças firmado entre as partes.

Caso não haja o pagamento integral do débito no prazo acima, o referido contrato será con-
siderado rescindido de pleno direito, nos termos do Art. nº 32 da Lei nº 6.766/79, bem como nos 
termos do contrato supramencionado, sem prejuízo das medidas judiciais cabíveis, custas e perdas 
e danos, e o(s) lote(s) adquirido(s)retornar(á)(ão) ao patrimônio da empresa ora citada, podendo, 
inclusive, ser(em) disponibilizado(s) à venda.

EMPREENDIMENTOECO PARK CONDOMINIUM & RESORT
Jessé de Carvalho QD –29, LT - 504
Caso o referido débito já tenha sido quitado ao tempo do recebimento desta, favor desconsiderar 

essa notificação.
Certos de que seremos prontamente atendidos, desde já agradecemos pela compreensão.

João Pessoa/PB, 19 de Setembro de 2016. 
ECO PARK SANTA RITA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA.

CNPJ/MF Nº 20.265.900/0001-78

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA
RESULTADO FASE HABILITAÇÃO

TOMADA DE PREÇOS Nº 00005/2016
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE SERVI-

ÇOS DE REPOSIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS DE RUAS. LICITANTES 
HABILITADOS: JR ANDRADE CONSTRUÇOES E SERVIÇOS LTDA – ME; MINDELO CONS-
TRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA; MONTBRAVO CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI 
– EPP; NORDCON NORDESTE CONSTRUTORA LTDA – EPP; SBC ENGENHARIA SERVIÇOS 
E LOCAÇÃO-EIRELI-EPP; LICITANTES INABILITADOS: ALTO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS 
EIRELI; COSTA L CONSTRUÇÃO E EMPREENDIMENTOS LTDA-ME; CRJ CONSTRUTORA 
LTDA – EPP; DIAS CONSTRUCOES LTDA – EPP; ESTRUCTURAL ENGENHARIA LTDA; RETA 
CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS. Dos atos decorrentes do procedimento licitatório, caberão recur-
sos nos termos do Art. 109, da Lei Federal nº. 8.666/93 e suas alterações. Comunica-se que, em 
não havendo interposição de recursos, a sessão pública para abertura dos envelopes Proposta 
de Preços será realizada no dia 28/09/2016, às 09:00 horas, no mesmo local da primeira reunião.

Alhandra - PB, 16 de Setembro de 2016
ELIAS DE JESUS ARAÚJO
Presidente da Comissão

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA
1º TERMO ADITIVO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00018/2016
Nº do Contrato 00018/2016. Contratante PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA. Contratado 

LIMPMAX CONTRUÇOES E SERVIÇOS. Objeto do aditivo O acréscimo de 25% ao valor do ITEM 
23 do referido processo. Valor do aditivo R$ 38.250,00. Data da Assinatura do aditivo 31/08/2016.

Alhandra - PB, 31 de Agosto de 2016.
MARCELO RODRIGUES DA COSTA

Prefeito Constitucional

2º TERMO ADITIVO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00023/2015

Nº do Contrato 00057/2015. Contratante PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA. Contratado 
PNJ CLIN ANALISES LABORATORIAIS LTDA. Objeto do aditivo A PRORROGAÇÃO da vigência 
do Contrato pelo período de 08 meses. Data da Assinatura do aditivo 01/09/2016.

Alhandra - PB, 01 de Setembro de 2016.
MARCELO RODRIGUES DA COSTA

Prefeito Constitucional

EXTRATO DE CONTRATOS
PREGÃO PRESENCIAL 00042/2015

OBJETO: Locação de banheiros químicos durante as festividades de Nossa Senhora da Assun-
ção Padroeira do Município de Alhandra. VIGÊNCIA: até o dia 09 de Setembro de 2016. PARTES 
CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Alhandra e: CONTRATO Nº 00087/2016 - LIMPADORA 
E DESENTUPIDORA PARAIBANA LTDA – VALOR R$ 4.560,00. 

Alhandra - PB, 09 de Agosto de 2016.
MARCELO RODRIGUES DA COSTA

Prefeito Constitucional

EXTRATO DE CONTRATOS
PREGÃO PRESENCIAL 00042/2015

OBJETO: Locação de estrutura em geral, tais como: palco, som, iluminação e outros durante 
as festividades de Nossa Senhora da Assunção Padroeira do Município de Alhandra. VIGÊNCIA: 
até o dia 09 de Setembro de 2016. PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Alhandra e: 
CONTRATO Nº 00086/2016 - STUDIO NIGHT EIRELI - ME - VALOR R$ 69.600,00. 

Alhandra - PB, 09 de Agosto de 2016.
MARCELO RODRIGUES DA COSTA

Prefeito Constitucional

PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA
 EXTRATO DE CONTRATO

OBJETO: Contratação da banda “Forró Bakana” para a apresentação artística em praça pública 
no Município de Natuba, por ocasião tradicional festa da padroeira Nossa Senhora das dores.

FUNDAMENTO LEGAL: Inexigibilidade de Licitação nº IN00005/2016.
DOTAÇÃO: Recursos Próprios do Município de Natuba: Secretaria Municipal de Esporte e Cul-

tura 13.392.0247.2.014 - Manutenção das Atividades Artísticas e Culturais. 3.3.90.39.00 - Outros 
Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica.

VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro de 2016
PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Natuba e:
CT Nº 00051/2016 - 19.09.16 - FORRO BAKANA PRODUCOES E EVENTOS LTDA - ME - R$ 

25.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA
 RATIFICAÇÃO E ADJUDICAÇÃO

INEXIGIBILIDADE Nº IN00005/2016
Nos termos dos elementos constantes da respectiva Exposição de Motivos que instrui o pro-

cesso e observado o parecer da Assessoria Jurídica, referente a Inexigibilidade de Licitação nº 
IN00005/2016, que objetiva: Contratação da banda “Forró Bakana” para a apresentação artística em 
praça pública no Município de Natuba, por ocasião tradicional festa da padroeira Nossa Senhora das 
dores; RATIFICO o correspondente procedimento e ADJUDICO o seu objeto a: FORRO BAKANA 
PRODUCOES E EVENTOS LTDA - ME - R$ 25.000,00.

Natuba - PB, 14 de Setembro de 2016
JOSÉ LINS DA SILVA FILHO

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS
EXTRATO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 070/2016
TOMADA DE PREÇOS N.º. 003/2016

OBJETO: Contratação de Empresa de Engenharia para Construção de uma Unidade Básica 
de Saúde da Família no Loteamento Sebastião de Paula Rêgo (Tião do Rêgo) no Município de 
Queimadas – Paraíba.

VENCEDORA: PINHEIRO & BRAGA CONSTRUÇÕES E ENGENHARIA LTDA- ME (CNPJ nº 
22.885.188/0001-35), com sede a Rua Presidente Nilo Peçanha, nº 527, Sala 202, Bairro Bessa, 
João Pessoa, PB.

VALOR: R$ 477.597,14 (quatrocentos e setenta e sete mil, quinhentos e noventa e sete reais 
e quatorze centavos)

Unidade Orçamentária: 002.070 – Secretaria de Saúde-Fundo Municipal de Saúde
Elemento de Despesa: 4490.51 – Obras e Instalações.
Fonte de Recurso: Recursos Ordinários (FPM, ICMS, IPTU, ISS, ITBI, IPVA etc), FUS, SUS, 

MAC, etc.
Após análise do processo, ouvida a Procuradoria Jurídica, e estando o mesmo de acordo com a 

Lei nº 8.666/93, HOMOLOGO e ADJUDICO o referido processo em favor da vencedora.
Queimadas - PB, 19 de setembro de 2016.

Jacó Moreira Maciel
Prefeito Constitucional

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO

A Prefeitura Municipal de João Pessoa/SEPLAN – CNPJ/CPF: Nº 08.778.326/0001-56,
torna   público   que   foi concedida pela  SEMAM  –   Secretaria  Municipal  de  Meio  Ambiente, 

Licença Prévia 107/2016 para Implantação de ciclovia, recuperação e padronização de calçadas 
da Avenida Ministro José Américo de Almeida, localizada no Município de  João Pessoa - PB.

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº: 012/2016-SRP
A PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE ATRAVÉS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, 

torna público que fará realizar através do pregoeiro oficial para conhecimento dos interessados 
nos termos da Lei n.º 10.520/2002 alterações, subsidiariamente a Federal nº 8.666/93 e suas 
alterações posteriores, Lei complementar n.º 123/2006 alterações e demais normas inerentes a 
espécie, que realizará licitação na modalidade pregão presencial do tipo menor preço por item, no 
dia 05 de Outubro de 2016 as 09:00 horas, tendo como objetivo: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS 
(complementar) DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DA FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICÍPIO 
DE MAMANGUAPE. A reunião ocorrerá na sala da CPL no prédio sede da Prefeitura Municipal de 
Mamanguape, na Rua Antenor Navarro, n°10, Centro, MAMANGUAPE – Pb. Maiores informações 
na COPELI no endereço acima descrito, no horário de expediente normal de 08:00 as 12:00 Horas.

Mamanguape-PB, 19 de Setembro de 2016.
Milton de Almeida e Silva Júnior

Pregoeiro

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº 42/2016
OBJETO: REGISTRO DE PREÇO para o fornecimento parcelado de combustível (óleo diesel 

S-10), destinado aos veículos do Município de Bernardino Batista. Data e Local, às 09:30 horas 
do dia 03/10/2016, na sala de Reuniões da CPL, Rua Ednete Abrantes de Abreu, 30 - Centro - 
Bernardino Batista - PB.

Bernardino Batista - PB, 19 de Setembro de 2016.
Mateus Ribeiro Dantas.

Pregoeiro.

SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO
DIRETORIA EXECUTIVA DA CENTRAL DE COMPRAS

GERÊNCIA EXECUTIVA DE LICITAÇÃO

COMUNICADO PREGÃO 196/2016
PROCESSO Nº 19.000.001241.2016

Comunicamos, a quem interessar, que o Pregão Presencial nº 196/2016 (registro de preços para 
aquisição de material medico e hospitalar - critico), destinado a Diversos Órgãos, marcado para 
o dia 20/09/2016 as 09h, fica adiado para o dia 04/10/2016 as 09h. Solicitamos aos licitantes que 
acesse o site para adquirir um novo Edital www.centraldecompras.pb.gov.br

CGE: 16-00774-7
João Pessoa, 19 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 N221/2016
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 04/10/2016 às 09h para:

Registro de preços para aquisição de material para laboratório de pericia de incêndio, destinado ao 
Corpo de Bombeiro Militar do Estado da Paraíba - CBMPB/FUNESBOM, 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 - 16-00825-7
João Pessoa, 19 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 N223/2016
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 04/10/2016 às 09h para:

Registro de preços para aquisição de ração animal, destinado a Empresa Paraibana de Abas-
tecimento e serviços Agrícolas - EMPASA, 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 - 16-00829-0
João Pessoa, 19 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 N229/2016
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 03/10/2016 às 09h para:

Registro de preços para aquisição de veiculo tipo caminhão, destinado ao Corpo de Bombeiro 
Militar do Estado da Paraíba - CBMPB, 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 - 16-00828-2
João Pessoa, 19 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 N230/2016
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 10/10/2016 às 09h para:

Registro de preços para aquisição de gêneros alimentícios não perecíveis, destinado aos Diversos 
Órgãos, conforme anexo I do Edital.

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

REG. CGE Nº - 16-00832-2
João Pessoa, 19 de setembro de 2016

Vivianne Pereira Almeida Diniz
Gerente Executiva de Licitação

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

Registro na CGE Nº 16-00833-0
A Companhia de Água e Esgotos da Paraíba - CAGEPA, através do(a) Pregoeiro(a), designado 

pela Decisão PRE Nº 007/2016, torna público que no dia 06 de outubro de 2016, às 09:00 horas 
(horário de Brasília), realizará o Pregão Eletrônico nº 015/2016. Objeto: Aquisição de 03 (três) me-
didores de vazão ultrassônico não intrusivo “clamp on” na versão fixo com instalação e treinamento, 
para serem postos em adutora de água bruta em ferro fundido localizados nas cidades de Bom Jesus 
e João Pessoa, no Estado da Paraíba. Adquirir o edital ou obter informações na Sede da CAGEPA, 
localizada a Rua Feliciano Cirne, 220, bairro de Jaguaribe, na cidade de João Pessoa, Estado da 
Paraíba. Fone/fax: (83) 3218-1250 – E-mail: pregaoeletronico@cagepa.pb.gov.br. O Edital poderá 
ser retirado nos sites www.cagepa.pb.gov.br e www.licitacoes-e.com.br.

João Pessoa, 19 de setembro de 2016.
Iêda Patricia de Souza Rodrigues

Pregoeiro(a)

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

Registro na CGE Nº 16-00597-6
A Companhia de Água e Esgotos da Paraíba-CAGEPA, através da Pregoeira, designado pela 

Decisão PRE Nº 007/2016, torna público que no dia 04 de Outubro de 2016, às 09:00 horas, na 
Sala da Coordenação de Licitação da CAGEPA, realizará o Pregão Presencial nº 037/2016. Objeto: 
Contratação de serviços de Limpeza e Desinfecção de Reservatórios Elevados e Apoiados perten-
centes ao Regional do Alto Piranhas. Adquirir o edital ou obter informações na Sede da CAGEPA, 
localizada a Rua Feliciano Cirne, 220, bairro de Jaguaribe, na cidade de João Pessoa, Estado da 
Paraíba. Fone/fax: (83) 3218-1208 – E-mail: pregao@cagepa.pb.gov.br. O Edital poderá ser retirado 
gratuitamente no site www.cagepa.pb.gov.br.

João Pessoa, 19 de Setembro de 2016.
João Santos de Menezes

Pregoeiro

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

Registro na CGE Nº 16-00827-4
A Companhia de Água e Esgotos da Paraíba-CAGEPA, através da Pregoeira, designado pela 

Decisão PRE Nº 007/2016, torna público que no dia 04 de Outubro de 2016, às 10:00 horas, na 
Sala da Coordenação de Licitação da CAGEPA, realizará o Pregão Presencial nº 040/2016. Objeto: 
Contratação de empresa para serviços de limpeza e desinfecção de 125 (cento e vinte e cinco) 
reservatórios elevados, apoiados e semienterrados no âmbito do Regional do Litoral. Adquirir o 
edital ou obter informações na Sede da CAGEPA, localizada a Rua Feliciano Cirne, 220, bairro 
de Jaguaribe, na cidade de João Pessoa, Estado da Paraíba. Fone/fax: (83) 3218-1208 – E-mail: 
pregao@cagepa.pb.gov.br. O Edital poderá ser retirado gratuitamente no site www.cagepa.pb.gov.br.

João Pessoa, 19 de Setembro de 2016.
João Santos de Menezes

Pregoeiro

• A Companhia Estadual de Habitação Popular – CEHAP, torna público que a SUDEMA – Superin-
tendência de Administração do Meio Ambiente, emitiu a LICENÇA DE INSTALAÇÃO Nº 3014/2016 
– através do Proc. 2016-005389/TEC/LI-5025, referente à construção de conjunto habitacional 
popular com 64 (sessenta e quatro) unidades habitacionais, no Residencial Vista Bela I, no muni-
cípio de JOÃO PESSOA - PB.
 
• A Companhia Estadual de Habitação Popular – CEHAP, torna público que a SUDEMA – Supe-
rintendência de Administração do Meio Ambiente, solicitou a RENOVAÇÃO DA  LICENÇA DE 
INSTALAÇÃO Nº 216/2015 – através do Proc. 2016-007140/TEC/LI-5070, para construção de 268 
(duzentas e sessenta e oito) unidades habitacionais, no município de SOUSA - PB.
 
• A Companhia Estadual de Habitação Popular – CEHAP, torna público que a SUDEMA – Superinten-
dência de Administração do Meio Ambiente, solicitou a RENOVAÇÃO DA LICENÇA DE OPERAÇÃO 
Nº 20/2015 – através do Proc. 2016-007139/TEC/LO-3200, para construção de 10 (dez) unidades 
habitacionais,  no município de TEIXEIRA- PB. 

• A Companhia Estadual de Habitação Popular – CEHAP, torna público que a SUDEMA – Su-
perintendência de Administração do Meio Ambiente, solicitou a RENOVAÇÃO DA LICENÇA DE 
INSTALAÇÃO Nº 219/2015 – através do Proc. 2016-007141/TEC/LI-5071, para construção de 
Sistema de abastecimento d’água, Adutora e Pavimentação, no Conjunto Residencial Itatiunga, 
no município de PATOS - PB.

• A Companhia Estadual de Habitação Popular – CEHAP, torna público que a SUDEMA – Superinten-
dência de Administração do Meio Ambiente, solicitou a RENOVAÇÃO DA LICENÇA DE OPERAÇÃO 
Nº 24/2015 – através do Proc. 2016-007138/TEC/LO-3199, para construção de 10 (dez) unidades 
habitacionais, no município de CATINGUEIRA - PB.

MONICA DORAND DE ALCANTARA-ME - CNPJ/CPF Nº 25.023.099/0001-78. Torna público que 
a SUDEMA - Superintendência de Administração do Meio Ambiente, emitiu a Licença de Operação 
nº 2818/2016 em João Pessoa em João Pessoa, 9 de setembro de 2016 – Prazo: 730 dias. Para 
a atividade de: COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EM GERAL. Na(o) 
-  AV. DAVID DE SOUZA FALCAO S/N CENTRO  Município:  LUCENA – UF: PB.  Processo: 2016-
005008/TEC/LO-2783.

ANTONIO AMADOR DEL RIO VAZQUEZ - CNPJ/CPF Nº 015.398.954-83. Torna público que a 
SUDEMA - Superintendência de Administração do Meio Ambiente, emitiu a Licença Prévia nº 
2833/2016 em João Pessoa, 9 de setembro de 2016 – Prazo: 365 dias. Para a atividade de: Edificação 
Residencial Multifamiliar com 22 (vinte e duas) Unidades habitacionais e sistema de esgotamento 
sanitário individual Na(o) - LT. 09/11 QD. 04 - LOT. VILLAGE DE JACUMÃ - JACUMÃ Município: 
CONDE - UF: PB.  Processo: 2016-004364/TEC/LP-2753.

SEIRHMACT – SEC. EST. DA INFRAESTRUTURA, DOS RECURSOS HÍDRICOS, DO MEIO 
AMB. E DA CIÊNCIA E TECNOLOGIA – CNPJ/CPF Nº 02.221.962/0001-04 Torna público que a 
SUDEMA- Superintendência de Administração do Meio Ambiente, emitiu a Licença de Instalação 
nº2543/2016, em João Pessoa, 01 de setembro de 2016- Prazo: 270 dias.  Para atividade de: 
CONSTRUÇÃO DA BARRAGEM RETIRO com maciço em Concreto Compactado a Rolo,-CCR e 
capacidade de acumulação de 40.500.000m³. Na(o) - MUNICÍPIO DE CUITÉ- Município -UF:PB. 
Processo: 2014-007894/TEC/LI-3608
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