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l Estado custeia viagem de irmão de paraibano morto em Madri. Página 5

l Primavera começa hoje e previsão é de temperaturas altas. Página 7

l 1a edição da Competição Paraibana de Robótica começa amanhã. Página 17

l Número de transplantes cresce 41,5% esta ano na Paraíba. Página 18

setor de serviços da 
PB emprega 100 mil

Uma pesquisa divulgada ontem pelo IBGE revelou que as mais de 9 mil empresas pertencentes ao setor de serviços 
no Estado no ano de 2014 geraram R$ 7,8 bilhões em receitas e pagaram R$ 1,4 bilhão em salários.  PÁGinA 19

Nublado com 
chuvas ocasionais

DÓLAR    R$ 3,209  (compra) R$ 3,211  (venda)
DÓLAR TURISMO  R$ 3,180  (compra) R$ 3,320  (venda)
EURO   R$ 3,593  (compra) R$ 3,597   (venda)

www.paraiba.pb.gov.br auniao.pb.gov.br facebook.com/uniaogovpb Twitter > @uniaogovpb

Copa do 
Brasil

FOTOS: Divulgação

Prefeitura de Santa Rita é invadida
Revoltados com atrasos de pagamento, moradores e servidores 

entraram no prédio e jogaram documentos na rua.  PÁGINA 4

FOTO: Reprodução/TVFOTO: Reprodução/internet

FOTO: Francisco França/Secom-PB

Polícia diz que padrasto matou Rebeca

Governo homenageia paratletas

Primeiro dia dos Jogos da Juventude

Edvaldo Soares da Silva é apontado como responsável 
pelo estupro e assassinato da jovem 5 anos atrás.  PÁGINA 5

Seis medalhistas da Paraíba nos Jogos do Rio foram 
recepcionados na Funad, em João Pessoa, pelo governador 
Ricardo Coutinho e outras autoridades.  PÁGinA 21

A Paraíba 
levou duas meda-
lhas: Gustavo Viei-
ra (foto) ficou com 
a prata no judô 
e Rúbia Ferreira, 
com o bronze na 
luta.  PÁGINA 8

Prisão preventivaPagamentos atrasados

Esportes
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Cineasta Eryk Rocha faz pro-
testo político na abertura do 
Festival de Brasília. PÁGINA 9

Mostra Simetria do Tempo, 
da artista Ana Lúcia Pinto, 
começa hoje. PÁGINA 12

PESquISA dO IbgE

ALTA

ALTA

14h36

02h08

0.6m

0.5m

baixa

baixa

08h32

21h02

2.1m

2.1m

Sol e poucas 
nuvens

Sol e poucas 
nuvens

1 x 0
PALMEIRASbOTAFOgO-Pb

O governador Ricardo Coutinho ao lado do corredor paralímpico Petrúcio Ferreira; atletas receberam placas comemorativas

Bancos
Justiça suspende 
cobrança de juros

 

MachismoTráfico
33% culpam a
vítima por estupro

 

Candidata a
vereadora presa

 

Para um terço da popu-
lação, a mulher é culpada de 
alguma forma pela agres-
são sofrida, revela pesquisa 
do Datafolha.  PÁGinA 17

Laura Cynara, candidata 
do município de Santa Rita, 
e outras cinco pessoas são 
suspeitas de roubo e tráfico 
de drogas.  PÁGINA 5

A 6ª Vara da Fazenda Públi-
ca acatou pedido do Procon-PB 
e suspendeu cobrança de juros 
e multas  durante a greve dos 
bancários.  PÁGinA 6



Completaram-se ontem quatro 
anos de execução sistemática da Ope-
ração Lei Seca na Paraíba. A data foi 
comemorada pelo Detran-PB, dentro 
da programação da Semana Nacional 
de Trânsito que se estende até domin-
go próximo. Além da comemoração, as 
atividades neste período consistem 
em blitze educativas e preventivas, 
com o intuito de promover a conscien-
tização da sociedade sobre os riscos 
eminentes entre a combinação letal 
álcool e direção. Desde que foi criada 
em 2012, a Operação Lei Seca na Pa-
raíba foi responsável pela autuação 
de 9.658 condutores por dirigir sob 
o efeito de álcool, pela apreensão de 
8.343 carteiras de habilitação e quase 
155 mil testes de bafômetro.

Desde o seu surgimento, a Lei Se-
cafoi recebida com otimismo pelas 
autoridades e alardeada pela impren-
sa com grande empolgação, pois tinha 
como principal “missão” ser a grande 
responsável pela queda do número 
de mortes no trânsito. É bom que se 
diga que a lei não “criou” crime algum, 
mas apenas alterou a redação do deli-
to de “embriaguez ao volante”, que já 
existia em nosso sistema normativo 
desde 1997, ano em que entrou em vi-
gor o atual Código de Trânsito Brasi-
leiro. De fato, o crime de embriaguez 
ao volante, até então tipificado como 
“conduzir veículo automotor, na via 
pública, sob a influência de álcool ou 
substância de efeitos análogos”, ga-
nhou um novo elemento objetivo: de-
terminada concentração de álcool por 
litro de sangue.

Salta aos olhos de quem quer que 
percorra as cidades ou as estradas 
brasileiras que o principal fator de 
violência no trânsito não é nenhuma 

deficiência técnica. A verdade é que 
a frequência dos acidentes em nosso 
país se deve principalmente ao fato de 
que nem sequer as mais elementares 
regras de segurança são obedecidas. 
Os motoristas simplesmente despre-
zam a sinalização, cometendo corri-
queiramente infrações que em outros 
países são consideradas gravíssimas. 
E tudo isso aumenta ainda mais quan-
do entra em cena a mistura quase 
sempre fatal de álcool e direção. Ir 
ao restaurante, beber e sair dirigin-
do o próprio veículo é rotina diária 
em todo o Brasil. Mesmo pessoas bem 
instruídas costumam expor ao risco 
vidas alheias quando assumem o vo-
lante depois de algumas doses. Agem 
como se isto fosse a coisa mais normal 
do mundo.

Misturar álcool e direção de veí-
culos motorizados é algo que nunca 
deu certo nem pode dar.  Pode-se até 
dizer que há consenso sobre isto, mas 
não é bem assim que as coisas aconte-
cem nas ruas. Nas blitze que realizam 
periodicamente, as equipes do Detran 
sempre se defrontam com motoristas 
embriagados, alguns até sem condi-
ções de manter-se de pé. A ingestão 
de álcool interfere nos reflexos e na 
coordenação motora, além de causar 
dificuldade de concentração do indi-
víduo. O bom-senso recomenda que 
não se restrinja ao uso do álcool a 
ocorrência de episódios violentos no 
trânsito. A questão, portanto, não é 
só fiscalizar os bêbados que dirigem. 
É, muito mais do que isto, educar as 
crianças e os adolescentes. Sem que 
esta educação se dissemine entre a ju-
ventude estudantil, muito pouco há de 
se conseguir nessa luta que não é do 
governo nem tem partido: é de todos.

Editorial

 Em tempos de Lei Seca
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Artigo

O dinheiro de Zé Américo

Escritor, jornalista e crítico literário, o baiano 
Hélio Pólvora (1928-2015) virou nome nacional ao 
exercer o jornalismo por mais de 30 anos no Rio de 
Janeiro. É dele um dos mais instigantes textos so-
bre José Américo de Almeida, reverenciado ontem 
na 10ª Primavera dos Museus:

 “Eu sei onde está o dinheiro!”, bradou José 
Américo de Almeida, com muita convicção, du-
rante sua campanha eleitoral na Bahia. Se sabia, 
de nada lhe adiantou, porque Getúlio impediu-
-lhe a eleição e a oportunidade de desencavar o 
dinheiro. Esqueceu-se também de ensinar os ca-
minhos até a boca do cofre. Os aposentados da 
Previdência e trabalhadores de salário mínimo 
gostariam de saber como chegar lá. E, de maneira 
geral, a classe média.    

A nova geração ignora José Américo, político 
paraibano, escritor, romancista de A Bagaceira, 
livro que iniciou, ao lado de outros, o ciclo do mo-
derno ficcionismo nordestino. Eu não apenas o co-
nheci como fui seu hóspede e provei de um uísque 
que ele, já bem entrado em anos, guardava como 
troféu. Bebi o troféu de José Américo, em Tambaú, 
João Pessoa.

No final de 1936, Zé Américo, como era men-
cionado popularmente, veio à Bahia vender o seu 
peixe. Era adversário eleitoral de Armando Sales de 
Oliveira, governador de São Paulo, à Presidência da 
República. Esteve em Salvador e visitou o interior. 
A viagem, segundo me esclareceu o Professor Cid 
Teixeira, foi marcada por um acidente de aviação: o 
hidroavião em que estava Antenor Navarro, lugar-
-tenente (como se dizia então) de Zé Américo, em-
bicou ao pousar e ele, Navarro, faleceu no acidente.

O candidato incluiu Ilhéus na sua pregação 
rumo ao Catete. Cercado de coronéis atentos e gen-
te do povo, fez comício e pronunciou a célebre fra-
se que lhe deu momentaneamente envergadura de 
desbravador, garimpeiro, bandeirante caçador de 
esmeraldas ou credor da nossa dívida interna: “Eu 
sei onde está o dinheiro!”

Um frêmito percorreu a multidão. Onde? Em 
que lugar? Os olhos pregaram-se em José Américo 

de Almeida como verrumas ou olhos de Medusa, o 
que dá no mesmo. Transfixado por aqueles olhares 
perfuro-cortantes, o ilustre homem público insis-
tiu em voz mais alta e braços desfraldados: 

- A riqueza está aqui!
Assim gritando, baixava o polegar direito 

para designar o chão, aquela terra úmida, aquele 
solo profundo e fértil de onde brotava o cacau. Os 
coronéis se entreolharam. Uns, que dormiam ao 
embalo da retórica do orador, acordaram assusta-
dos e resolveram abrir mais os olhos e os ouvidos.

O polegar grosso de Zé Américo continuava a 
apontar o consagrado chão grapiúna:

- O dinheiro está aqui!
A partir desta segunda e peremptória afirma-

ção, iniciou-se o discreto esvaziamento do comí-
cio. Coronéis retiravam-se furtivamente. À meia 
distância, estugavam o passo, alguns se punham 
positivamente a correr. O coronel Misael Tavares, 
senhor de um palacete enorme na Rua Antônio La-
vigne de Lemos, foi o último a se retirar, porque, 
sem favor algum, era a figura mais imponente: co-
lete bordado, relógio de grossa corrente, colarinho 
alto e duro, gravata de seda da França, reluzentes 
sapatos Scatamacchio. E, no terno talhado em al-
faiate de Salvador ou Rio de Janeiro, o último linho 
S-120 chegado de Londres, em paquete.

Em casa, o coronel despiu o paletó, afrouxou a 
gravata, arregaçou as mangas da camisa e correu 
ao depósito em busca de pá e picareta. Encontrou 
ambas e saiu para o quintalão, aos berros:

- Ô Fulano!
Chamava o caseiro, que logo riscou nos seus 

pés, mais rente do que lagarto de barriga verde em 
muro de pedras.

- Cave aqui - ordenou o coronel, o polegar 
apontando o chão.

O caseiro cavou. Àquela altura, outros coro-
néis cavavam em suas propriedades. Nunca houve 
tanta terra revolvida, menos o chão dos cacaueiros, 
que estes eram sagrados.

Ignoro o resultado. Ficou-me, porém, por in-
formação do meu pai, a frase de José Américo.

Eu não apenas o conheci como fui seu hóspede e provei de um
uísque que ele, já bem entrado em anos, guardava como troféu”

 Martinho Moreira Franco - martinhomoreira.franco@.bol.com
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MAniFEStAÇõES hOjE

OpERAÇÃO DESuMAniDADE cOntRA hugO MOttA

Se depender da 6ª Vara da Fa-
zenda Pública de João Pessoa, 
que concedeu decisão válida 
para todo o Estado, os bancos 
não vão poder cobrar juros, 
multas contratuais e outros 
encargos desde o ínicio da 
greve. Essas cobranças só po-
derão ser efetuadas 72 horas 
após o fim da greve dos bancá-
rios, ainda vigente. A ação é do 
Procon da Paraíba. 

CUT, CTB, UGT, Força Sindical, Nova 
Central, CSP-Conlutas e Intersindi-
cal, Frente Brasil Popular e Frente 
Povo sem Medo promovem hoje o 
dia nacional de paralisação contra as 
propostas para o mundo do trabalho 
que vêm sendo anunciadas pelo go-
verno Michel Temer. A mobilização in-
clui paralisações, atrasos  nas portas 
das empresas, passeatas e ativida-
des preparatórias para a construção 
de uma greve geral no país.

Governadores do Norte, Nordes-
te e Centro-Oeste reforçaram, 
em carta enviada ao Governo 
Federal, pedido de ajuda finan-
ceira nos mesmos moldes da 
concedida pela União ao Rio de 
Janeiro. Na ocasião, o Estado 
decretou estado de calamidade 
pública devido à crise financeira 
e recebeu socorro financeiro de 
R$ 2,9 bilhões do Governo Fede-
ral. É justo e legal o pedido.

quAl é A SuRpRESA?  (DE gOnzAgA RODRiguES)
(...) “Surpresa é me perder na cidade onde ando e vivo há mais de sessenta anos. Fui na feira de Mangabeira 
e não soube sair do viaduto, a fila atrás, apitando; fui tirar meu cartão de idoso e não acertei em que girador 
me enfiar; fui ver Zé Ramalho no Centro de Convenções e cheguei no fim, de tanto andar, para ouvir de uma 
voz do palco ser aquele o melhor teatro do Brasil. Surpresa é ler, de uma voz de Cajazeiras (Fernando Caldei-
ra) que Wilson Braga não é mais o melhor prefeito de todos os tempos da sua cidade. O troféu está agora 
com o doutor Ricardo. Surpresa é a pobrezinha da Paraíba não parar uma obra, não atrasar a folha um só dia, 
apesar da crise não ter poupado estados e populações muito mais ricos.” 

“Segundo ele, todos sabem como 
agem o PMDB, DEM, PSDB e todos 
os golpistas, que estiveram envol-
vidos no impeachment da presiden-
te.  Para ele, o interessante foi ver 
como os deputados são “covardes” 
porque usaram Cunha para fazer o 
processo de derrubada de Dilma e 
terminou sendo abandonado.”

Assim  manifestou-se ontem o  ex-presidente da Câmara 
Eduardo Cunha, PMDB-RJ, sobre o deputado Manoel Júnior, 
PMDB-PB,  em entrevista  à Rádio Correio FM ao criticar o 
repentino posicionamento do ex-colega Júnior. “Alguns 
covardes que tiveram posições diferentes resolveram fi-
car com a vida fácil  da maoiria, infelizmente o deputado 
Manoel Júnior teve esse comportamento.

“COvArde” 
FREi AnAStáciO

bAncOS E A gREvE EM cARtA

Delação. Diz o Aurélio Buarque de Holanda, que a palavra vem do latim   ‘delatione’,  é o ato de delatar, de-
nunciar algo, ou alguém. É um substantivo feminino muito em voga no momento, país afora. Aqui na Pa-
raíba, a depender do pouco conhecido empresário José Aloysio Machado da Costa Júnior, proprietário da 
empresa Soconstrói, ele vai pousar, ou melhor, já pousou no Ministério Público Federal, onde encaminhou 
ontem uma proposta inusitada pras bandas de cá, uma  delação premiada. Segundo o encaminhamen-
tom a manifestação tem endereço certo, vai atingir em cheio o deputado federal, Hugo Motta, PMDB-PB. 
Conforme Aloysio, 20% dos valores desviados da construção de Unidades Básicas de Saúde (UBS), na 
região de Patos, irrigaram a campanha do deputado Hugo Motta (PMDB-PB). Isso mesmo. O deputado 
Hugo Motta, amigo dos tempos não tão idos assim do então todo poderoso ex-presidente da Câmara Fe-
deral Eduardo Cunha. Ah, a grana e o seu destino. Diz o empresário: “O dinheiro é distribuído para cabos 
eleitorais para efetuar a compra de votos. O dinheiro estava distribuído em notas de pequeno valor”. Até 
parece que querem imitar a administração de Grotas, do Velho Chico. Lá também tem deputado parecido. 
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Ricardo ministra aula magna a 
concursados da Polícia Militar  
Desde 2011, mais de 1.800 
novos policiais foram 
contratados pelo governo

O governador Ricardo 
Coutinho ministrou, nes-
sa quarta-feira (21), a aula 
magna do Curso de Forma-
ção de Soldados para 320 
alunos concursados. O curso 
tem duração de 1.264 ho-
ras/aula, com 51 disciplinas, 
dentre as quais, direitos hu-
manos, noções de prevenção 
às drogas, identidade e cul-
tura da organização política, 
doutrina de policiamento 
ostensivo, tiro defensivo, 
abordagem, defesa pessoal, 
ética e cidadania.

Durante a solenidade, 
o governador acompanhou 
a apresentação da Banda de 
Música da Polícia Militar e 
fez a entrega simbólica de 
fardamentos aos soldados. 
“Venho aqui fazer uma in-
trodução a um dos momen-
tos mais importantes que a 
Paraíba vem construindo ao 
longo dessa gestão. Hoje vo-
cês recebem uma missão que 
devem carregar com todo 
zelo. A partir de agora vocês 
vão preservar a ordem e a 
paz. A segurança é uma das 
áreas mais complexas e por 
isso a formação de soldados 
deve ser adequada. O policial 
precisa incorporar conceitos 
sociais para servir à socieda-
de de forma justa e igualitá-
ria. Vocês precisam ter a ca-

pacidade de manter a ordem 
e a preservação dos direitos 
humanos. Peço que cada um 
honre a farda da Polícia Mi-
litar e desempenhe com res-
ponsabilidade o seu traba-
lho”, falou Ricardo Coutinho 
durante a aula magna.  

Desde 2011, 1.564 novos 
policiais foram contratados, 
somando com os novos sol-
dados, já são mais de 1.800 
contratados pelo Governo do 
Estado nos últimos anos. “Os 
320 homens e mulheres que 
hoje começam a ser forma-
dos vão reforçar os quadros 
da Polícia Militar. Estamos 
investindo em viaturas, equi-
pamentos, estrutura física e 
também na formação de nos-
sa polícia. São vocês que irão 
promover a segurança dos 
cidadãos paraibanos”, ressal-
tou o governador.

O Governo do Estado está 
investindo cerca de R$ 436 mil 
por mês com ajuda de custo e 
auxílio alimentação que são 
pagos a cada aluno durante o 
período de formação e mais 
de R$ 56 mil em fardamento. 
Além disso, há em estoque 
mais de 200 mil munições 
que foram compradas este 
ano para o treinamento de 
policiais.

O secretário de Seguran-
ça e Defesa Social, Cláudio 
Lima, deu as boas-vindas aos 
novos soldados e enfatizou 
o papel do policial militar 
na sociedade. “É com mui-
ta honra e alegria que re-

cebemos estes alunos. Cada 
um acaba de assumir um 
verdadeiro sacerdócio, uma 
grande missão. Vocês estão 
recebendo um instrumento 
secular que deve ser valori-
zado e honrado. Respeitem a 
hierarquia, tenham disciplina 
e se dediquem a promover a 
segurança da sociedade. Pro-
curem sempre fazer o bem 
e exercer a função de forma 
digna e correta”, pontuou.

“Hoje mais 320 homens 
e mulheres são integrados à 
nossa corporação. Acredito 
que juntos faremos uma Po-
lícia Militar cada vez mais 
atuante e melhor, somos a 
polícia do povo e devemos 
estar mais perto dele. Fico 
feliz em ver nos olhos de vo-
cês a vontade de servir e dá 
o melhor pelo bem da socie-
dade. Permaneçam firmes 
nesse propósito sempre com 

ética e responsabilidade”, 
frisou o comandante-geral 
da Polícia Militar, coronel 
Euller Chaves.

O jovem Felipe Rolim foi 
o aluno mais bem classifi-
cado entre os que vão fazer 
este Curso de Formação de 
Soldados. “Darei o meu me-
lhor e assim espero crescer 
dentro da corporação. A mi-
nha dedicação será total a 
esta profissão tão importan-

te para a sociedade”, falou.
“Ser policial para mim 

é uma vocação, lutei muito 
para chegar até aqui e te-
nho certeza que vou hon-
rar a minha farda. A cor-
poração está de parabéns 
pela seriedade e compro-
metimento. Esta é mais uma 
grande conquista na minha 
vida”, comemorou a aluna do 
Curso de Formação de Solda-
dos, Cláudia Valéria.

Chico José
chicodocrato@gmail.com

Os  candidatos à Pre-
feitura de Campina Grande 
participaram na manhã de 
ontem de um encontro pro-
movido pela Subseção da 
Ordem dos Advogados do 
Brasil (OAB), para apresen-
tação de suas propostas de 
inclusão social e acessibili-
dade para as pessoas com 
deficiência. Ontem transcor-
reu o Dia Nacional de Luta 
da Pessoa Com Deficiência. 
Antes da manifestação dos 
candidatos eles assinaram 
termo de compromisso ela-
borado pela OAB-CG, de 
executarem as propostas 
apresentadas em favor das 
pessoas com deficiência. 
Dados do Censo Demográ-
fico 2010, realizado pelo 
IBGE atestam que 27%¨da 
população paraibana tem 
deficiência visual, auditiva, 
motora ou mental em dife-
rentes graus de severidade. 
Em Campina Grande, 88 mil 
pessoas, 23% da população 
tem alguma deficiência e 
não tem acessibilidade aos 
espaços e serviços públicos

Todos os candidatos ti-
veram tempo de 10 minutos 
para a formulação de suas 
propostas. Além dos advo-
gados, o encontro foi aberto 
ao público, incluindo as pes-
soas portadoras de deficiên-
cia. Entre as entidades que 
atendem a essas pessoas, 
estiveram representadas a 
Associação de Pais e Amigos 
dos Excepcionais (Apae); 

e o Instituto dos Cegos de 
Campina Grande.

Dos seis postulantes 
à Prefeitura da “Rainha da 
Borborema”, somente o 
prefeito Romero Rodrigues 
(PSDB) não pôde compa-
recer, porque tinha parti-
cipação já agendada num 
programa de televisão. Ele 
foi representado pelo seu 
companheiro de chapa, o 
ex-deputado federal Enival-
do Ribeiro (PP).

O candidato Adriano 
Galdino (PSB) foi o primei-
ro a expor suas propostas 
para atender às pessoas 
portadoras de deficiência. 
Ele propôs  a implantação 
de um Centro de Referên-
cia para assegurar a acessi-
bilidade. Walter Brito Neto 
(PEN) propôs a criação de 
uma Vila Paraolímpica para 
estimular o esporte. 

O professor David Lo-
bão (PSol) propõe a insta-
lação de uma Comissão Es-
pecial de Gestão Municipal. 
Artur Bolinha (PPS) propôs 
o desenvolvimento de ações 
voltadas para crianças com 
microcefalia e com autismo.

Enivaldo Ribeiro, can-
didato a vice-prefeito na 
chapa de Romero Rodrigues 
(PSDB), mencionou a ade-
quação de todos os prédios 
públicos para o acesso de 
portadores de deficiência. 
Veneziano Vital do Rêgo 
(PMDB) propôs a identifica-
ção do número de crianças 
com autismo na rede muni-
cipal, para fortalecer o aten-
dimento a essa clientela.

OAB ouve propostas 
de candidatos de CG

ACESSIBILIDADE Em PAUTA

George Wagner 
georgewagner1@gmail.com

Juízes eleitorais da cidade de Sou-
sa e de mais oito municípios da região 
reuniram-se com representantes de 
coligações partidárias e definiram re-
gras para os últimos dias de campanha 
eleitoral. Os últimos dias foram mar-
cados por atentados à bomba contra 
residências e confrontos físicos entre 
membros de coligações partidárias. 

A Justiça proibiu visitas a eleitores 
depois das 22 horas e o uso de fogos 
de artifício e bombas até o final da 
campanha.

O quadro ganhou contornos 
mais sérios depois que desconheci-
dos atiraram cinco vezes contra a re-
sidência do candidato a prefeito de 
Sousa pelo bloco de oposição, Fábio 
Tyrone, do PSB, na madrugada do úl-
timo domingo. 

Através de portaria os juízes elei-
torais Renan do Valle Melo Marques, 
da 35ª Zona Eleitoral e Anderley Fer-
reira Marques, titular da 63ª Zona 
Eleitoral, especificaram normas para 
serem seguidas nas cidades de Sousa, 
Aparecida, Santa Cruz, São Francisco, 
Vierópolis, Marizópolis, Nazarezinho e 
São José da Lagoa Tapada. 

Os magistrados decidiram que os 
atos de propaganda eleitoral e as ati-
vidades de cunho político, como visitas 
domiciliares a eleitores, somente po-
derão acontecer das 7h às 22h. 

No documento também consta 
que as mobilizações políticas somen-
te poderão acontecer até o dia 30 de 
setembro nos horários estabelecidos 
pela Justiça Eleitoral. Também foi deci-
dido proibir o uso de fogos de artifício 
de qualquer modalidade durantes os 
dias que restam para o encerramento 
da disputa eleitoral.

Magistrados limitam visitas a 
eleitores até as 22h em Sousa 

“TOQUE DE RECOLHER”
Obras da Nova 
Camará serão 
entregues na 
segunda-feira

A inauguração das obras 
de reconstrução da Barragem 
Nova Camará, em Alagoa Nova, 
será na próxima segunda-fei-
ra (26). O governador Ricardo 
Coutinho vai entregar a obra, 
juntamente com a primeira 
etapa do Sistema Adutor Nova 
Camará, que levará água de boa 
qualidade da barragem para 
mais de 48,6 mil habitantes.

A barragem, que rompeu 
no dia 17 de junho de 2004, foi 
reconstruída e passará a ofere-
cer água de boa qualidade para 
21 municípios, beneficiando 
mais de 225 mil habitantes. 
As obras de reconstrução co-
meçaram em 2012, e os inves-
timentos ultrapassam R$ 48,6 
milhões. A capacidade de ar-
mazenamento da Nova Camará 
é de mais de 26 milhões de me-
tros cúbicos de água.

O governador Ricardo 
Coutinho fará também a entre-
ga do ramal 2 do Sistema Adu-
tor Nova Camará, que abrange 
as cidades de Remígio e Espe-
rança. Com a entrega da primei-
ra parte do sistema, serão be-
neficiados 48.677 habitantes, 
que contarão, ainda, com uma 
estação de tratamento e uma 
estação elevatória. Os investi-
mentos dessa primeira etapa 
totalizam R$ 28,4 milhões.

Com a entrega da Barra-
gem Nova Camará serão bene-
ficiados: Algodão de Jandaíra, 
Alagoa Nova, Areial, Campinote, 
Cepilho, Esperança, Chã de Ma-
rinho, Floriano, Jenipapo, Puxi-
nanã, Lagoa Seca, Matinhas, São 
Tomé, Lagoa do Mato, Pocinhos, 
Remígio, São Miguel e São Se-
bastião de Lagoa de Roça.

O presidente do Tribunal 
de Contas da Paraíba, con-
selheiro Arthur Cunha Lima, 
anunciou, nessa quarta-feira 
(21), a designação do vice-pre-
sidente André Carlo Torres 
Pontes para acompanhar os 
casos de fixação de subsídios 
de vereadores nas 223 Câma-
ras Municipais do Estado.

A providência decorre da 
necessária observância aos dis-

positivos constitucionais que 
regem a matéria. No ofício cir-
cular nº 21/2016, o presidente 
do TCE já tratara de alertar os 
presidentes de Câmaras para 
o exato cumprimento do que o 
Supremo Tribunal Federal dis-
põe sobre a questão.

Seu ofício às Câmaras Mu-
nicipais chama a atenção para 
o impedimento legal à fixação 
dos subsídios de vereadores, 

se destinados a ainda vigorar 
na presente legislatura.

Também lembra “a pací-
fica jurisprudência do STF, no 
sentido de que a fixação de 
remuneração de vereadores 
para viger na própria legis-
latura é ato lesivo não só ao 
patrimônio material do Poder 
Público, como à moralidade 
administrativa, patrimônio 
moral da sociedade”.

TCE-PB designa membro 
para acompanhar reajuste

SUBSÍDIOS DE VEREADORES

“Peço que cada um honre a farda da Polícia Militar e desempenhe com responsabilidade o seu trabalho”, disse o governador à turma

FOTO: Alberi Pontes/Secom-PB
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Políticas

“Fora Temer” vai parar 
trens e ônibus na capital 
Rodovias federais também 
deverão ser fechadas 
nas primeiras horas

Cardoso Filho                
josecardosofilho@gmail.com

Cerca de 300 mil usuários 
de ônibus, somente em João 
Pessoa e mais 10 mil que uti-
lizam trens urbanos na Região 
Metropolitana de João Pessoa 
ficarão sem transporte coleti-
vo. Uma paralisação programa-
da por lideranças sindicais vai 
acontecer durante o dia de hoje 
em todo o País. 

Na Paraíba serviços es-
senciais para a população não 
funcionarão, entre eles os trens 
urbanos, ônibus e as princi-
pais rodovias federais serão 
fechadas em protesto contra o 
governo do presidente Michel 
Temer. A paralisação também 
afeta as escolas públicas fede-
rais, estaduais e municipais.

Para as 15h de hoje está 
programado, em frente ao Li-
ceu Paraibano, em João Pessoa, 
um ato político onde está sen-
do aguardada a presença dos 
integrantes dos movimentos 

populares e da população.
Ontem, a Central Única 

dos Trabalhadores CUT-PB dis-
tribuiu nota com a imprensa 
informando que a paralisação 
é contra o “golpe político” do 
atual governo que, além de ter 
sido contra a democracia, foi 
contra o povo, contra direitos 
e garantias sociais, conside-
rando que o impeachment sem 
crime foi um golpe.

O sindicato dos Ferro-
viários da Paraíba informou 
que, em assembleia realizada 
anteontem, não foi aprovada 
a participação da categoria no 
movimento, no entanto, segun-
do José Cleofas, secretário de 
informação sindical, os trens 
da CBTU somente funcionarão 
nesta quinta-feira após o fim 
do movimento. O primeiro ho-
rário é 4h25

Cleofas disse que movi-
mentos sindicais comunicaram 
que irão obstruir as linhas para 
impedir a circulação dos trens. 
“Não temos ainda a hora do 
fim do movimento, mais temos 
que comunicar à população a 
paralisação nos primeiros ho-
rários”, enfatizou.

AGENDA DOS CANDIDATOS
(JOÃO PESSOA)

6h - Adesivagem e panfletagem
8h40 - Caminhada no Valentina
10h - Reunião com a coordenação de 
campanha
13h - Entrevista para a TV Manaíra/
Band
14h40 - Gravação de Guia Eleitoral
15h40 - Caminhada na comunidade 
Padre Hilton Bandeira, na Torre
17h40 - Plenária da Militância Girassol 
no Esporte Clube Cabo Branco

Não informou agenda

Cida Ramos (PSB)

Luciano Cartaxo (PSD)

Charliton Machado (PT)

Não informou agenda

CAMPINA GRANDE

8h30 - Gravação de Guia Eleitoral
11h20 - Visita em empresa 
14h - Visita em empresa 
16h - Caminhada nas Malvinas
18h - Entrevista para a TV Itararé 
20h - Reunião com lideranças

8h – Agenda administrativa
14h – Sabatina no Conselho Municipal 
de Saúde, na sede da Secretaria de 
Saúde
16h – Ação no bairro da Estação Velha
20h- Reunião com a coordenação de 
campanha

Artur Bolinha (PPS)

Romero Rodrigues (PSDB)

Adriano Galdino (PSB)

12h - Entrevista para a Rádio Taba-
jara
15h40 - Caminhada no bairro do 
Tambor, com concentração na Rua 
do Juá
19h - Reunião com lideranças na As-
sociação de Moradores do Mutirão 
do Serrotão

Manhã – Entrevista para a Campina 
FM e café da manhã com líderes 
evangélicos 
Tarde – Visita aos bairros do Jere-
mias, Palmeira e Cuités
Noite – Culto de oração no Cru-
zeiro

Walter Brito Neto (PEN)

Veneziano Vital do Rêgo (PMDB)

8h15 - Entrevista para a Rádio 
Caturité
10h15 - Gravação de peças para as 
redes sociais
15h15 - Caminhada no bairro da 
Palmeira
19h15 - Reunião com lideranças
20h15 - Encontro no Centenário 
21h15 - Encontro nas Malvinas

Não informou agenda

Victor Hugo (PSol)

David Lobão (PSol)

6h40 - Panfletagem no Centro
9h - Corpo a corpo no Centro
12h15 - Entrevista para a TV Paraíba
13h - Adesivagem no Centro 
15 h - Participação no ato “Fora 
Temer”, na Praça da Bandeira 
18h - Panfletagem em faculdades
20h - Reunião com a coordenação de 
campanha

FOTO: Divulgação

Os professores da 
UFPB aprovaram em as-
sembleia a adesão da 
categoria à paralisação 
geral que será realiza-
da em todo o País nesta 
quinta-feira (22). Foram 
realizadas assembleias 
na última terça-feira, 
nos campi de Areia e Ba-
naneiras, e nessa quar-
ta-feira, em João Pessoa 
e no Litoral Norte.

Com a paralisação, 
não haverá aula em 
toda a universidade, 
mas a ADUFPB vai reali-
zar uma série de ativida-
des de mobilização. No 
campus I, serão feitas 
visitas aos centros e dis-
tribuído material infor-
mativo para denunciar 
os ataques aos direitos 
trabalhistas e à educa-
ção pública no Brasil.

A concentração 
acontecerá às 7h30, na 
sede do sindicato, locali-
zada no Centro de Vivên-
cia. Às 8h, os professores 
sairão para as visitas 
aos centros. Já à tarde, 
às 14h, haverá debate 
sobre o direito à saúde 
no Centro de Ciências 
Médicas. E às 16h será 
realizado, no Centro de 
João Pessoa, um grande 
protesto em conjunto 
com várias categorias de 
trabalhadores e com os 
movimentos sociais. A 
concentração ocorrerá 
no Liceu Paraibano.

No Campus de Bana-
neiras, acontecerão ati-
vidades de mobilização 
dentro de um evento do 
curso de Pedagogia. Em 
Areia, os professores, 

técnico-administrativos 
e estudantes irão fazer 
panfletagem na entrada 
do campus e nos depar-
tamentos.

Para os próximos 
dias estão programadas 
outras atividades. Na 
segunda-feira, dia 26, 
a partir das 15h, have-
rá reunião, na sede da 
ADUFPB, da Comissão 
de Mobilização, forma-
da por representantes 
dos professores, dos 
técnico-administrativos 
e dos estudantes.

Já no dia 29, por 
decisão da assembleia 
de professores realizada 
nessa terça e quarta-fei-
ra, a ADUFPB promove 
uma nova série de mo-
bilizações, com deba-
tes sobre o marco legal 
da ciência e tecnologia. 
Além disso, a categoria 
participará das ativida-
des que serão realizadas 
nessa data pelas centrais 
sindicais.

Também foi decidi-
do na assembleia que 
a Seção Sindical irá ela-
borar material didático 
para tratar dos temas 
relacionados aos direitos 
que estão ameaçados 
para que sejam traba-
lhados em sala de aula 
pelos professores. Vai, 
ainda, solicitar audiên-
cia com a Progep para 
tratar do calendário de 
férias da categoria do-
cente para que seja ob-
servada com vistas a le-
gislação que trata deste 
assunto.

Professores da UFPB 
aderem aos protestos

PARALISAÇÃO GERAL

Campus I (João Pessoa)
n Concentração às 7h30 na ADUFPB e visita aos centros a partir das 8h

n Debate sobre o direito à saúde, no CCM, às 14h

n Protesto no Centro de João Pessoa. Concentração às 16h no Liceu Paraibano

Campus II (Areia)
n panfletagem na entrada do campus e nos departamentos

Campus III (Bananeiras)
n atividade de mobilização durante evento do curso de Pedagogia

Agenda da mobilização

Iluska Cavalcante 
Especial para A União 

Moradores de Santa Rita e 
servidores da Prefeitura Muni-
cipal manifestaram na manhã 
de ontem sua revolta contra 
o prefeito Severino Alves Bar-
bosa Filho, conhecido como 
Netinho, devido ao que eles de-
nominaram como “caos da ci-
dade”. Há mais de um mês sem 
coleta de lixo e três meses sem 
receber seus salários, os mora-
dores e servidores decidiram 
protestar no prédio da Prefei-
tura Municipal de Santa Rita. 

Segundo relato de mora-
dores, os manifestantes inva-
diram o prédio da Prefeitura 
e “sacudiram” papéis e docu-
mentos no meio de um pátio 
no local. Logo depois, eles co-

locaram os documentos dentro 
de sacos ateando fogo no meio 
da avenida que fica em frente à 
Prefeitura. Em vídeos gravados 
pelos manifestantes é fácil per-
ceber a revolta: “Ele não paga, 
isso tudo é porque prefeito não 
paga”.

O taxista Flávio Costa é 
um dos moradores que esta-
vam presentes na manifesta-
ção e informou que caso não 
haja resposta ou resolução do 
problema por parte da Prefei-
tura, os protestos irão conti-
nuar acontecendo. “O Prefeito 
não está pagando e é por isso 
que está todo mundo nessa re-
volta”, disse.

A reportagem de A União 
tentou por diversas vezes en-
trar em contato com a Prefeitu-
ra e não obteve resposta. 

Moradores invadem a 
Prefeitura de Santa Rita

REVOLTA

O Ministério Público da 
Paraíba (MPPB) ajuizou, nes-
sa quarta-feira (21), mais uma 
ação civil pública com pedido 
de liminar de tutela de urgên-
cia contra o Município de Santa 
Rita, localizado na Grande João 
Pessoa. Desta vez, a ação tam-
bém é contra o Instituto de Pre-
vidência Municipal (IPREVSR) 
e tem como objetivo garantir 
o pagamento dos benefícios 
atrasados aos aposentados e 
pensionistas, através do blo-
queio judicial de verbas.

Conforme explicou os 
promotores de Justiça Anita 
Bethânia Rocha e Francisco 
Lianza, foi constatado que des-
de maio de 2014 o Município 

de Santa Rita vem deixando de 
repassar ao IPREVSR valores 
devidos a título de contribui-
ções previdenciárias dos ser-
vidores públicos municipais 
(parte patronal e servidor), o 
que já gerou um saldo deve-
dor superior a R$ 18 milhões 
para o município, conforme 
informações apresentadas 
pelo próprio instituto, no últi-
mo mês de agosto.

Na ação, os promotores 
destacam que “a inércia do mu-
nicípio comprometeu o equilí-
brio financeiro e atuarial do 
instituto e prejudicou os ser-
vidores públicos aposentados 
e pensionistas, que já sofrem 
com dois meses em atraso, es-

tando sem qualquer perspecti-
va de receber seus proventos”.

A Promotoria também 
constatou que, apesar da fal-
ta de repasse e de pagamento 
das contribuições previdenci-
árias, observa-se a realização 
de pagamentos de débitos 
comuns. “A despeito da alega-
da redução dos repasses ao 
município e da existência de 
onerações eventuais sobre a 
sua receita mensal, o que vem 
acontecendo é que os recur-
sos públicos têm se destinado 
ao pagamento de outras ‘dí-
vidas’, sem dar prevalência às 
dívidas de caráter alimentar. 
Inconformado com a situação 
fática relatada, o Ministério 

Público vem pedir a tutela 
jurisdicional para socorrer 
os servidores aposentados 
e pensionistas do Município 
de Santa Rita”, justificaram os 
promotores.

A ação
Na ação civil pública, a 

Promotoria requer a conces-
são da tutela de urgência para 
determinar o bloqueio judicial 
de recursos depositados nas 
contas bancárias do municí-
pio suficientes para o paga-
mento, com regularidade, das 
contribuições previdenciárias 
descontadas dos servidores 
e devidas pela administração 
municipal. 

MP requer bloqueio para garantir pagamento 
APOSENTADOS E PENSIONISTAS

Manifestantes espalharam documentos na rua e atearam fogo



Bancos em greve não 
podem cobrar juros, 
multas ou encargos
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Parte do inquérito que 
investiga assassinato da 
estudante foi concluído

Justiça acata denúncia contra padrasto
CASO REBECA

A Polícia Civil da Paraíba 
concluiu parte do inquérito 
que investiga o assassinato 
da estudante Rebeca Cristina 
Alves Simões, morta em 11 
de julho de 2011. A Justiça 
decretou a prisão preventi-
va na tarde dessa terça-feira 
(20) do principal suspeito do 
homicídio, Edvaldo Soares da 
Silva, padrasto da vítima.

De acordo com o de-
legado responsável pelo 
caso, Glauber Fontes, o in-
quérito realizado pela Polí-
cia Civil aponta 22 indícios 
que dão subsídios necessá-
rios para a prisão preven-
tiva e o entendimento de 
que o caso está em fase de 
conclusão, após cinco anos 
de investigação e mais de 
100 pessoas ouvidas em 
depoimento. “Após o levan-
tamento, o Ministério Pú-
blico ofereceu a denúncia 
e o juiz do 1º Tribunal do 
Júri a recebeu, logo, con-
verteu a prisão temporária 
em preventiva, atendendo 
a uma representação da 
Polícia Civil. O que significa 
dizer que o Edvaldo Soares, 
agora é considerado réu e 
responde pelos crimes de 
estupro e homicídio quali-
ficado”, disse o policial.   

Ainda segundo Glauber 

Fontes, entre os indícios 
apontados pela Polícia Civil, 
destacam-se: o histórico do 
suspeito voltado para práti-
ca de crimes sexuais, pois, 
ao longo da investigação, 
vários casos foram iden-
tificados, tendo alguns se 
transformado em inquérito 
policial próprio e em sindi-
cância instaurada.

“No dia do crime, Ed-
valdo Soares não estava 
escalado oficialmente para 
trabalhar no Presídio do 
Róger, como afirmava. Ele 
usou a unidade prisional 
apenas para apresentar um 
álibi que não se sustentou. 
Esteve ausente do presí-
dio no dia do crime não em 
qualquer horário do dia, 
mas, exatamente no período 
em que a perícia concluiu 
que houve a morte da estu-
dante Rebeca Cristina. Por 
diversas vezes, o suspeito 
tentou tumultuar as inves-
tigações, sempre trazendo 
informações falsas. Quanto 
à motivação do crime, tra-
balhamos em duas frentes: 
Edvaldo mantinha um rela-
cionamento extraconjugal 
e a vítima teria descoberto 
isso e a segunda foi em ra-
zão de um distúrbio sexual 
apresentado pelo suspeito”, 
afirmou Glauber Fontes.                         

Durante as investiga-
ções, a Polícia Civil des-
cobriu que o padrasto de 
Rebeca Cristina tinha se 

envolvido em um caso de 
tentativa de homicídio con-
tra uma ex-mulher, com 
quem tem uma filha.  Além 
disso, em sua casa foram 
encontradas fotografias de 
crianças em poses sensuais. 
Compõem o inquérito tam-

bém, provas técnicas escla-
recendo que no momento 
do crime, Edvaldo Soares 
estava na área onde Rebe-
ca foi assassinada. “Muitas 
provas nos dão referência 
para o pedido de prisão 
preventiva. Em depoimen-

to, vários colegas afirma-
ram que Edvaldo disse que 
Rebeca estava desapareci-
da antes do meio-dia, quan-
do, na realidade, ele só foi 
comunicado oficialmente 
do desaparecimento da ví-
tima após às 14h pela mãe 

da estudante que só sentiu 
falta da filha por volta des-
se horário. Temos informa-
ções robustas que dão clara 
certeza para a Polícia Civil  
da participação efetiva do 
Edvaldo Soares no crime”, 
finalizou o delegado.

A Polícia Civil, por meio 
da Delegacia de Defraudações 
e Falsificações  (DDF) de João 
Pessoa, após uma semana de 
investigação, prendeu ontem, 
no bairro Jardim Luna, na ca-
pital, a aposentada Anita Gari-
baldi Gomes de Pinho, 64 anos. 
Ela é suspeita de realizar nego-
ciação fraudulenta de joias. A 
aposentada já responde um 
inquérito policial por comprar 
joias avaliadas em mais de 
R$ 120 mil e não pagar o valor. 

Desta vez, Anita Garibaldi 
comprou a uma vítima R$ 80 
mil em joias. Durante a ne-
gociação, ela teria pago uma 
pequena quantia referente 
a entrada e depois sumiu. “A 
aposentada é suspeita de ter 
lesado diversas pessoas, sem-
pre negociando joias de alto 
valor, apresentando-se como 
viúva de um auditor fiscal, 
ganhando a confiança das ví-
timas e informando que teria 
altos valores a receber a título 
de precatório, conseguindo, 

desta forma, adquirir as joias, 
com a promessa de pagamen-
to posterior”, disse o delegado 
da DDF, Lucas Sá.

As investigações mostra-
ram também que depois de 
receber as joias a aposentada 
desaparecia, mudava de en-
dereço, de contato telefônico 
e não pagava os valores devi-
dos, deixando as vítimas com o 
prejuízo. Os agentes de inves-
tigação da DDF conseguiram, 
em uma semana, descobrir a 
existência de dois contratos 
de penhor ativos na agência da 
Caixa Econômica Federal, que 
a suspeita teria feito usando 
joias de uma das vítimas.

A polícia solicitou as ima-
gens das joias penhoradas, que 
foram reconhecidas por uma 
das vítimas. Com isto foi possí-
vel pedir o mandado de prisão 
contra a suspeita, que foi presa 
em flagrante. Anita vai respon-
der pelos crimes de esteliona-
to, podendo ser condenada a 
até cinco anos de reclusão. 

Aposentada é presa por 
negociação fraudulenta

COMPRA DE JOIAS Governo custeia 
despesa aérea de 
irmão de homem 
morto em Madri

O Governo do Estado 
irá custear as despesas aé-
reas de Walfran Campos, 
irmão do paraibano Mar-
cos Nogueira, encontrado 
esquartejado juntamente 
com a mulher e os dois fi-
lhos em Madri, na Espanha. 

Walfran Campos soli-
citou apoio do Governo do 
Estado para viajar a Madri 
e, assim, acompanhar todo 
o processo burocrático 
referente à liberação dos 
corpos. As despesas aéreas 
incluem os trajetos João 
Pessoa-Madri e Madri-João 
Pessoa. 

A chefia de Gabinete do 
Governador informou que, 
além das passagens aéreas, 
toda a estrutura do Estado, 
a exemplo do Instituto de 
Polícia Científica, foi colo-
cada à disposição da famí-
lia das vítimas. O desejo 
da família é que as vítimas 
sejam enterradas em João 
Pessoa.

A Polícia Civil da Paraíba, por 
meio da Delegacia de Crimes Con-
tra o Patrimônio (Roubos de Fur-
tos) de João Pessoa, prendeu cinco 
pessoas e apreendeu um adoles-
cente, na cidade de Santa Rita. En-
tre os presos está uma candidata 
a vereadora. Eles são suspeitos de 
roubo, associação criminosa e trá-
fico de drogas. 

Foram presos: Liaquim Gonçal-
ves de Lima Júnior, de 24 anos; Ari-
vando Soares de Lima, de 35 anos; 
Luana Maria Diniz de Lima Cândi-
da, de 20 anos; Laura Cynara Ma-
ranhão Santos de Paiva, de 37 anos 
e Amara Jane de Lima, de 20 anos. 

De acordo com a delegada da 
DRF, Júlia Valeska, o trabalho poli-
cial começou com um levantamento 
para identificar os membros de um 
grupo criminoso responsável por 
vários roubos. O principal alvo da 
investigação tratava-se de Liaquim 
Gonçalves. 

“Durante as investigações, foi 
descoberto o envolvimento dos sus-
peitos com o tráfico de drogas. Com 
os presos foram apreendidas duas 
‘bananas’ de dinamite armadas, 
que estavam de posse do Liaquim, 
que mantinha envolvimentos des-
ses delitos com a candidata a verea-
dora Laura Cynara. Nós recebemos 
informações que ela iria negociar 
com o Liaquim uma certa quantida-
de de droga. Ao fazermos a abor-
dagem na última segunda-feira, 
conseguimos desarticular o grupo e 
apreender diversos materiais”, dis-
se a autoridade policial. 

A Polícia Civil descobriu ainda 
que alguns dos presos fazem parte 
de um grupo especializado em rou-
bos a estabelecimentos comerciais, 
saidinhas de banco. 

Os outros do grupo vão respon-
der pelos crimes de roubo, associa-
ção criminosa e ainda se investiga o 
crime de tráfico de drogas.

PC prende candidata a vereadora 
e mais quatro suspeitos de crimes

EM SANTA RITA

Feliphe Rojas
Especial para o Jornal A União

Iniciado na última sexta-
-feira (16), o incêndio flores-
tal no Pico do Jabre, localiza-
do no município de Matureia, 
no Sertão paraibano, dura 
mais de cinco dias e ainda dá 
trabalho ao efetivo de Bom-
beiros Militares da Paraíba, 
que atua o dia inteiro no com-

bate às chamas. A suspeita da 
corporação é de que o incên-
dio seja criminoso, por conta 
de evidências encontradas 
nas regiões devastadas.

"O incêndio do Pico do 
Jabre nós estamos investi-
gando porque provavelmente 
é de origem criminosa, uma 
vez que, por exemplo, a gen-
te apaga o fogo e quando é de 
noite, o fogo volta. Além disso, 

a gente já encontrou vasilha-
me com óleo diesel, pedaços 
de tecidos com combustível. 
Então, provavelmente tem 
alguém indo lá e colocando 
fogo todas as noites", decla-
rou a tenente Isabel, respon-
sável pela comunicação do 
Corpo de Bombeiros.

Mais de 120 bombeiros 
dos 1º, 2º e 3º Comandos Re-
gionais de Bombeiro Militar 

trabalharam de maneira al-
ternada no controle dos focos 
de incêndio. Eles trabalham 
durante todo o dia e descan-
sam à noite, voltando na ma-
nhã do dia seguinte. Mais de 
50 hectares de vegetação na-
tiva foram consumidas pelas 
chamas, causando prejuízo 
à flora e à fauna da região. 
A tenente Isabel explicou as 
causas deste incêndio estar 

durando tanto, ao contrário 
das outras centenas de focos 
que são registrados ao longo 
do ano. 

"Esse está durando por 
conta de ter sido uma área 
muito grande, uma área no 
pico que nosso caminhão de 
incêndio, que tem bastante 
água, não tem acesso. Então 
a gente fica transportando 
umas bombas, que é uma 

bomba mochila, é como se 
fosse uma mochila com uma 
garrafa cheia de água. Por-
tanto, é um processo mais 
demorado porque o agente 
extintor, que é a água, vai em 
menor quantidade, e esse in-
cêndio do Pico do Jabre é um 
caso específico porque pro-
vavelmente tem alguém que 
está reacendendo o fogo to-
das as noites", afirmou.

CB suspeita que incêndio é criminoso
FOGO NO PICO DO JABRE

Padrasto de Rebeca Cristina, Edvaldo Soares, é o principal suspeito do assassinato da estudante, no dia 11 de julho de 2011 

FOTO: Reprodução TV
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Greve dos bancários: cobrança
de multa por atraso está suspensa
Ação do Procon-PB foi 
acatada pela 6ª Vara da 
Fazenda Pública de JP

As empresas não podem 
cobrar juros, multas ou encar-
gos financeiros dos consumi-
dores paraibanos enquanto os 
bancários estiverem em gre-
ve no Estado. De acordo com 
ação promovida pelo Procon 
da Paraíba, em conjunto com 
Procons das cidades de Cabe-
delo, Bayeux, Patos e Campina 
Grande, os bancos só poderão 
cobrar juros dos cidadãos pa-
raibanos 72 horas após a nor-
malização dos serviços ban-
cários. Segundo a advogada 
e gerente de atendimento do 
Procon-PB,  Meriene Soares, os 
consumidores que receberem 
alguma cobrança de multa das 
instituições bancárias antes 
do término da greve poderão 
se direcionar ao órgão, que se 
localiza no Parque Solon de Lu-
cena (Lagoa), em João Pessoa. 

O presidente do Sindica-
tos dos Bancários da Paraíba, 
Marcelo Alves, disse ontem 
que a categoria, juntamente 
com as centrais sindicais, es-
tará se reunindo hoje em fren-
te ao Liceu, a partir das 15h, 
rumo à greve geral em defesa 
da democracia e dos direitos 
históricos dos trabalhadores. O 
presidente sindical disse ainda 
que a greve que começou no 
dia 6 deste mês continua firme 
enquanto os banqueiros não 
lançarem nenhuma nova pro-
posta que atenda as reivindica-
ções dos bancários.

Pela democracia 
Para Marcelo Alves, os 

trabalhadores do ramo finan-
ceiro devem estar coesos nas 
lutas em defesa dos direitos de 
todos os trabalhadores. "O mo-

mento requer unidade e mo-
bilização para resistirmos ao 
terrível golpe desferido contra 
a democracia, que derrubou 
uma presidente eleita demo-
craticamente  e que coloca em 
risco os direitos históricos dos 
trabalhadores. A hora é agora. 
E quem sabe faz a hora, não 
espera acontecer", afirmou o 
sindicalista, usando o refrão da 
música do compositor paraiba-
no Geraldo Vandré. 

A ação do Procon-PB con-
tra a cobrança de juros e mul-
tas foi acatada pela 6ª Vara da 
Fazenda Pública de João Pes-
soa. Com a decisão, os bancos 
também estão proibidos de 
fazer a negativação dos corren-
tistas junto aos órgãos de pro-
teção ao crédito. 

Multa
A multa aos bancos, caso a 

decisão seja descumprida, é de 
R$ 50 mil por dia, até o limite 
de R$ 500 mil, além das demais 
medidas de ordem judiciais ca-
bíveis. O fato é que a paralisa-
ção das atividades bancárias, 
setor considerado essencial às 
necessidades inadiáveis da co-
munidade, produz resultados 
negativos de graus diversos 
na vida dos consumidores que 
se veem impossibilitados de 
ampliarem os compromissos 
financeiros dentro dos prazos 
contratados. Com o movimen-
to, os consumidores têm seus 
cheques descontados, já que 
os setores de compensação 
funcionam, mas não podem 
efetuar depósitos, para prover 
com fundos suficientes suas 
contas bancárias. 

Com isso, os cheques são 
devolvidos, aí cobram-se juros, 
multas e outros encargos finan-
ceiros. Então os compromissos 
que anteriormente eram pagá-
veis tornam-se impraticáveis 
devido a incidência de pesados 
fardos impostos pela institui-
ção bancária. 

José Alves
zavieira2@gmail.com

Chico José
chicodocrato@gmail.com

As agências do Banco do 
Brasil e da Caixa Econômica 
Federal terão que manter no 
mínimo 30% dos funcionários 
em atividade para atendimen-
to à população que precisa dos 
serviços dessas instituições de 
crédito em Campina Grande. É 
o que determina uma medida 
liminar da juíza Adriana Lemes 
Fernandes Maracajá Coutinho, 
da 5ª Vara do Trabalho da ci-
dade, em atendimento a uma 
ação civil pública, requerida 
pela Subseção campinense da 
Ordem dos Advogados do Bra-
sil. Os bancários estão em gre-
ve há mais de duas semanas. 

Em sua decisão, a ma-
gistrada prevê a aplicação de 
multa diária de R$ 5 mil,  caso 

a medida não seja atendida.  Na 
decisão, a juíza afirmou que 
os valores liberados por meio 
de alvará têm nítido caráter 
alimentar e não podem ser 
sacados em caixas eletrônicos 
como um pagamento qualquer.

O advogado Jairo Olivei-
ra, presidente da Subseção da 
OAB, informou ontem que vai 
requerer outra liminar esten-
dendo a obrigatoriedade dos 
30% nas demais agências ban-
cárias que funcionam em Cam-
pina Grande.

No entendimento do ad-
vogado Jairo Oliveira, o direito 
de greve é um dos mecanis-
mos de luta dos trabalhadores 
previsto na Constituição Fede-
ral e por isso mesmo deve ser 
respeitado. Mas ele também 
entende que o exercício do di-
reito de greve  precisa observar 

os requisitos legais, entre os 
quais, o de manter a prestação 
dos serviços essenciais.

Vai recorrer
O presidente do Sindica-

to dos Bancários de Campina 
Grande e região, Rostand Lu-
cena, disse que até o final da 
manhã de ontem não tinha 
sido notificado da decisão da 
Justiça do Trabalho. Ele adian-
tou que tão logo seja notificado 
vai recorrer da liminar da juíza 
Adriana Lemes.

De acordo com Rostand, 
os bancos já  mantém até mais 
de 30% dos funcionários aten-
dendo ao público. O percen-
tual, segundo o sindicalista, va-
ria de uma para outra agência 
bancária. Ele acrescentou que 
80% das transações bancárias 
podem ser feitas nos terminais 

de autoatendimento das agên-
cias. Quanto às reclamações da 
população, segundo as quais 
estaria faltando envelopes para 
depósitos nos terminais, Ros-
tand falou que, “por causa da 
greve, muita gente levou para 
casa uma grande quantidade 
de envelopes que estava nos 
terminais eletrônicos”.

BB e CEF devem manter 30% dos funcionários

FOTO: Cláudio Goes

Os bancos só poderão cobrar juros dos cidadãos paraibanos 72 horas após a normalização dos serviços em todo o Estado

Em sua decisão a 
magistrada prevê 
a aplicação de 
multa diária de 
R$ 5 mil, caso 
a medida não 
seja atendida

Na quarta edição do mutirão do 
Seguro de Danos Pessoais Causados 
por Veículos Automotores de Via Ter-
restre (DPVAT) em Campina Grande, 
foram firmados quase 100 acordos 
entre as partes e a Seguradora Líder, 
o que permitiu uma arrecadação de 
mais de R$ 380 mil para indenizar as 
vítimas de acidente de trânsito. O es-
forço concentrado ocorre até as 18h 
de amanhã, no ginásio de esportes 
Evanilson Menezes, localizado na 
Avenida Espírito Santo, S/N, Bairro da 
Liberdade.

O evento é promovido a partir 
de uma parceria entre o Núcleo de 
Conciliação do Tribunal de Justiça da 
Paraíba (TJPB) e a Seguradora Líder, 
empresa responsável pelo pagamen-
to do seguro DPVAT.

Segundo a coordenadora do es-
forço concentrado e juíza do 3º Jui-
zado Auxiliar Cível de Campina, Ivna 
Mozart, a expectativa é que esta edi-
ção supere as anteriores, no que tan-
ge ao percentual de acordos. “O nos-
so objetivo é compor as partes e dar 
uma solução rápida ao conflito e qua-
lificada, uma vez que ambas as partes 
constroem de forma consensual o re-
sultado daquele litígio”.

Dentre as vítimas que firmaram 
acordo está Marcone Albertino, de 

48 anos. Ele parabenizou a iniciativa 
do Núcleo de Conciliação ao agilizar 
o julgamento de feitos relaciona-
dos a vítimas de trânsito. “Vejo com 
grande favorecimento, muitas vezes 
os processos se encontram parado, e 
tendo um mutirão desse favorece a 
todo nós”.

Já Osana Araújo de Lima, falando 
em nome do seu filho menor, afirmou 
que graças ao esforço concentrado 
pode dar solução definitivamente à 
ação. “Tem coisa que a gente espera 
muito tempo e hoje está resolvendo”.

Esta edição conta com 25 bancas 
de conciliação, comandadas pelos 
alunos das Facisa, Universidade Fede-
ral de Campina Grande, conciliadores 
do Cejusc local, dez peritos do Tribu-
nal e cinco peritos/assistentes da se-
guradora, além de cinco magistrados 
e 35 servidores do Tribunal de Justiça.

As unidades judiciais que parti-
cipam do mutirão são as seguintes: 
Alagoa Grande, Alagoa Nova, Areia, 
Aroeiras, Barra de Santa Rosa, Boquei-
rão, Cabaceiras, Cacimba de Dentro, 
Campina Grande, Cuité, Esperança, 
Ingá, Itabaiana, Juazeirinho, Montei-
ro, Picuí, Pocinhos, Prata, Queimadas, 
Remígio, São João do Cariri, Serra 
Branca, Soledade, Sumé, Taperoá e 
Umbuzeiro.

Buscando a conciliação de apro-
ximadamente 90 processos de vítimas 
de trânsito, o Centro Judiciário de 
Solução de Conflitos (Cejusc) da Re-
gião de Guarabira promove hoje o 
mutirão do Seguro de Danos Pessoais 
Causados por Veículos Automotores 
de Via Terrestre (DPVAT). O evento 
será realizado no Fórum Dr. Augusto 
Almeida, das 7h às 14h.

De acordo com a juíza e coorde-
nadora do Cejusc local, Bárbara Bor-
toluzzi Emmerich, o esforço concen-
trado ocorrerá na 4ª e 5ª varas mistas 
e no Juizado Especial Misto de Guara-
bira. “O objetivo do esforço concen-
trado é que alcance 90% de acordos 
em relação à pauta estabelecida”.

A iniciativa do mutirão conta 
com apoio do Núcleo de Conciliação 
do Tribunal de Justiça da Paraíba, 
que tem à frente o desembargador 
Leandro dos Santos, em parceria com 
a Seguradora Líder, empresa respon-
sável pelo pagamento do seguro.

As perícias serão realizadas no 
dia do evento, com exceção dos feitos 
que já constem na referida perícia, fi-
cando o atendimento de acordo com 

a pauta das audiências. Os esforços 
contarão com quatro bancas de con-
ciliação, além de alunos da Universi-
dade Estadual da Paraíba, Campus de 
Guarabira, e peritos nomeados pelas 
próprias varas judiciárias.

Para maiores informações, as pes-
soas interessadas podem entrar em 
contato com o Núcleo de Conciliação 
do TJPB através do Disk Conciliação, 
(83) 3216-1436, ou pelo Cejusc de 
Guarabira, (83) 3271-3342 (ramal 29).

Quem pode receber
O DPVAT é um seguro de cunho 

social, criado com o intuito de am-
parar as vítimas de acidentes e seus 
familiares, indenizando-os em caso 
de invalidez permanente ou morte, e 
indenizando eventuais despesas, pro-
venientes de qualquer acidente de 
trânsito, ocasionados por qualquer 
veículo automotor de via terrestre ou 
por suas cargas, as pessoas transpor-
tadas ou não.

Não importa se a vítima é condu-
tora, passageira ou pedestre. Todas 
as vítimas de acidente de trânsito 
têm direito ao Seguro DPVAT.

Cerca de 100 acordos são firmados no 1o dia em CG

Conciliação será hoje em Guarabira

MUTIRÃO DPVAT 
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Agronegócios movimenta cadeia 
produtiva na 49ª Expofeira da PB
Evento é promovido pelo 
Governo do Estado, com 
apoio do BNB e Sebrae

Teresa Duarte
teresaduarte2@hotmail.com

A grande movimenta-
ção na praça de alimentação 
da 49ª Expofeira da Paraíba 
Agronegócios, iniciada no 
último domingo (18), tem 
superado as expectativas 
dos comerciantes. O evento 
promovido pelo Governo do 
Estado, por meio da Secre-
taria de Desenvolvimento 
da Agropecuária e da Pesca, 
em parceria com o Banco 
do Nordeste, Senar Paraí-
ba e Sebrae, acontece até o 
próximo domingo (25) no 
Parque de Exposições Hen-
rique Vieira de Melo, no 
bairro do Cristo Redentor, 
em João Pessoa.

A praça da alimenta-
ção ocupa uma área de 500 
metros quadrados e conta 
com três restaurantes, 12 
food trucks, além de barra-
quinhas de produtos arte-
sanais. O espaço está sendo 
coordenado pelo Sebrae-PB 
e também conta com apre-
sentações culturais e shows 
gratuitos, que acontecem 
esta semana, sempre no pe-
ríodo das 16h às 22h. “Have-
rá mais de 40 apresentações 
culturais durante o período 
da feira, com duração de 45 
a 55 minutos cada. A nossa 
intenção é promover talen-
tos e negócios culturais”, 
destacou a gestora de Tu-
rismo do Sebrae-PB, Regina 
Amorim.

O espaço ganhou uma 
bela decoração feita pelos 
artistas plásticos Babá San-
tana e Alice Fernandes, e 
painéis da cultura paraiba-
na que embelezam os espa-

Quinta-feira (22/9/16)
16h – Grupo de Capoeira
17h – Coco de Roda Novo 
Quilombo (Conde)
18h – Banda de Circo – Espantalho
19h – Diego Tché – Voz e Violão
21h – Forró Imbalança

Sexta-feira (23/9/16)
16h – Carlos Peré
17h – Grupo de Dança Serras de 
Bananeiras
18h – Wellington Sousa – Voz e Violão
19h – Desfile de Moda Coleção Ouro 
Branco – estilista Romero Sousa
20h – Alma & Pasion – 
Show Tango e Bolero

Sábado (24/9/16)
16h – Grupo Luar da Minha Terra
17h – ENSA MUSIC
18h – Companhia de Dança – 
Nossa Senhora Aparecida
19h – Grupo Aruenda da Saudade 
(Pitimbu)
20h – Quadrilhando

Domingo (25/9/16)
16h – Show de Rabeca com 
Douglas (Monteiro)
17h – Frente Trovadora – Sarau 
Poético Musical (Alagoa Grande)
18h – Dom Quixote Literário 
(Alagoa Grande)
19h – Grupo Jacoca (Conde)

Confira a programação

Peixes vivos e composta-
gem orgânica são as atrações 
apresentadas pela Empresa 
Paraibana de Abastecimento 
e Serviços Agrícolas (Empasa) 
na 49ª edição da Feira Paraíba 
Agronegócios, que acontece 
no Parque de Exposições Hen-
rique Vieira de Melo, em João 
Pessoa, e é organizada pelo 
Governo do Estado, por meio 
da Secretaria de Estado do De-
senvolvimento da Agropecuá-
ria e Pesca (Sedap). 

A Empasa expõe peixes 
das espécies tilápia, carpa, 
tambaqui e curimatã, que são 
cultivados na Estação de Pis-
cicultura de Itaporanga (EPI) 
pelos técnicos da empresa es-
tatal. Além dos peixes adultos, 
os alevinos (filhotes) também 
estão nos tanques e aquário gi-
gante. Os produtores rurais que 
desejam receber peixes para os 
açudes nas suas propriedades 
podem se cadastrar no local. 
Acessórios de pesca também 
estão em exposição na feira.

Um serviço que é desen-
volvido pela Empasa, a com-
postagem, é apresentado em 
uma tenda ao lado dos tanques, 
com comercialização aos pre-
ços de R$ 1,00 o quilo, em sacos 
de três e cinco quilos, e R$ 0,50 
o quilo, a saca de 50kg. O com-
posto orgânico é resultado de 
um trabalho realizado no reco-
lhimento do que é descartado 
pelos comerciantes de frutas, 
verduras, hortaliças e folha-
gens, quando é feita a compos-
tagem e transformada em rico 
adubo para a agricultura. 

Para o presidente da Em-
pasa, José Tavares Sobrinho, 
este ano a feira está muito bem 
organizada e o público gosta 
do que está exposto. “Nossa 
intenção é apresentar dois 
programas que são ofertados à 
população, como a piscicultura 
e o composto orgânico. O resul-
tado está estampado na reação 
dos visitantes e, com isso, o Go-
verno acertou mais uma vez”, 
relatou o presidente.

Peixes e compostagem

Animais a exemplo dos caprinos da Raça Boer (foto) são atrações 

Exposição traz oportunidades para pequenos e médios produtores no Parque Henrique Vieira de Melo, no bairro do Cristo Redentor, em JP

FOTOS: Teresa Duarte

A temporada pre-
ferida dos românticos 
chega colorindo muitos 
jardins e perfumando o 
ambiente. É a primave-
ra, que se inicia hoje às 
11h21, em todo o Hemis-
fério Sul do planeta e vai 
até o dia 21 de dezembro 
próximo, quando come-
ça a temporada do ve-
rão. Na Paraíba, a previ-
são da Agência Executiva 
de Gestão das Águas do 
Estado (Aesa) é de que os 
termômetros variem en-
tre 17ºC e 36ºC durante a 
estação das flores. 

Até a chegada do 
verão deverá haver um 
aumento gradual do ca-
lor. A temperatura mais 
elevada desta estação, 
36ºC, deve ser registrada 
no Alto Sertão. A mínima 
prevista para esta região 
é de 22ºC. Já a mais bai-
xa, 18ºC, é esperada no 
Cariri, onde a máxima 
será 33ºC. No Sertão os 
termômetros devem va-
riar entre 35ºC e 23ºC; 
Agreste, 29ºC e 21ºC; Bre-
jo, 28ºC e 20ºC e no Lito-
ral, 30ºC e 24ºC.

Segundo a meteo-

rologista da Aesa, Mar-
lei Bandeira, a Paraí-
ba não sofre variações 
acentuadas de tempe-
ratura durante este pe-
ríodo porque está loca-
lizada próximo da Linha 
do Equador. Por outro 
lado, a primavera traz 
dias mais ensolarados. 

“Por conta do mo-
vimento de translação 
da Terra, o sol incide em 
ângulos diferentes nas 
várias partes do planeta. 
No Brasil, uma das carac-
terísticas deste fenôme-
no nesta época do ano é 
o aumento do dia solar. 
Temos mais sol durante o 
dia e uma noite um pou-
co mais curta”, explicou.

Durante setembro, 
outubro e novembro, 
a Paraíba e parte da re-
gião Nordeste costumam 
registrar os menores 
índices pluviométricos 
do ano. “A primavera 
coincide com o perío-
do de estiagem, onde 
as chuvas são bastante 
reduzidas. No entanto, 
poderão ocorrer chuvas 
isoladas”, acrescentou 
Bandeira. (TD)

Chegada da primavera
vai elevar temperatura

PREVISÃO DA AESA

O Hospital Geral de Ma-
manguape (HGM) recebeu 
nesta semana  representan-
tes do Instituto de Educação 
Superior da Paraíba (IESP). 
O encontro selou um convê-
nio para estágios na área de 
Enfermagem, um dos setores 
mais bem avaliados por pa-
cientes e acompanhantes na 
Pesquisa de Satisfação reali-
zada em agosto.

A parceria deverá ser 
associada à Educação Conti-
nuada e Permanente do HGM. 
A previsão é que os estágios 
comecem já no próximo pe-
ríodo letivo, em fevereiro de 
2017. O curso de Enferma-
gem do IESP tem mais de dez 
anos. Todo o processo segue 
o padrão da Secretaria de Es-
tado da Saúde, por meio do 
Centro Formador de Recur-
sos Humanos (Cefor-PB). 

“De início, vamos come-
çar com os alunos do curso 
de Enfermagem, mas temos 
certeza que futuramente o 
HGM deverá receber também 
os alunos de outros cursos, 
como Nutrição e Fisioterapia, 
que ainda estão no segundo 
semestre. Lá na frente, quan-
do essas turmas estiverem 
iniciando com estágios, muito 

provavelmente traremos ao 
HGM também”, disse Simone 
Travassos, coordenadora de 
estágio de Saúde do IESP.

Já a coordenadora de En-
fermagem do IESP, Patrícia 
Tavares de Lima, ressaltou o 
número de estudantes do Vale 
na instituição e falou sobre o 
que encontrou no HGM. “Te-
mos muitos estudantes daqui 
de Mamanguape e de outras 
cidades da região e ficamos fe-
lizes em ver um hospital como 
o HGM. Sem dúvidas, o HGM 
vai contribuir muito para o 
aprendizado dos nossos alu-
nos. Aqui eles estarão com óti-
mos profissionais e uma ótima 
estrutura”, afirmou.

Esta será a primeira 
parceria deste tipo do HGM 
com uma instituição de en-
sino superior. Atualmente, 
o HGM desenvolve parceria 
com instituições de ensino 
técnico como a Escola de En-
fermagem Rosa Mística de 
Mamanguape e a Escola Pau-
lista de Tecnologia de Campi-
na Grande.

Para o gerente assisten-
cial do HGM, Reginaldo Lota, 
essa será uma grande oportu-
nidade de conhecimento, tan-
to para o hospital como para 

HGM e IESP realizam parceria 
para estágios na Enfermagem

EDucAçÃO cOnTInuADA E PERmAnEnTE

ços. A Casa das Bonecas, do 
município de Alagoa Gran-
de, esgotou praticamente 
o seu estoque no primeiro 
dia do evento. “Nós esta-
mos muito satisfeitos com 
essa oportunidade que o 
Sebrae nos deu em partici-
par desse evento, que já si-
nalizou bons negócios logo 
no dia da abertura, cujas 
vendas ultrapassaram as 
nossas expectativas”, rela-
tou Dorinha Eudes, cria-
dora e proprietária do em-
preendimento.

Outra novidade que vem 
atraindo bastante os visitan-
tes na praça da alimentação 
são os Candys Dindins Gour-
met, compostos de 13 varia-
dos sabores de sobremesas 
servidos em sacos de din-
dins.  As empresárias Silvia 
Lins Carrazoni e Nayana Mo-
rais Dias revelam que o pro-
duto é prático de ser comer-
cializado. “Nós apostamos 
nessa novidade que é um 
investimento de baixo custo, 
então, compramos o material 
e confeccionamos a estru-
tura em matéria que ocupa 
apenas um espaço de 2x2, 
sendo instalado em eventos e 
festas”, comentou Silvia Lins. 
Outro produto em destaque 
é o Empório da Coxinha. Ven-
dendo bastante, o empresá-
rio Daniel Falcão conta que 
comercializa coxinhas com 
três tipos de massas diferen-
tes, cujo cardápio é recheado 
com 26 sabores, dos quais, 
seis doces. 

O evento conta ainda 
com uma oficina de artes 
comandada pelo artista 
plástico Tito Lobo, tendo 
como destaque a tela “Bom 
Bumbá”, um painel de 4m x 
1,5m que será pintada co-
letivamente pelos partici-
pantes da oficina de artes 
plásticas.

o IESP. “Esta parceria será de 
grande valia para que possa-
mos trocar conhecimento. Os 
alunos vão poder aprender 
conosco e nós, com certeza, 
vamos aprender bastante 
também”, sugeriu.

A diretora-geral, Isis Un-
fer, disse que o HGM passará 
a receber os estudantes do 
Vale, além de atender aos pa-
cientes da região. “Será uma 
honra para nós e uma grande 
oportunidade para os alunos 
do Vale que estudam em João 
Pessoa. Eles vão poder esta-
giar aqui, pertinho de casa, 
sem ter que se deslocar até a 
capital. Reunimos aqui toda 
estrutura e corpo técnico ne-
cessário para oferecer um óti-

mo estágio”, disse.
Isis aproveitou, ainda, 

para lembrar que o HGM 
sempre procura expandir sua 
atuação à população. “O HGM, 
por meio da Educação Conti-
nuada e Permanente, vem tra-
zendo diversos cursos, treina-
mentos e capacitações tanto 
para os nossos colaboradores 
como também aos profissio-
nais do Vale. Chegou a hora de 
expandir ainda mais todo co-
nhecimento que é gerado aqui 
aos alunos de Enfermagem 
do IESP. Aqui eles vão poder 
aprender com a nossa forma 
de cuidar dos pacientes com 
humanização, com os nossos 
projetos, técnicas e profissio-
nais capacitados”, finalizou.

Representante do IESP conversa com estudantes no hospital

FOTO: Divulgação
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Propostas de mudança nas leis 
trabalhistas devem ficar para 2017
Governo diz que a prioridade 
agora é resolver a questão 
do déficit fiscal do País

O ministro do Trabalho, 
Ronaldo Nogueira, informou 
ontem que o governo só deve 
enviar a proposta de reforma 
na legislação trabalhista ao 
Congresso Nacional no segun-
do semestre do ano que vem. 
Segundo o ministro, a priori-
dade no momento “é resolver 
a questão do maior déficit fis-
cal da história do País”.

Em sua justificativa, No-
gueira argumentou que o go-
verno não quer elaborar o tex-
to de forma apressada, pois, 
antes de apresentar qualquer 
sugestão a respeito, pretende 
debater a matéria com a socie-
dade, incluindo os trabalhado-
res e os empresários. “Nem o 
trabalhador, nem o emprega-
dor serão surpreendidos. To-
dos serão protagonistas.”

O ministro reafirmou que 
não existe intenção de me-
xer em direitos adquiridos na 
Consolidação das Leis do Tra-
balho (CLT), tais como férias, 
13º salário, Fundo de Garantia 
do Tempo de Serviço (FGTS) 
e  vales-transporte e refeição, 
nem com o repouso semanal 
remunerado. “Nenhum direito 
do trabalhador sofre ameaça. 
Os direitos do trabalhador se-
rão aprimorados.”

Nogueira enfatizou que 
é preciso pensar no Brasil do 
futuro. Ele ressaltou que, de 
imediato, há uma preocupação 
maior, que é a retomada da eco-
nomia para reduzir o quadro 
de desempregados, estimado 

em 12 milhões de pessoas.
Questionado se haverá 

tempo hábil para encami-
nhamento da proposta de 
mudança ainda no governo 
Temer, o ministro evitou co-
mentar o assunto, dizendo 
que é preciso tratar uma 
questão de cada vez. Noguei-
ra deu as declarações logo 
após abrir o encontro Mo-
dernização das Relações do 
Trabalho, promovido em par-
ceria entre o jornal Estado 
de S. Paulo e a Confederação 
Nacional da Indústria (CNI).

Em palestra no evento, 
Ronaldo Nogueira procurou 
esclarecer que não passou de 
um mal-entendido a publica-
ção de informações sobre a 
possibilidade de a jornada de 
trabalho ser legalizada em 12 
horas por dia. “Jamais defen-
di o aumento para 12 horas. 
Isso é um verdadeiro dis-
parate”, afirmou o ministro, 
enfatizando que a orientação 
do presidente Michel Temer 
é para preservar os direitos 
da classe trabalhadora.

Segundo Nogueira, a pro-
posta que o governo estuda 
está centrada em três eixos: 
segurança jurídica; criação de 
oportunidades de ocupação 
com renda e consolidação dos 
direitos.

Também presente ao 
evento, o presidente do Tri-
bunal Superior do Trabalho 
(TST), Ives Gandra Martins, 
também defendeu a neces-
sidade de atualização das 
leis trabalhistas. Ives Gandra 
disse que é preciso vencer al-
gumas resistências e precon-
ceitos e que, para isso, “nada 
melhor do que levantar argu-
mentos e fatos para se chegar 
a uma convergência”.

Marli Moreira 
Da Agência Brasil

A Paraíba conquistou, ontem, pri-
meiro dia de disputa, duas medalhas 
nos Jogos Escolares da Juventude 2016, 
categoria 12 a 14 anos. Gustavo Vieira, 
do Colégio Marista Pio X, ficou com a 
prata no judô categoria até 53 quilos, 
enquanto que Rúbia Ferreira, do Cole-
gio Interactivo Tambiá, levou o bronze 
na categoria pesado na modalidade de 
luta olímpica.

O secretário da Juventude, Es-
porte e Lazer, Bruno Roberto, co-
memorou as conquistas no dia que 

iniciou as competições. “É motivo 
de comemoração por parte de nós, 
paraibanos, ver dois atletas subirem 
no pódio dos Jogos Escolares da Ju-
ventude logo no primeiro dia. Vamos 
aguardar mais alegrias para mostrar 
o quanto a Paraíba tem talentos no 
desporto escolar”, disse Bruno.

As lutas aconteceram no Centro 
de Convenções de João Pessoa e os Jo-
gos são realizados pelo Comitê Olím-
pico do Brasil (COB), em parceria com 
o Governo do Estado.

Paraíba conquista duas 
medalhas no primeiro dia

Jogos EscolarEs da JuvEntudE

Fotos: Secom-PB

Gustavo Vieira ficou com a prata no judô e Rúbia Ferreira levou o bronze na luta olímpica

O Ministério Público Fe-
deral em São Paulo (MPF-SP) 
pediu ontem o afastamento do 
presidente da Confederação 
Brasileira de Desportos Aquá-
ticos (CBDA), Coaracy Nunes, 
e o bloqueio de seus bens. Coa-
racy Nunes preside a entidade 
desde 1988 e é acusado pelo 
Ministério Público de improbi-
dade administrativa.

Além dele, o MPF pediu 

também o afastamento e blo-
queio de bens do diretor finan-
ceiro da entidade, Sérgio Ribei-
ro Lins de Alvarenga.

Segundo o órgão, eles par-
ticiparam de fraudes em lici-
tações para aquisição de itens 
esportivos para atletas que dis-
putariam provas de maratonas 
aquáticas, nado sincronizado e 
polo aquático nos Jogos Olím-
picos do Rio de Janeiro.

Esquema
Esses materiais foram 

comprados por meio de um 
convênio firmado com o Minis-
tério do Esporte. Conforme o 
MPF, o prejuízo ao erário pode 
passar de R$ 1,5 milhão em va-
lores atuais. Cinco empresas e 
seus sócios também são réus, 
além de outros dois integran-
tes da CBDA.

De acordo com o MPF, o 
esquema foi descoberto pela 
Operação Águas Claras. Do to-
tal desviado, 79% foram pagos 
a uma empresa que os procu-
radores dizem ser de fachada.

MPF pede afastamento e bloqueio 
de bens de presidente da CBDA

por improbidadE administrativa

O presidente da Repúbli-
ca em exercício e presidente 
da Câmara dos Deputados, 
Rodrigo Maia, disse ontem 
que a Proposta de Emenda à 
Constituição (PEC) que limita 
os gastos públicos começará 
a ser votada no plenário da 
Câmara em 17 de outubro. De 
acordo com Maia, a matéria 
deverá ser encerrada até no-
vembro.

“Estive com o presiden-
te Michel Temer no último 
sábado, e nós antecipamos 
em uma semana [a data para 
início da votação]. Nós come-
çaremos a votar essa matéria 
em plenário em 17 de ou-
tubro, e esperamos ter essa 
matéria encerrada no final 
de outubro, para que o Se-
nado tenha 45,50 dias para 
também votar essa matéria”, 
disse a uma plateia de em-
presários em evento sobre 
competitividade, na capital 

paulista. Maia ressaltou que a 
PEC está pronta para ser vo-
tada na Comissão Especial na 
Câmara e deverá estar apro-
vada até o dia 7.

O presidente interino 
disse ainda que o Projeto de 
Lei 4567 de 2016, que retira 
a obrigatoriedade de atuação 
da Petrobras como operadora 
única de todos os blocos con-
tratados pelo regime de par-
tilha de produção em áreas 
do pré-sal, será votado na pri-
meira semana de outubro. 

PEC do teto de gastos começa 
a ser votada em 17 de outubro

rodrigo maia garantE

Elaine Patricia Cruz
Da Agência Brasil

Bruno Bocchini
Da Agência Brasil

aluna vai à nasa ao 
descobrir asteroides

Aluna do terceiro ano do Ensino 
Médio da Escola Técnica Estadual (ETE) 
João Barcelos Martins, unidade da Fun-
dação de Apoio à Escola Técnica (Fae-
tec), em Campos dos Goytacazes, norte 
do Estado, Mylena Peixoto viajou ontem 
à noite para conhecer, a convite, a sede 
da agência espacial norte-americana, a 
Administração Nacional da Aeronáutica 
e Espaço (Nasa, na sigla em inglês).

Mylena descobriu cinco asteroi-
des orbitando entre Marte e Júpiter ao 
participar, no ano passado, do projeto 
Caça aos Asteroides, proposto pelo 
programa International Astronomical 
Search Collaboration (Iasc), dos Esta-
dos Unidos, coordenado pelo Clube de 
Astronomia de Campos. O programa 
Iasc reúne estudantes do mundo intei-
ro. Ao todo, foram formados 14 grupos 
internacionais, com recorde brasileiro. 
“Só em Campos, foram oito grupos”, 
informou Mylena à Agência Brasil. Ela 
tem 16 anos.

A descoberta dos asteroides 
resultou no convite para visitar o Cen-
tro Espacial Lyndon Johnson, da Nasa, 
localizado em Houston, Texas, onde 
Mylena participará de atividades com 
astronautas, além do Nrao. 

setor automotivo 
pede nova frota

O ministro da Indústria, Comér-
cio Exterior e Serviços, Marcos Pereira, 
reuniu-se ontem com representantes 
da indústria e dos trabalhadores do 
setor automotivo. O grupo, formado 
por 19 entidades representativas, 
entregou ao ministro a proposta do 
Programa de Sustentabilidade Veicu-
lar, que prevê a renovação da frota e 
o incentivo à cadeia de reciclagem de 
autopeças.

A proposta de renovação da 
frota veicular, que já vem sendo deba-
tida há mais de três anos, tem como 
objetivo promover a sustentabilidade 
de frota de veículos em circulação no 
Brasil, além de apoiar o setor automo-
tivo, contribuindo para a retomada do 
crescimento do País.

Segundo Antônio Carlos Mega-
le, presidente da Associação Nacional 
dos Fabricantes de Veículos Automo-
tores (Anfavea), a proposta entregue 
a Marcos Pereira, além de incentivar a 
renovação da frota, fomentará a reci-
clagem de autopeças, a redução da 
emissão de gases poluentes produ-
zida por veículos antigos e contribuirá 
para a segurança no trânsito.

cinegrafista da 
tv bandeirantes

O Superior Tribunal de Justiça 
(STJ) deverá julgar no dia 27 recurso 
do Ministério Público no processo que 
trata da morte do cinegrafista da TV 
Bandeirantes Santiago Andrade, ocor-
rida no dia 6 de fevereiro de 2014. Até 
o momento, ainda não foi definido o 
juízo responsável para proferir a sen-
tença sobre o caso. O ministro Jorge 
Mussi, relator do recurso, deverá trazer 
seu voto sobre a decisão da Justiça 
do Rio de Janeiro que desqualificou a 
denúncia contra Fábio Raposo e Caio 
Silva de Souza, acusados de matar o 
cinegrafista, após soltarem um rojão, 
que atingiu a cabeça do profissional, 
durante uma manifestação na Praça 
Duque de Caxias, no centro do Rio de 
Janeiro. A morte cerebral de Santia-
go foi anunciada quatro dias depois. 
Acatando o recurso dos advogados 
de defesa, os desembargadores da 8ª 
Câmara do Tribunal de Justiça do Rio de 
Janeiro (TJRJ) entenderam que o crime 
hediondo não pode ser tipificado como 
dolo eventual no caso dos acusados. 
Para os magistrados, os denunciados 
não tinham consciência sobre o resul-
tado provocado pela trajetória do rojão.

Ivo Marques
ivo_esportes@yahoo.com.br

O Botafogo venceu 
ontem o Palmeiras por 
1 a 0, em partida válida 
pelas oitavas de final da 
Copa do Brasil. O jogo 
foi disputado no Está-
dio Almeidão, em João 
Pessoa. Mesmo com 
a vitória, que acabou 
uma invencibilidade do 
time paulista, que já 
durava 10 jogos, o Belo 
acabou sendo elimina-
do da competição. Isso, 
porque na primeira 
partida disputada pelas 
duas equipes, em São 
Paulo, o Verdão venceu 
por 3 a 0. Na soma dos 
dois resultados, o Pal-
meiras levou a melhor, 
e acabou classificado 
para a próxima fase. O 
gol da vitória do Bota-
fogo foi marcado por 
Carlinhos, aos 32 minu-
tos do segundo tempo.

O Palmeiras entrou 
em campo com uma 
equipe reserva, e des-
de o início se mostrou 
interessada em apenas 
administrar a partida, 
jogando com o regu-
lamento debaixo do 
braço. Já o Botafogo 
tinha os desfalques do 

atacante Rodrigo Silva, 
que foi substituído por 
Warley e o lateral João 
Paulo, que cedeu o lu-
gar a Gustavo.

Durante todo o pri-
meiro tempo, as duas 
equipes não criaram 
muitas chances de gols, 
e num jogo de pouca 
emoção, o primeiro 
tempo terminou sem 
gols. Na segunda eta-
pa, os dois times vieram 
com substituições e o 
jogo melhorou.

Empurrado pela 
torcida, o Belo mostrou 
mais vontade de que o 
time visitante, e numa 
jogada isolada pela di-
reita, aos 32 minutos, 
abriu o placar. Gustavo 
acertou um belo cruza-
mento e Pedro Castro 
pegou de primeira, a 
bola desviou na zaga, e 
acabou traindo o golei-
ro Vagner.

A partir daí, o Bo-
tafogo começou a 
pressionar o time do 
Palmeiras, em busca de 
pelo menos mais dois 
gols que levaria à de-
cisão da vaga para os 
pênaltis, mas não con-
seguiu. O placar termi-
nou mesmo com a vitó-
ria do Belo, por 1 a 0.

Bota vence Palmeiras, 
mas acaba eliminado

copa do brasil



Projeto Quinta Black 
terá show do grupo 
Abanca Cabrón

PÁGINA 11 PÁGINA 12

Página 10

Música e poesia farão 
parte do tributo ao 
poeta Otacílio Batista
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Sitônio escreve sobre 
a morte de Montagner 
e a tragédia de Mariana

DIVERSIDADE HOMENAGEM

Cinema e política 

O documentarista Eryk Rocha é filho do saudoso cineasta Glauber Rocha

FOTOS: Divulgação
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Abertura do Festival de Brasília do Cinema Brasileiro foi marcada por um 
sonoro “Fora Temer” iniciado pelo cineasta Eryk Rocha e seguido pelo público

De Brasília/DF – E a previsão de ‘alta temperatu-
ra política’ se confirmou na Capital da República. A 
solenidade de abertura do 49º Festival de Brasília do 
Cinema Brasileiro foi marcada por um sonoro “Fora Te-
mer” que partiu do cineasta Eryk Rocha ao apresentar 
“Cinema Novo”, filme convidado pela organização para 
abrir o evento que segue até o dia 27. “Eternamente 
Fora Temer” foi sua primeira frase ao subir ao palco, 

o que foi suficiente para o público que lotava o Cine Brasília repetir em alto e 
bom som o coro que já se tornou lugar-comum em eventos cinematográficos e 
/ou culturais pelo País nos últimos meses.

 Ao final da sessão, o filme foi bastante aplaudido, o que se refletiu 
também no debate com jornalistas e críticos na manhã de ontem em que a 
tônica foi o impacto causado pelo documentário. O tom poético e a riqueza 
em imagens de arquivo, de materiais fílmicos e dos próprios diretores ‘cine-
manovistas’, algumas desconhecidas, convergiram em perguntas e críticas 
ao diretor Eryk Rocha que, mais uma vez, reforçou sua convicção de que o 
filme “reconecta” o Brasil dos dias atuais com o de 50 anos atrás.

“Esse não é um filme sobre o cinema novo”, disse ele no debate para reiterar 
que é, na verdade, muito mais um filme que repensa o País “através do cinema 
novo”.  Se o Brasil vive, hoje, um contexto político de rupturas, era essa a ambiên-
cia dos anos 1960, refletida nas telas daquela época por filmes como “Terra em 
Transe”, defende Rocha. O filme, para ele, é uma “arqueologia” com potencial para 
estabelecer uma relação que nomeou de “confronto” com o espectador, ou seja, 
que possa ensejar, sobretudo, reflexão. É essa sua expectativa para o lançamento 
comercial do filme, agendado para o dia 3 de novembro próximo.

Lúcio Vilar  
Especial para A União

n A CIDADE ONDE ENVELHEÇO 
Direção: Marilia Rocha 
Ficção, 99min, 2016, MG em coprodução com Portugal
Francisca é uma jovem portuguesa que mora há um ano 
no Brasil. Ela recebe Teresa, uma antiga conhecida com 
quem já tinha perdido contato. Enquanto Teresa vive 
momentos de descoberta e encantamento com o novo 
País onde deseja se instalar, Francisca deseja voltar a 
Lisboa. O filme acompanha as aventuras de cada uma 
pela cidade e a profunda amizade que nasce entre elas, 
obrigando-as a lidar com desejos simultâneos e opos-
tos: a vontade de partir para um País desconhecido e a 
saudade irremediável de casa.
Elenco Elizabete Francisca, Francisca Manuel, Paulo 
Nazareth, Wederson Neguinho e Jonnata Doll.
 

n O ÚLTIMO TRAGO
Direção: Luiz Pretti, Pedro Diogenes e Ricardo Pretti
Ficção, 90min, 2016, CE
Em três épocas distintas, trava-se uma luta contra a 
opressão. A história se repete, porém é atravessada 
pelo imprevisível, alimentando o espírito revolucionário. 
I. Após cometerem um crime, Augustina, Ana e Tarsila 
se escondem em uma casa abandonada. Elas carregam 
consigo uma foto de Valéria, ícone de guerreira e pirata. 
II. Vicente, Marlene e Cláudio se encontram isolados 
em um bar no meio do Sertão. Aos poucos, o refúgio 
é invadido pela assombração de Valéria. Ela convoca 

Vicente a participar da sua luta. 
III. Valéria foi soterrada pela violência do mundo con-
temporâneo. Ela se esforça para restabelecer o elo 
consigo mesma e retomar o seu lugar no mundo. Algo 
há de acontecer.
Elenco Mariana Nunes, Ana Luiz Rios, Larissa Siquei-
ra, Samya de Lavor, Rodrigo Fischer, Rômulo Braga, 
Elisa Porto e Stephane Brodt. 

n MARTÍRIO 
Direção: Vincent Carelli, em colaboração com 
Ernesto de Carvalho e Tita
Documentário, 160min, 2016, PE
O retorno ao princípio da grande marcha 
de retomada Guarani Kaiowá através 
das filmagens de Vincent Carelli, que 
registrou o nascedouro do movimento 
na década de 1980. Vinte anos mais 
tarde, Carelli busca as origens deste 
genocídio, fruto de um conflito 
de forças desproporcionais: os 
despossuídos Guarani Kaiowá, 
dispostos a “morrer se for 
preciso”, frente à poderosa 
elite do agronegócio.
Elenco Comunidades Gua-
rani Kaiowá do Mato 
Grosso do Sul. 

Diretores estreantes dão o tom, esse ano, 
do Festival de Brasília nas mostras competitivas 
de curta e longa-metragem, abertas na noite de 
ontem. São produções de todas as regiões do País 

que estão na disputa pelo Troféu Candango e 
premiação orçada em R$ 340 mil reais. Entre os 
longas, duas produções nordestinas (de Pernam-
buco e Ceará) e uma terceira ambientada na Pa-

raíba (“Deserto”, de Guilherme Weber). Confiram, 
a seguir, alguns dos filmes que irão passar pela 
tela do Cine Brasília até a próxima segunda-feira, 
dia 26.

“Sangue novo” entre diretores das mostras competitivas

n DESERTO
 
Direção: Guilherme Weber 
Ficção, 100min, 2016, RJ
Um grupo de velhos artistas viaja apresentando 
um espetáculo pelo Sertão brasileiro e, ao che-
gar num pequeno vilarejo, para mais uma apre-
sentação, descobre uma cidade abandonada, com-
posta de algumas casas, uma igreja e uma fonte 
que jorra água limpa, como uma miragem ou um 
milagre do deserto bíblico. Velhos e cansados da 
vida errante, os oito artistas decidem ficar neste 
vilarejo e quixotescamente fundar ali uma nova 
sociedade. Entretanto, esta sociedade não con-
segue escapar dos piores vícios das sociedades 
convencionais.
Elenco: Lima Duarte, Cida Moreira, Everaldo Pon-
tes, Magali Biff, Márcio Rosario, Fernando Teixeira, 
Claudinho Castro e Pietra Pan. 

Weber e Lima Duarte durante gravações na Paraíba

Cenas de “Martírio” e 
“O último trago”



A tragédia que aflige a família do 
ator Domingos Montagner tem nome 
específico em mineração: impacto 
ambiental. É assim que os engenhei-
ros denominam a adivinhação do que 
poderá ocorrer ao ambiente por conta 
da exploração mineralógica que se 
dispõem a fazer. Assim, a morte de uma 
dúzia de pessoas, ocorrida na Prainha 
de Canindé, em anos recentes, faz parte 
do impacto ambiental da construção do 
sistema hidrelétrico do Rio São Francis-
co. Inda mais que a Prainha de Canindé 
fica a pouca distância a jusante da 
barragem de Xingó, sofrendo sua força 
na sua correnteza.

 Tragédias como essa devem estar 
previstas no Relatório 
do Impacto Ambiental 
(Rima), adivinhação do 
que poderá acontecer ao 
ambiente por conse-
quência das escavações 
que a atividade mineral 
fará no ambiente. A ge-
ração de energia elétri-
ca no Rio São Francisco 
é considerada atividade 
mineral, e assim paga 
o Imposto Único Sobre 
Minerais (IUM), e 
ainda o Imposto Sobre 
Circulação de Mercado-
rias e Serviços (ICMS), 
pequena fortuna que a 
Companhia Hidrelétrica 
do São Francisco (Chesf) recolhe men-
salmente aos cofres das prefeituras (ou 
municípios?) ribeirinhos.

Aquelas prefeituras estão podres 
de ricas (o rio banha 521 municípios, 
descendo 1200 metros de sua nascente 
até o mar), assim como as prefeituras 
das áreas de exploração de petróleo. 
Elas lavam a burra com a extração de 
energia de suas águas e a extração de 
petróleo das entranhas de suas terras. 
Ainda sobra uma laminha para os pro-
prietários da redondeza. Conheço gente 
que está bem com a atividade mineral 
desenvolvida no município. Gente que 

Vivências 

 

Arquiteto - germanoromero@gmail.com

A morte do ator

Germano 
RomeroO segredo é o professor

Rima do São Francisco

Crônica

Croniartigo

Inevitável não abrir espaço para as reflexões 
em torno da tragédia que abateu o simpático e 
talentoso ator Domingos Montagner, tragado 
pelos furiosos redemoinhos do Velho Chico. Daí, 
a pergunta de sempre: “Por que?” Como é que 
pode?” Que morte gratuita, banal...”

E a constatação, idem inevitável, tende a 
concluir que não existe o que chamam de “mise-
ricórdia divina”. A frase pode espantar, mas sob 
maiores reflexões é assertiva perfeitamente plau-
sível. O fatídico acontecimento mostra, mais uma 
vez, que as leis da natureza, regentes da criação 
divina, são implacáveis.

Diríamos nós, pobres mortais: como é possí-
vel uma pessoa jovem, no auge da carreira, acabe 
engolida pelas águas de um rio que, decerto, 
reverenciava a admirava? Onde estaria a “miseri-
córdia” do Deus que nos criou?...

Ora, e quem seria responsável pela im-
prudência nadar num trecho conhecido como 
perigoso, talvez até sem saber? Longe de nós, 
ficarmos indiferentes à dor da saudade dos que 
subitamente se tornaram órfãos da convivência 
física com os entes queridos, em situações sú-
bitas como essa. Somente os que têm apenas na 
memória a oportunidade de conviver com os que 
já partiram como espíritos é que podem avaliar a 
grande falta que nos fazem. Mormente os que em 
nada mais creem após a morte do corpo.

Mas, difícil aceitar calado as expressões de 
revolta de muitos que se postam infames diante 
dos desígnios e fatalidades da vida terrena, per-
feitamente compreensíveis à luz da ciência, das 
leis naturais e do bom senso.

Na condição de habitantes desse grande e 
belo planeta, povoado por uma explosão fantás-
tica de vida de todos os tipos, seja nos rios, no 
mar, no céu, solo ou subsolo, havemos de nos 
conscientizar de toda a vulnerabilidade a que 
estamos expostos como humanos criados pelas 
mesmas leis divinas, inclusive a da força que 
fez puxar o Domingos para o fundo do rio. E se 
Deus criou tais leis, os redemoinhos, ou se Ele é 
a própria Lei, como defendem certas doutrinas, 
quem somos nós para contestar sua infalível 
aplicabilidade?... Haveria misericórdia capaz de 
interromper o curso natural dos acontecimentos 
que são regidos por leis sábias, atestadas, estuda-
das e catalogadas pela Física, Química, Biologia, 
Astronomia, Genética e tantas outras que ainda 
nos faltam conhecer?

Não, meus caros, inexiste essa misericórdia 
supostamente divina e superficialmente lúdica 
em que muitos acreditam. Fosse assim, um bebê 
que colocasse o dedo na tomada elétrica não 
levaria um baita choque, que é um simples re-
flexo de leis naturais. As mesmas que conduzem 
tempestades, secas, enchentes, redemoinhos e 
terremotos.

A verdadeira misericórdia é a certeza de 
que a vida continua, com chances de recomeçar, 
de se renovar e de expandir a consciência para 
muito além de nossas individualidades e con-
cepções limitadas a um planeta que é apenas um 
microscópico grão na infinita poeira cósmica. 
Difícil mesmo é compreender a vida com essa 
grandeza.

Arnaldo Niskier da Academia Brasileira de Letras

Otávio Sitônio Pinto - Escritor - sitoniopinto@gmail.com

Pesquisas recentes demonstram que a habilidade de ensi-
nar não é inata. Assim como os treinadores ajudam os atletas a 
melhorar em suas modalidades, os professores também podem 
ter suas vocações aprimoradas.

Sabe-se que o segredo para notas excelentes e estudantes 
bem-sucedidos não são os colégios elegantes, turmas pequenas 
ou equipamentos mirabolantes. São os professores. É a princi-
pal conclusão da matéria “Como fazer um bom professor”, pu-
blicada na revista The Economist, de 11 de junho de 2016.

Melhorar a qualidade do ensino passa pela ideia de me-
lhorar o professor.

No mundo todo, poucos professo-
res são suficientemente bem prepara-
dos. Em países pobres, muitos recebem 
pouco treinamento. Um relatório recente 
constatou que, em 31 países, mais de um 
quarto de professores de escolas primá-
rias não havia atingido o padrão nacional 
(mínimo). Em países ricos, o problema é 
mais sutil. Os professores se qualificam, 
seguindo um curso longo, que, normal-
mente, envolve discussões rasas sobre 
diversas teorias. Alguns desses cursos, 
inclusive mestrados em educação, não 
têm nenhum efeito sobre quão bem os 
alunos dos seus graduados acabam sendo ensinados. As escolas 
negligenciam os seus alunos mais importantes: os próprios 
professores.

É preciso aprender como transmitir conhecimento e 
preparar jovens mentes para recebê-los. Bons professores 
definem objetivos claros, aplicam padrões altos de com-
portamento e administram o tempo em sala de aula com 
sabedoria. Usam técnicas comprovadas de ensino para 
garantir que todas as cabeças estejam funcionando todo o 
tempo, como, por exemplo, fazer perguntas na sala de aula, 
escolhendo o aluno que irá responder, em vez de perguntar 
e esperar uma resposta, o que sempre leva a ter os mesmos 
alunos ansiosos levantando as mãos.

A aplicação dessas técnicas é mais fácil em teoria do que 

na prática. Com o ensino, assim como com outras habilidades 
complexas, o caminho para a maestria não é uma teoria confu-
sa, mas sim uma intensa prática orientada, baseada no conhe-
cimento do assunto e métodos pedagógicos. 

Os estagiários deveriam passar mais tempo em sala de 
aula. Os lugares onde os alunos têm o melhor desempenho, por 
exemplo, Finlândia, Singapura e Xangai, fazem professores inex-
perientes passar por um aprendizado exigente. Na América, as 
escolas com alto desempenho ensinam os estagiários em sala de 
aula e dão orientações e feedback a eles. Acertar nos incentivos 

ajuda. Em Xangai, os professores ensinam so-
mente de 10-12 horas por semana, menos que 
metade da média americana de 27 horas.

Estudos recentes da Universidade de 
Harvard destacam o poder do bom ensino. 
Mas uma pergunta persegue os criadores de 
políticas: “Bons professores nascem bons ou 
se tornam bons?” Preconceitos na cultura 
popular sugerem a última opção. Professores 
ruins são vistos como pessoas preguiçosas e 
que odeiam crianças. Edna Krabappel, de “Os 
Simpsons”, trata as aulas como obstáculos 
para chegar aos intervalos. Enquanto isso, 
professores bons e inspiradores são vistos 
como pessoas dotadas de dons sobrenatu-

rais. Em 2011, um levantamento sobre atitudes em relação à 
educação verificou que essas visões refletem no que as pessoas 
acreditam: 70% dos americanos acreditavam que a habilidade 
de ensinar resultava mais de talento inato que treinamento. 
Elizabeth Green, a autora de “Formando Mais que um Profes-
sor”, chama isso de “mito do professor inato”.

As instituições que preparam professores precisam ser 
mais rigorosas - assim como um século atrás, em que escolas 
de medicina aumentaram o nível dos médicos, introduzindo 
currículos sistemáticos e fornecendo experiência clínica. 

Mudanças nos sistemas escolares são irrelevantes se não 
mudarem como e o que as crianças aprendem. Para isso, o que 
importa é o que os professores fazem e acham. A resposta, 
afinal, está na sala de aula.

A UNIÃO João Pessoa, Paraíba - QUINTA-FEIRA, 22 de setembro de 2016

lavou a égua com a atuação da Petrobrás 
e da Chesf, sem o escândalo do petrolão, 
apenas com a parte que lhe é honesta-
mente devida por essas empresas que 
ainda mal lhe pagam, pois mereciam 
mais.

O desastre que atingiu os mora-
dores de Canindé de São Francisco é 
da mesma natureza da tragédia que 
prejudicou ou arrasou os 230 municípios 
de Mariana e adjacências, nos estados 
de Minas Gerais e Espírito Santo, nas 
margens do Rio Doce. Foi o maior de-
sastre ambiental do mundo, provocado 
pela ruptura de barragens de rejeitos. 
Mas tudo isso deveria estar previsto 
no Relatório de Impacto Ambiental – 

Rima – uma espécie 
de adivinhação que as 
mineradoras têm de 
fazer sobre as conse-
quências das cavouca-
ções que pretendem 
realizar na área. 

Os garimpos de 
ouro de Princesa, no 
Sertão da Paraíba, 
praticados por um 
tempo pela Ode-
brecht, tiveram sua 
atividade interrompi-
da (e ainda estão) pelo 
não cumprimento das 
obrigações a que se 
propôs no Rima. A 
morte de Domingos 

Montagner deveria estar prevista no 
Rima de Paulo Afonso, a não ser que não 
houvesse a existência do Rima ao tempo 
da construção da represa. 

O fato é que a Chesf se propôs a 
fazer isso e aquilo quando se dispôs a 
construir o sistema de Paulo Afonso no 
Pirapitinga, ou Opara, ou São Francisco, 
ou Chico, para os íntimos, com a finali-
dade de evitar sinistros. E recolhe rios 
de dinheiro (leia-se ICMS) aos cofres das 
prefeituras das margens. Portanto, há 
responsáveis e há quem possa pagar me-
recida indenização à família Montagner, 
e às outras famílias que tiveram familia-
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res mortos no rio. 
A exploração de minério de 

ferro nas margens do Rio Doce era 
feita pela Samarco – uma das maiores 
empresas do mundo no ramo – con-
sorciada a outras duas potências 
mundiais, a Vale S.A e a BHP Billiton, 
duas potências formidáveis, assim 
como a Chesf. Tão formidáveis que 
são capazes de prever o futuro no 
Relatório de Impacto Ambiental que 
apresentaram ao Departamento Na-
cional da Produção Mineral (DNPM), 
dizendo que aconteceria isso e aquilo 
por consequência de suas ativida-
des, até a morte de pessoas tantas, 
inclusive o afogamento de um notável 
ator. 

O Rima é para essas coisas. O 
Rima dos garimpos de Princesa, a 
que tive acesso, rezava que aqueles 
buracos abissais serviriam para o 
abrigo de pequenos roedores (preás), 
de sáurios (teiús) e de repteis (casca-
véis e jararacas). Felizmente não caiu 
ninguém naqueles buracos dantes-
cos. Nem cobras, nem cabras.

(Coluna publicada terça, quinta 
e sábado)

Há 
responsáveis 
e há quem 
possa pagar 
merecida 
indenização 
à família 
Montagner

FOTOS: Divulgação
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Em cartaz

Música

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 - Jardim Elétrico
22h - Espaço Cultural

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 - Programação Musical
19h - Voz do Brasil
20h - Microfone Aberto
22h - E por falar em saudade

PROGRAMAÇÃO DE HOJE

Rádio Tabajara

Serviço

“O Quinta Black é um projeto que 
vem para promover a cena do hip hop 
na capital e fazer a união do público 
com esse ritmo que é tão abrangente 
e acima de tudo um movimento novo 
no meio musical”, enfatizou o rapper 
do grupo Abanca Cabrón, Tad Monta-
na, sobre a importância da atividade 
que acontece hoje no Espaço Cultural. 
Sendo mais preciso, o evento tem início 
no Subsolo Cultural do Teatro de Arena, 
às 14h. A primeira atração será a oficina 
de comunicação e cultura digital minis-
trada pelo jornalista, Gregório Medei-
ros, logo após, às 17h, o público poderá 
ter a vivência musical com os rapazes 
do grupo Abanca Cabrón e às 21h apre-
ciar o show. A entrada é franca.  

“Em geral a expectativa do grupo 
está muito boa e achamos o convite 
uma iniciativa muito bacana da Funesc, 
pois é uma oportunidade que temos em 
ocupar um local público, pertencente 
a nós, e promover a união do público 
que gosta, e que está conhecendo agora 
o som”, descreveu contente durante a 
entrevista ao jornal A União, Montana. 

Conforme TilDal, organizador do 
Quinta Black, o projeto faz parte de um 
processo de empoderamento da cultu-
ra alternativa e também da identidade 
negra. O Quinta Black é realizado sema-

 

Seminário internacional vai discutir o cinema 
e o soft power no contexto dos BRICS

Entre os dias 27 e 28 de outubro, será realizado o semi-
nário internacional Cinema, Soft Power e os BRICS, dentro da 
programação da Mostra Internacional de Cinema de São Paulo. 
O encontro, que vai reunir autoridades, gestores, realizadores 
e pesquisadores do audiovisual do Brasil, da China, da Índia, 
da Rússia e da África do Sul, tem o objetivo de aproximar as 
iniciativas e impulsionar as políticas públicas entre os países 
para estimular o intercâmbio econômico e criativo. As inscrições 
são gratuitas e feitas pelo site www.iniciativacultural.org.
br/2016/09/programacao/.

Evento

Novo olhar para o IHGP

Quando empossada a nova diretoria do IHGP, a Casa da 
Memória e da Cultura mais antiga da Paraíba em funciona-
mento ininterrupto, tem propostas que possibilitarão avanços 
na ajuda ao conhecimento de saberes, encontro no primeiro 
volume da sua Revista publicado em 1909, cinco anos depois 
da fundação deste sodalício, palavras assinalando o entusias-
mo vulcânico que marcou a idealização desta instituição que 
guarda os feitos beneméritos da tradição cultural de nossos 
antepassados.     

Tendo me tornado sócio há seis anos pela benevolência 
de alguns que abriram as portas para o repouso de minhas 
ideias, precisava restabelecer as forças neste momento 
quando um novo grupo assume os caminhos do IHGP, porque 
me foi confiada missão muito além de minhas possibilidades. 
No entanto, é nas palavras daqueles que nos precederam, já 
no nascedouro desta Casa, que encontro a suplementação de 
ânimo para patentear o legado colocado em minhas mãos.  

O espólio recebido simbolicamente representado na Ca-
deira a mim confiada, antes ocupada por J. Veiga e Deusdedit 
Leitão, ampliado no convívio com os integrantes deste Insti-
tuto, robustece os sonhos acalentados para ver que o legado 
de nossos antepassados não se torne cinzas, mas esteja à vista 
de quem nos procederá na construção final da sociedade que 
desejamos. Quem sabe vivendo a realidade que sonhamos.

Se houveram inconclusos anseios, menos foi a vontade 
e os augúrios para sólidos avanços, no entanto é chegada a 
hora de renovar os ânimos, reabastecer os ideais com uma 
ação das mais resolutas e fortes para que nosso IHGP possa 
atender ainda mais aos princípios que formaram o conjunto 
de pensamento daquele grupo empreendedor que, em 1905, 
se reuniu para fundar o que hoje se constitui nesta ágora dos 
tempos atuais.

A posse da nova diretoria do IHGP ocorre quando novos 
ventos sopram espalhando a poeira da história ainda fervi-
lhando, tendo como a missão o legado da preservação de fatos 
para não se perder no tempo mas já entram para a História. 
Colher e preservar a memória e as histórias do povo paraiba-
no hão de ganhar fôlego nesta Casa, porque assim se propõe 
desde sua instituição, realizando em períodos com maior ou 
menos fervor nesta centena de anos.

A abnegação alimenta os caminhos e os gestos de todos 
os presidentes, desde sua fundação. Guilherme Gomes da Sil-
veira D’Ávila Lins agora alçado ao cargo do presidente, na sua 
posse convocou os sócios a cuidar com esmero daquele pa-
trimônio, porque ali chegaram como “aspiração pessoal, têm 
o dever de manter a Instituição viva, pulsante, ativa e sempre 
mais forte mediante a união dos que a compõem”.

Com um discurso pontilhado de motivações e apontando o 
rumo a seguir para estar ainda mais junto à sociedade, recordou 
a presença dos médicos no IHG, grupo ao qual se inclui.

Se existem diversos sócios médicos, foi mais a assumir a 
presidência do centenário IHGP, o que prova o gosto e pendor 
destes profissionais da Medicina pela pesquisa histórica sem 
abandonar o pendor pelos estudos científicos, ele mesmo 
um especialista no período Colonial, sobretudo o domínio 
holandês. 

José Nunes
Jornalista

Lucas Silva
Especial para A União

História em destaque
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Os integrantes da banda farão uma vivência musical com os participantes do evento no final da tarde, antes do show

nalmente, sempre às quintas-feiras, 
oferecendo – gratuitamente – músi-
ca, artes plásticas, dança e cinema. 
Vivências e debates também estão na 
programação permanente do evento.

Sendo essa a sua quinta edição, 
o projeto terá além da apresentação e 
oficina, a exibição de diversos clipes 
que passam pela temática do evento e 
contam um pouco da história de seus 
participantes.

Portanto, dando início a festivi-
dade, o Abanca Cabrón é um grupo de 
rap nordestino que mistura hip hop e 
trap. Sua formação conta com 6 inte-
grantes, sendo cinco rappers e um DJ. 
Entre os nomes estão Euro, Duartt, 
Tad Montana, Karaú, Silvio (Maquina 
Dos Beats/Cético), influenciados pela 
cultura latina. O projeto foi idealizado 
pelo produtor Silvio Rocha e o grupo 
é natural de João Pessoa.

“Trabalhos com quase todos 
os gêneros que o hip hop abarca, 
fazendo uma mistura para formar 
algo novo e atual à cena da música”, 
contou Montana. 

Indo mais além, o show terá du-
ração de 1h que passará por diversas 
vertentes do hip hop. Sendo composto 
por músicas autorais, a apresentação 
trará canções que estão inseridas no 
primeiro Ep do grupo, que até então 
não tem data de lançamento, mas já 
está em fase de finalização. 

Uma novidade sobre o Ep é que, 
antes de seu lançamento oficial o 
grupo já soltou para seus fãs terem um 
gostinho do que está por vir à música 
intitulada “ABK-47”. Em sua página ofi-
cina no facebook os rapazes do grupo 
descrevem um pouco da música com 
um teaser que diz “As cartas estão na 
mesa, sem jogo sujo seis apostadores 
e uma reunião de negócios para por a 
casa em ordem”, deixando claro que a 
música faz referência aos seus inte-
grantes. 

Levando o nome de “Nordeste 
Ferve”, mesmo título que é dado ao 
Ep, os rappers trabalham em suas 
músicas o eu lirico, a curtição e a 
reflexão. “Como passamos por muitos 
universos sonoros, trazemos para 
nossas canções diversas discussões 
que possibilitam uma reflexão, por 
exemplo, mas também a curtição para 
quando se está de bobeira”, comple-
tou o rapper.

A VIDA SECRETA DOS BICHOS (EUA 2016). 
Gênero: 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, 15h50, 17h50 
e 19h50. Manaíra4: 13h30, 15h45 e 
18h (DUB). Manaíra5/3D: 13h, 15h10, 
17h30 e 19h45 (DUB).  Manaíra6/3D: 
12h15, 14h30, 16h50 e 19h (DUB). 
Manaíra11: 14h e 16h20 (DUB). Manga-
beira3: 14h e 16h25 (DUB). Mangabei-
ra4/3D: 12h45, 14h55 e 17h05(DUB). 
Mangabeira5/3D: 13h30, 15h45, 18h e 

20h15 (DUB). Tambiá2: 14h35 e 16h35 
(DUB). Tambiá5/3D: 14h30, 16h30, 
18h30 e 20h30  (DUB). 
 
ESQUADRÃO SUICIDA (EUA 2016). Gênero: 
Ação. Duração: 123 min. Classificação: 
12 anos. Direção David Ayer. Com Margot 
Robbie, Will Smith, Jared Leto. Sinopse: 
Reúna um time dos super vilões mais 
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 indivíduos 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 inevitavelmente, será que 
o Esquadrão Suicida vai morrer tentando 
concluir a missão ou decidem que é cada 
um por si?  Manaíra4: 20h15 (DUB).  Ma-
naíra7/3D: 12h30, 18h10 (DUB) e 15h20, 
21h10 (LEG). Mangabeira5/3D: 22h25 
(DUB). Tambiá3: 14h10 e 18h15 (DUB).

BEN-HUR (EUA 2016). Gênero: Ação. Du-
ração: 124 min. Classificação: 14 anos. 
Direção: Timur Bekmambetov. Com Elenco 
Jack Huston, Morgan Freeman eToby 
Kebbell. Sinopse: O nobre Judah Ben Hur, 
contemporâneo de Jesus Cristo, é injus-
tamente acusado de traição e condenado 
à escravidão. Ele sobrevive ao tempo de 
servidão e descobre que foi enganado 
por seu próprio irmão, Messala, partindo, 
então, em busca de vingança. Manaíra1: 
13h40 e 16h30  (DUB). Manaíra5/3D: 
22h (LEG). Manaíra6/3D: 21h20 (DUB). 
Mangabeira4/3D: 19h30 e 22h10 (DUB). 
Tambiá1: 14h20 e 18h35 (DUB). 

C i n e  B a n g ü ê :  M Ã E  S Ó  H Á  U M A  (BRA 
2016). Gênero: Drama. Duração: 82 
min. Classificação: 16 anos. Direto-
ra: Anna Muylaert. Com Naomi Nero, 
Matheus Nachtergaele, Dani Nefussi, 
Daniel Botelho. A vida do adolescente 
Pierre vira de cabeça pra baixo quando 
ele recebe uma denúncia e é obrigado 
a fazer um teste de DNA. Horário: 16h, 
18h30 e 20h30. 

Projeto Quinta Black terá show do 
grupo Abanca Cabrón nesta edição

n Projeto Quinta Black
n Quando: Hoje

n Onde: Teatro de Arena do Espaço Cultural

n Horário: Tem início às 14h, e o show 

acontece às 21h

n Entrada: Franca

Serviço
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Vida e poesia
FOTOS: Divulgação

A versão deste ano, do XIII 
Tributo a Otacílio Batista 
– A Poesia Vive, traz uma 
programação que mistura 
nomes já consagrados e 
reconhecidos do grande 
público, como Oliveira de 
Panelas, e a nova geração de 

artistas inspirada na cultura dos poetas 
populares nordestinos, a exemplo do 
grupo Seu Pereira e Coletivo 41. O Tributo 
será realizado no próximo dia 8 de outu-
bro, na parte externa do O Sebo Cultural, 
um dos parceiros do evento.

Oliveira de Panelas foi o parceiro que 
mais cantou com Otacílio. Foram mais de 
25 anos de uma formação de grande su-
cesso por todo o Brasil e em outros países, 
como Portugal, Cuba e Argentina. Juntos, 
ganharam tantos congressos, que passa-
ram a ser chamados apenas para apresen-
tações especiais (hors-concours).

Representando a família do homena-
geado, uma das filhas de Otacílio Batis-
ta, Sílvia Patriota, traz para o Tributo 
o repertório do seu Cd lançado no ano 
passado, “Nas Asas do Uirapuru”. durante 
sua apresentação, acompanhada por João 
Linhares (violão), Cristiano Oliveira (viola 
e violões) e Chiquinho Mino (percussão), 
ela vai receber como convidado especial, 
um de seus irmãos, o poeta José Patriota, 
que canta quatro músicas do Cd.

Com Jonathas Falcão (vocal e violão), 
Thiago Sombra (baixo), Victorama (bate-
ria) e Chico Correa (guitarra), Seu Pereira 
e Coletivo 41, certamente, mexeu com a 
cidade, nos últimos dois, três anos. Com 

A artista visual Ana Lúcia Pinto mostra peças do acervo produzidas em cerâmica 

Em senquência: A Tribo Ethnos, o repentista Oliveira de Panelas e o cordelista Marco Di Aurélio farão parte da programação do evento

Divulgada a programação do Tributo a Otacílio Batista, que acontece anualmente e reúne 
cantadores, repentistas, cordelistas, músicos, professores e amantes da cultura nordestina

Cinema sob demanda pode 
colocar nas salas filmes de 
fora do circuito comercial

Guilherme Cabral
guipb_jornalista@hotmail.com

Fernando Patriota
Especial para A União

Bruno Bocchini 
Agência Brasil

12

O trabalho da paraibana Ana Lúcia 
Pinto, que completa 24 anos de ativi-
dades como artista plástica em 2016, se 
caracteriza por ser abstrato, com linhas 
contemporâneas e conceitual. O público 
vai ter a oportunidade para conferir isso 
a partir de hoje, quando ela - em clima 
de comemoração - abre, às 18h, no 1º 
piso da Estação Cabo Branco, localizada 
em João Pessoa, a exposição intitulada 
Simetria do Tempo. A individual - com-
posta por cerca de 30 obras, entre 
pinturas, objetos, esculturas e cerâmicas, 
algumas em grandes dimensões - perma-
necerá à visitação até o próximo dia 20 
de novembro, nos seguintes horários: de 
terça a sexta-feira, das 9h às 18h, e, aos 
sábados e domingos, das 10h às 18h. 

“Sou uma artista intuitiva, e não 
acadêmica, pois as coisas afloram e os 
trabalhos são resultado de pesquisa e 
leitura. As linhas das obras são abstratas 
e informais, pois não me prendo a nor-
mas e fico livre para criar”, confessou 
Ana Lúcia Pinto, que também se ins-
pira nos acontecimentos que observa. 
Nesse sentido, a individual é integrada 
por obras - em diversos suportes - que 
abordam algumas questões, a exemplo 
da ecologia, especificamente o proble-
ma das queimadas, o risco de se soltar 
balões, por causa da possibilidade da 
provocação de incêndios, e a atividade 
do garimpo, por causa da utilização do 
mercúrio, que contamina o meio am-
biente, o que, indiretamente, também 
leva para os aspectos sociais, econômi-
cos e políticos. 

O título da exposição foi esco-
lhido de maneira proposital. “Cortei 
meu tempo em etapas, daí Simetria 
do Tempo. É uma mistura das minhas 

O cinema sob demanda, uma nova forma de fa-
zer com que os filmes de fora do circuito comercial 
cheguem às salas de cinema - sem que o produtor 
ou realizador do filme tenha que obrigatoriamente 
utilizar uma distribuidora tradicional - está dando 
os primeiros passos no Brasil.

A startup Kinorama está começando a colocar 
em funcionamento no País uma plataforma que 
pretende facilitar a exibição nos cinemas de obras 
independentes, não ligadas aos grandes estúdios 
e distribuidoras. O sistema funciona da seguinte 
forma: o produtor ou realizador de um filme se 
cadastra no site da empresa. Escolhe uma data e 
horário para que seu filme seja exibido nas salas 
de cinema disponíveis – a Kinorama tem parce-
ria com as salas do Espaço Itaú em seis capitais 
brasileiras.

A partir de então, o produtor do filme terá de 
divulgar a sessão para seu público, e caso consi-
ga vender antecipadamente ao menos 60% dos 
lugares da sala escolhida, seu filme é colocado 
em cartaz. do total arrecadado com a bilheteria, 
35% fica com o exibidor, 35% com o produtor ou 
realizador do filme, e 30% com a Kinorama, que 
se responsabiliza pela logística do sistema. Caso 
não sejam vendidos 60% dos lugares da sala, nada 
é cobrado do produtor/realizador do filme.

“A gente chega para o circuito exibidor e fala: 
eu tenho uma sala, que já tem garantia de estar 
60% cheia. Você quer a minha sala no seu cinema 
ou você quer arriscar uma sala que você não sabe 
quantas pessoas vão?”, explica Raphael Raphael 
Erichsen, idealizador da ferramenta.

Nos Estados Unidos, a plataforma Tugg, similar 
a da Kinorama, faz cerca de 400 sessões por mês. 
“Existe um caminho aí para criar uma cultura nova. 
A única possibilidade do cineasta de ver seu filme, 
que não vai entrar em circuito comercial, são os 
festivais, que são cada vez mais concorridos. Essa é 
uma nova janela”, diz Raphael.

O chamado para a primeira sessão do Kinora-
ma está no ar em https://kinorama.co/. O docu-
mentário Epidemia de Cores, dirigido por Mário 
Eugênio Saretta,  será exibido, a partir das 19h no 
Espaço Itaú - Augusta, em São Paulo. 

n Evento: XIII Tributo a Otacílio Batista – A Poesia Vive

n Local: O Sebo Cultural – Avenida Tabajara, 848, Centro, 

João Pessoa/PB

n Data: 8 de outubro

n Hora: 19h30

n Entrada: Franca

Serviço

atividades com os fatos sociais e com 
o que eu vivo”, esclareceu Ana Lúcia 
Pinto, observando, ainda, que, em 
suas obras pictóricas, predominam 
cores ocres, ferrugem, com linhas mais 
terrosas.que nasceu na cidade de João 
Pessoa, onde reside. Ela já participou 
de diversas mostras em São Paulo, Rio 
de Janeiro, Brasília, Fortaleza, Recife e 
Natal. E, em âmbito internacional, nos 
Estados Unidos.

“A busca por novos caminhos 
marca a trajetória da artista Ana Lúcia 
Pinto. Comprometida com a história 
e com a representação das emoções 
mais nobres do ser humano, suas obras 
são criadas a partir do diálogo e da 

vivência com o contexto social, políti-
co, econômico e filosófico em que está 
inserida”, destacou a curadora da Esta-
ção Cabo Branco, Ciência, Cultura e 
Artes, Lúcia França. Ela ainda disse que 
“Ana expressa as inquietações com 
as dores humanas típicas dos grandes 
artistas, que se revelam em múltiplas 
linguagens em suas aguadas, perfis, 
esculturas e cerâmicas”. E ainda fez 
a seguinte observação: “A exposição 
Simetria do Tempo é, de certa forma, 
a busca da centralidade, um marco na 
vida da artista que, ao longo dos anos, 
utiliza elementos da natureza e o 
cotidiano como inspiração, dispositivos 
para a sua produção contemporânea”. 

músicas autorais e batidas próprias, Seu 
Pereira já formou seu público e tem uma 
forte ligação com a cultura dos cantadores.

Os poetas cantadores, Antônio Costa 
e Jorge do Nascimento, formam a dupla 
de repentistas que se apresentará no XIII 
Tributo a Otacílio Batista. Antônio Costa é 
natural de Belém/PB e participou de quase 
todos os Tributos. Jorge do Nascimento 
nasceu em Pirpirituba/PB e tem um pro-
grama na Rádio Cultural de Guarabira. 

Poeta, cordelista, ator, agitador cultu-
ral e pesquisador da cultura popular bra-
sileira, o multifacetado, Marco di Aurélio, 
será uma das presenças marcantes, dentro 
da programação.  Radicado na Paraíba, di 
Aurélio nasceu na cidade de Bodocó, Alto 
Sertão pernambucano. O artista inclui em 
seu currículo, uma vasta experiência pro-
fissional. Sua criatividade artística o leva 
pelas artes plásticas, cinema, fotografia, 
palcos, contos e, principalmente, a poesia. 

O Grupo Voz Ativa será outro convi-
dado especial da noite. Ao lado de Sílvia 
Patriota, que também faz parte do coral, 
o grupo vai interpretar algumas canções 

de Otacílio Batista. Composto por homens 
e mulheres que cantam e amam a música 
popular brasileira, e em particular a mú-
sica paraibana, o Voz Ativa é regido pelo 
maestro, Luiz Carlos Otávio, é está   há 
mais de vinte anos na cena cultural parai-
bana, sempre marcando presença nas mais 
diversas atividades culturais e políticas de  
João Pessoa.

Pela primeira vez no palco do Tributo, 
o grupo musical-filosófico, Tribo Ethnos, 
utiliza diversas linguagens artísticas, com 
ênfase na música e dança. O fundamen-
to principal da banda é a arte em defesa 
do humanismo. No decorrer dos seus 20 
anos de carreira, a Tribo passou a adotar 
a respeitar todos os estilos. Hoje, fazem 
parte desse grupo: músicos, poetas, escri-
tores, dançarinos, artistas plásticos, atores, 
filósofos.

Tributo
Otacílio Batista foi um dos grandes 

poetas populares brasileiros. O mais novo 
dos três famosos irmãos Batista (além 
dele, Louro e dimas), Otacílio nasceu no 

26 de setembro de 1923, na Vila Umbu-
ranas, na região do Pajeú das Flores, hoje 
município de Itapetim/PE.  Radicado 
em João Pessoa, onde morreu no dia 5 
de agosto de 2003, Otacílio Batista ficou 
conhecido nacionalmente pelos seus 
versos impressionantes - sempre feitos de 
improviso - e pelas inúmeras letras que 
compôs para vários intérpretes na Mú-
sica Popular Brasileira. Ele também era 
conhecido como “A Voz do Uirapuru” e fez 
dupla com nomes lendários, como Pinto 
do Monteiro, dimas, Batista, Lourival 
Batista, diniz Vitorino, Oliveira de Pane-
las, daudethe Bandeira, Pedro Bandeira, 
entre outros.

Ana Lúcia Pinto abre hoje, em João Pessoa, a exposição 
Simetria do Tempo, com pinturas, esculturas e cerâmicas 
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e deixa 43 mortos
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Estados pedem socorro ao governo 
situação de colaPso

Governadores do NE, Norte 
e Centro-Oeste divulgaram 
carta a Temer pedindo ajuda
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Os governadores das re-
giões Nordeste, Norte e Cen-
tro-Oeste divulgaram uma 
carta aberta ao presidente 
Michel Temer reforçando o 
pedido por socorro financei-
ro e por novo encontro no 
Palácio do Planalto. O texto 
menciona a “situação de co-
lapso” vivida pelos estados, 
que prejudica serviços es-
senciais, e a seca que afeta a 
produção agropecuária. No 
documento, os governadores 
reiteram a demanda por um 
repasse de R$ 7 bilhões.

 Desde a semana passa-
da, os estados dessas regiões 
intensificaram a pressão so-
bre o Governo Federal por 
um socorro financeiro nos 
moldes dos valores cedidos 
ao Rio de Janeiro. Ameaça-
ram com a edição de decre-
tos de calamidade pública 
- pelo menos 14 estados já 
teriam assentido com essa 
iniciativa. Um texto-modelo 
já havia sido compartilhado 
entre os governadores.

Os governadores ar-
gumentam que, como suas 
regiões têm poucas dívidas 
com a União, foram pouco 
contemplados pelo acordo 
de renegociação firmado em 
junho. O acerto, portanto, 
acabou não tendo grandes 
efeitos de alívio sobre as fi-
nanças de seus estados, que 
também estão em crise.

Em reunião com o mi-
nistro da Fazenda, Henrique 
Meirelles, os governadores 
ouviram, no entanto, que 
um socorro seria muito difí-
cil diante da grave situação 
fiscal do Governo Federal. 
Tampouco seria possível an-
tecipar aos estados receitas 

previstas com a repatriação, 
devido às incertezas em rela-
ção à arrecadação com essa 
iniciativa. 

 Mesmo com a negativa, 
os estados decidiram aguar-
dar nova audiência com o 
presidente, em busca de um 
acerto que não envolva a 
edição dos decretos de ca-
lamidade. “Sabemos que a 
verdadeira saída é a retoma-
da do crescimento, gerando 
emprego e renda. E temos 
consciência da gravidade do 
impacto da Decretação de Ca-
lamidade por vários estados 
brasileiros ao mesmo tempo, 
inclusive podendo afetar a 
meta principal que é estabi-
lizar a queda na economia e 
na criação de um ambiente 
melhor para os investidores”, 
diz a carta dos governadores.

“Tomamos a decisão de 
ninguém publicar o decreto 
e de insistir em sermos rece-
bidos pelo presidente Michel 
Temer, e seguir buscando um 
entendimento”, afirma o docu-
mento. “Sabendo da gravida-
de para o País, apostamos na 
sensibilidade do presidente “

A carta aberta foi assina-
da pelos 20 governadores que 
integram o Fórum dos Gover-
nadores de Nordeste, Norte e 
Centro-Oeste. No texto, eles 
ressaltam ainda que essas re-
giões são representadas por 
60 senadores e metade dos 
deputados federais.

Idiana Tomazelli
Da Agência Estado

Estados estão 

pressionando 

o governo por 

ajuda financeira 

nos moldes dos 

valores cedidos 

ao Rio de Janeiro

O Tribunal Superior Elei-
toral (TSE) aprovou na terça-
feira (20) o envio de tropas 
federais para garantir a se-
gurança das eleições munici-
pais do dia 2 de outubro em 
oito estados. Serão enviados 
soldados das Forças Arma-
das para os estados do Rio de 
Janeiro, Mato Grosso, Mato 
Grosso do Sul, Alagoas, Rio 
Grande do Norte, Tocantins, 
Acre e Pará. Novas requisi-
ções serão julgadas nas próxi-
mas sessões do tribunal.

Os pedidos foram fei-
tos pela Justiça Eleitoral nos 
estados e foram aprovados 
pelos respectivos governa-
dores.

No Rio de Janeiro, as 
tropas vão para a capital e 
para os municípios de Du-
que da Caxias, Nova Iguaçu, 
São João de Meriti, São Gon-
çalo, Belford Roxo, Campos, 
Macaé, Magé, Queimados e 

Japeri. O Estado está entre 
os estados que mais regis-
traram ocorrências durante 
a campanha eleitoral. A Po-
lícia Federal (PF) investiga 
pelo menos dez casos de ho-
micídios de pré-candidatos 
em municípios da Baixada 
Fluminense.

Após o término dos Jo-
gos Olímpicos Rio 2016, o 
presidente do TSE, ministro 
Gilmar Mendes, pediu ao 
presidente Michel Temer a 
permanência das Forças Ar-
madas, que estava de pronti-
dão no Estado.

Mendes atendeu a pe-
dido do governo do Rio e da 
Justiça Eleitoral, que solicita-
ram apoio de tropas de segu-
rança após recentes casos de 
assassinatos de pré-candi-
datos às eleições municipais 
deste ano.

Nas eleições municipais 
de 2012, cerca de 140 muni-
cípios tiveram apoio de tro-
pas federais na segurança 
do pleito.

TSE aprova o envio 
de tropas nas eleições

seGuRaNça No Pleito 

André Richter
Da Agência Brasil

O ministro Marco Aurélio Mello, do 
Supremo Tribunal Federal (STF), autori-
zou em medida liminar o desbloqueio 
de bens do ex-presidente da OAS Léo 
Pinheiro e de mais um executivo da em-
preiteira. Os dois tiveram os bens blo-
queados em agosto pelo Tribunal de 
Contas da União (TCU) após aprovação 
de um relatório que indicou superfatu-
ramento de R$ 2,1 bilhões em obras da 
refinaria de Abreu e Lima, que fica em 
Pernambuco.

Na ocasião, o TCU determinou o 
bloqueio de bens no valor do super-
faturamento para quatro empresas e 
oito pessoas envolvidas nos contratos, 
entre elas os executivos da OAS. Marco 
Aurélio já havia decidido pelo desblo-
queio de bens de duas empreiteiras: a 
Odebrecht e a OAS. No primeiro caso, 
a decisão foi do final de agosto. Com 
relação à OAS, a liberação da indisponi-
bilidade veio em 8 de setembro. 

Agora, o ministro estendeu a deci-

são a Léo Pinheiro e a Agenor Franklin 
Medeiros. Os advogados dos executivos 
argumentaram, entre outras coisas, que 
cabe ao Poder Judiciário - e não ao TCU 
- impor medidas de restrição de bens de 
particulares. Além disso, pedem direito 
a contraditório, ou seja, de se defender 
e prestar informações no processo. 

Ao analisar o caso, o ministro Mar-
co Aurélio Mello destacou que entende 
que o TCU, sendo um órgão administra-
tivo, não tem poder para determinar o 
bloqueio de bens de particulares. “Per-
cebam: não se está a afirmar a ausência 
do poder geral de cautela do Tribunal 
de Contas e sim que essa atribuição pos-
sui limites, dentro dos quais não se en-
contra o de bloquear, por ato próprio, 
dotado de autoexecutoriedade, os bens 
de particulares contratantes com a Ad-
ministração Pública”, decidiu o ministro. 

Ele ainda destacou, na decisão, 
que ao analisar o bloqueio de bens 
das empreiteiras vislumbrou risco de 
a decisão do TCU levar as empresas à 
“morte civil”. 

STF desbloqueia bens de Léo 
Pinheiro e executivo da OAS

coNcessão de liMiNaR

Da Agência Estado

Luiz Fux nega 
habeas corpus 
para o italiano 
Cesare Battisti

 

O ministro do Supremo 
Tribunal Federal (STF), Luiz 
Fux, negou habeas corpus 
apresentado à Corte no iní-
cio deste mês pela defesa do 
ex-ativista italiano Cesare 
Battisti. A ação é uma tenta-
tiva de impedir uma possível 
extradição para a Itália.

Battisti foi condenado 
na Itália à prisão perpétua 
por homicídio. Em 2004, ele 
fugiu para o Brasil e foi preso 
três anos depois. O governo 
italiano pediu sua extradi-
ção, que foi aceita pelo STF. 
Em 2010, no último dia de 
seu mandato, o então presi-
dente Luiz Inácio Lula da Sil-
va decidiu que Battisti deve-
ria ficar no Brasil, e o ato foi 
confirmado pelo STF.

O despacho de Fux tem 
a data do último dia 15 e foi 
publicado na terça-feira (20) 
no site do STF. 

Foto: Reprodução/Internet

O deputado Onyx Lorenzoni afirmou que espera entregar o relatório final sobre o projeto de lei até a última semana de outubro

O deputado Onyx Lo-
renzoni (DEM-RS), relator 
da comissão especial que 
analisa o Projeto de Lei (PL) 
4.850/16 com as dez medi-
das de combate à corrupção, 
afirmou ontem que no dia 
9 de dezembro entregará a 
proposta para ser analisada 
no Senado. Ele espera entre-
gar o relatório final na última 
semana de outubro.

“A ideia é votar na co-
missão até a segunda se-
mana de novembro e no 
plenário da Câmara entre a 
terceira e a quarta [semana 

de novembro]. Vamos for-
malmente levar esse conjun-
to de medidas para o Senado 
no dia 9 de dezembro. Acre-
dito que deva ter um ponto 
final com promulgação em 
junho ou julho do ano que 
vem”, informou o relator.

A proposta contendo 
medidas para combater a 
corrupção faz uma série de 
mudanças nos códigos Penal, 
de Processo Penal e outras 
leis. O projeto foi apresenta-
do na Câmara dos Deputados 
em junho, inspirado nas “10 
Medidas contra a Corrupção” 
propostas pelo Ministério 
Público Federal e apoiadas 
por mais de 2 milhões de as-

sinaturas e 100 entidades da 
sociedade civil.

“As dez medidas são dez 
conceitos que englobam e 
atingem hoje mais de 29 le-
gislações diferentes. Todos 
os conceitos vão estar pre-
sentes no relatório final”, 
afirmou Lorenzoni.

Críticas à proposta
Na audiência pública da 

comissão especial realizada 
nessa quarta-feira, represen-
tantes de defensores públi-
cos estaduais e federais criti-
caram algumas das medidas, 
principalmente as restrições 
à concessão do habeas cor-
pus, a rejeição de recursos 

considerados protelatórios e 
o aumento de penas.

Outro ponto polêmico é 
a validação de provas ilícitas, 
que, para os críticos podem 
ferir as garantias individuais 
previstas na Constituição.

A presidente da Associa-
ção Nacional dos Defensores 
Públicos Federais (Anadef), 
Michelle Leite de Souza San-
tos, alertou que, se algumas 
medidas forem aprovadas, 
representarão retrocesso ao 
direito de defesa. Ela também 
criticou as restrições ao ha-
beas corpus. A proposta per-
mite a concessão da medida 
apenas quando houver restri-
ções à liberdade de ir e vir.

Medidas contra a corrupção serão 
entregues ao Senado em dezembro
Ana Cristina Campos
Da Agência Brasil

Michelle Canes
Da Agência Brasil
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Senado aprova MP que extingue 
mais de 10 mil cargos comissionados
Funcões não exigiam a 
necessidade da realização 
de concurso público

14 

O Plenário do Senado 
aprovou a medida provisó-
ria que extingue 10.462 car-
gos comissionados no Po-
der Executivo. Destinados 
a funções de direção, chefia 
e assessoramento, eles são 
de livre nomeação e exo-
neração pelas autoridades 
responsáveis, sem a neces-
sidade de concurso público. 
A MP 731/2016 também 
permite que o Executivo 
substitua esses cargos por 
funções de confiança priva-
tivas de servidores efetivos. 
Aprovada com alterações 
feitas pela Câmara dos De-
putados, a proposta segue 
para sanção presidencial.

Para efetivar a extin-
ção dos cargos, o Executivo 
precisará editar decretos 
presidenciais aprovando 
as novas estruturas regi-
mentais ou estatutárias 
dos órgãos nos quais forem 
alocadas as funções de con-

Os verdadeiros heróis
O choro do ex-presidente Lula - em sessão pública - após a de-

núncia oferecida pelo Ministério Público Federal, comoveu muita 
gente. As lágrimas do ex-presidente rolaram como a expressão de 
um homem que se sentia injustiçado, ante o seu passado recente 
de um político que promoveu mudanças sociais. Entretanto, a fala 
final de Lula, quando ele compara o político e o servidor público, 
deixou claro aquilo que vem se desenhando com letras garrafais: 
o espírito antirrepublicano de quem não crê que a lei seja igual 
para todos. Como ele certa vez aludiu que Sarney não era uma 
pessoa qualquer, logo deveria receber tratamento especial. Lula 
demonstra em suas manifestações acreditar que sua história lhe 
dá um salvo-conduto, além de revelar um profundo desprezo pela 
educação superior e a cultura erudita. Em todas as manifestações 
de Lula, ao longo dos anos, ele exibe a sua falta de cultura acadê-
mica com orgulho; afinal, estudar, ir para universidade é coisa da 
burguesia. Entretanto, se a cultura acadêmica que Lula despreza é 
coisa da burguesia, andar de jatinhos, ficar hospedado em hotéis 
de luxo, jantar em restaurantes caros também o é, mas o ex-pre-
sidente parece não abrir mão desses últimos pecados burgueses.

Se o lulopetismo se me apresenta como um embuste e o 
ex-presidente Lula como um engodo histórico isso talvez se 
deva ao fato de que conheci heróis genuínos. Estas lembranças 
me permitem identificar um embuste e não cair no teatro de 
um político malicioso. Nos meus tempos de advogado militan-
te dos direitos humanos, seja na OAB/PB ou no extinto CEAV 
de Campina Grande, pude entrar em contato direto com o dra-
ma humano e com seus heróis anônimos.

O drama já se revelou de pronto, pois duas das mentes mais 
brilhantes da equipe multidisciplinar na qual trabalhei eram su-
baproveitadas. O vigia e o digitador eram cultos, inteligentes e co-
locavam no chinelo muitos dos profissionais graduados de nossa 
equipe. No curso da minha experiência com direitos humanos vi 
uma mãe definhar e morrer literalmente de tristeza ante o assas-
sinato do filho por agentes da polícia. Sendo imputado ao filho a 
autoria de crimes sexuais, este, que estava sob a custódia do Esta-
do, foi morto antes mesmo da primeira audiência. Mãe, pai e irmã 
reiteravam sua inocência. Em outro caso, uma menina de não 
mais que quinze anos que atendi em um dia, apareceu morta nos 
noticiários do dia seguinte. A mesma menina que pleiteava uma 
ação de reconhecimento de paternidade para seu filho ao não ter 
como alimentá-lo, fora assassinada por um vizinho quando che-
gava de uma noitada com um terceiro. Foram inúmeros os casos 
de exploração e violência contra idosos praticados pelos próprios 
familiares. Inúmeros abusos de crianças e adolescentes. Mas de 
todo aquele quadro tétrico ficou a imagem de dois heróis que 
cabe aqui registrar- heróis anônimos.

Odilon Bernardo era um homem simples, com pouca es-
colaridade, residia na zona rural de Aroeiras e foi um dos pri-
meiros casos que recebemos. Ele era um daqueles casos sur-
preendentes de consciência cidadã. Se Odilon não tinha ido à 
universidade, ele sabia muito bem de seus direitos e sabia mais 
ainda lutar por eles. Odilon era um homem com sede de justiça, 
talvez por ser um injustiçado. Desde que sua família fora despe-
jada para a construção de uma barragem passando a viver de 
forma improvisada e ouvindo mentiras de políticos. Odilon era 
uma figura corpulenta, assim como era corpulenta sua sede de 
justiça. Saído dos grotões e da ignorância ele revelava uma cons-
ciência cidadã que não vi em meus amigos bacharéis em direito. 
Odilon Bernardo era uma liderança local, tomava a frente das 
reivindicações da sua comunidade. Vivia com uma pasta reple-
ta de documentos pelas ruas de Campina, sempre esgrimindo 
uma causa justa. Com menos de um ano que assistia suas causas, 
Odilon foi assassinado na zona rural de Aroeiras. Um assassina-
to nunca esclarecido pelas autoridades. O corpo de Odilon que 
tinha sede de justiça e lutava por boas causas, foi premiado com 
disparos de arma de fogo calibre doze e a indiferença das autori-
dades locais que nunca efetivamente identificaram a autoria do 
homicídio. Aquele que tinha sede de justiça morreu injustiçado 
e ainda jovem, tinha menos de trinta e cinco anos.

O Prof. Fábio Freitas, professor da UFCG, mestre em Direi-
tos Humanos, foi o profissional que treinou a equipe do CEAV e 
lhe prestava suporte. Homem desprendido, muitas vezes fazia 
palestras e cursos gratuitamente, por acreditar em sua causa. 
O professor Fábio militou em muitas causas, sempre demons-
trando honradez, coragem e honestidade. O mestre que tantas 
vezes nos socorreu, terminou se afastando de suas atividades 
como acadêmico e militante por força de uma doença que pas-
sou a comprometer sua visão até a total cegueira. Anos mais 
tarde, quando já não mais estava na militância dos direitos hu-
manos e tinha voltado para a academia, o prof. Fábio apareceu 
em uma das aulas do nosso mestrado em direitos humanos da 
UFPB; irreconhecível, pois a doença o havia envelhecido pre-
cocemente. Professor Fábio faleceu neste ano. Sua passagem 
deixou em mim a impressão de um herói anônimo, valoroso e 
que não reivindicava o reconhecimento de seus feitos.

Odilon Bernardo e o prof. Fábio Freitas são dois exemplos 
de heróis que lutaram por uma sociedade mais justa, inclusiva 
e humana. Suas trajetórias  foram marcadas pela honradez e al-
tivez. E cada qual, com origens e formações distintas, lutaram 
pelas mesmas causas. Dois heróis anônimos que me fazem crer 
que a luta por uma sociedade melhor e humanizada não é exclu-
sividade de figurões da política que reivindicam o monopólio do 
reconhecimento e da história. A boa causa continua seguindo o 
seu curso, um curso que não é exibicionista, midiático, mas se-
gue a sombra do justo ainda que coberto pelo anonimato.

Da Agência Senado

Aprovada no Senado com alterações feitas pela Câmara, a proposta segue para sanção presidencial

fiança. O governo alega que 
a medida faz parte do pro-
cesso de profissionalização 
administrativa da adminis-
tração federal, o que abran-
ge a redução de cargos para 
servidores sem vínculo, o 
privilégio à meritocracia no 
serviço público. Além disso, 
argumenta o governo, ha-

verá redução de despesas 
de pouco mais de R$ 250 
milhões ao ano.

A MP sofreu modifica-
ções na comissão mista que 
a analisou provisoriamen-
te e tramitou na forma de 
projeto de lei de conversão 
apresentado pelo relator, 
deputado Hildo Rocha (PM-

DB-BA). Ele incorporou 12 
emendas apresentadas por 
parlamentares. As emendas 
desfazem a revogação total 
de algumas leis de orga-
nização administrativa de 
órgãos, proposta pelo texto 
original da medida. A re-
vogação dessas leis, assim, 
passa a ser apenas parcial.

FOTO: Edilson Rodrigues/Agência Senado

Um projeto de resolução que 
tramita na Câmara Municipal de 
Belo Horizonte busca ampliar as hi-
póteses de cancelamento de home-
nagens concedidas pela Casa, alcan-
çando os agraciados que tenham 
sido condenados por crimes he-
diondos ou contra a economia po-
pular, a fé pública, a administração 
pública ou o patrimônio público.

Um dos afetados pelo proje-
to, caso a mudança seja aprovada, 
é o ex-deputado Eduardo Cunha 
(PMDB-RJ), que teve o mandato 
cassado recentemente. Cunha re-
cebeu o título de cidadão hono-
rário de Belo Horizonte no dia 23 
de janeiro de 2015. A honraria foi 
aprovada após indicação do então 
vereador e hoje deputado federal 
Marcelo Aro (PHS-MG). A cerimô-
nia ocorreu uma semana antes de 
Eduardo Cunha se eleger presiden-
te da Câmara dos Deputados.

O Projeto de Resolução 
1807/2015, de autoria da mesa dire-
tora da Câmara Municipal de Belo 
Horizonte, foi apresentado em de-
zembro do ano passado quando o 
processo de cassação de Cunha na 
Câmara dos Deputados já estava 

tramitando.
De acordo com a justificativa 

formal da proposta, “a retidão de 
conduta e probidade são atributos 
que devem acompanhar os home-
nageados por toda a sua vida, sen-
do ilegítima a concessão ou a pre-
servação da comenda por aquele 
que não reúne tais predicados”. Um 
dos autores do projeto, o presiden-
te da Casa, Wellington Magalhães 
(PTN), não quis dar declarações, 
mas confirmou que o tema entrará 
na pauta em outubro.

Também tramita na Câmara 
Municipal de BH um requerimento 
de autoria do vereador Gilson Reis 
(PCdoB) para cancelar especifica-
mente a homenagem concedida a 
Eduardo Cunha. “Esse Legislativo 
municipal não pode se furtar e deve 
fazer a sua parte por uma política 
séria e livre da corrupção. O título 
de Cidadania Honorária é um títu-
lo que se deve pautar pela conduta 
proba de seus recebedores”, justi-
ficou. O requerimento foi apresen-
tado em outubro do ano passado, 
mas foi indeferido pela mesa dire-
tora pela falta de base legal, o que 
poderá mudar caso o Projeto de Re-
solução 1807/2015 seja aprovado.

Cassação
Cunha teve seu mandato cassa-

do no dia 12 de setembro, por que-
bra de decoro parlamentar. Ele foi 
acusado de mentir à Comissão Par-
lamentar de Inquérito (CPI) da Pe-
trobras ao negar existência de con-
tas na Suíça em seu nome, o que foi 
revelado posteriormente pela Ope-
ração Lava Jato. Dos 53 deputados 
federais de Minas Gerais, apenas 
um foi contra a perda do mandato 
de Cunha e três se abstiveram. Cin-
co não compareceram à votação, 
entre eles o ex-vereador de Belo 
Horizonte e atual deputado federal 
Marcelo Aro, responsável pela indi-
cação de Eduardo Cunha para rece-
ber o título de cidadão honorário 
da capital mineira.

Apesar da indicação na época, 
Aro se disse favorável ao projeto 
que pode cassar a homenagem a 
Cunha. Segundo ele, o cancela-
mento deveria ser automático para 
todos os agraciados que têm con-
denação em processo judicial tran-
sitado em julgado. “Certamente 
há diversos nomes nessa situação. 
É preciso fazer um levantamento” 
disse. No entanto, o parlamentar 
destacou que Cunha ainda não foi 
julgado e não tem condenação. “Se 
ele for condenado, acho que deve 
perder o título, assim como os de-
mais nessa situação”, acrescentou.

Câmara de BH pode revogar título
CIdAdANIA CONCedIdA A CuNhA

O Diário Oficial da União 
de ontem trouxe o edital com 
as regras do Enem 2016 para 
pessoas privadas de liber-
dade e jovens que cumprem 
medida socioeducativa com 
privação de liberdade. As ins-
crições serão feitas exclusiva-
mente pela internet, a partir 
das 10h do dia 3 de outubro 

até o dia 21 de outubro. A 
aplicação do exame será nos 
dias 6 e 7 de dezembro.

Os interessados em 
participar do exame deve-
rão solicitar ao responsável 
pedagógico de sua unidade 
que efetue a inscrição pelo 
site do Inep na internet. As 
provas serão aplicadas nas 
unidades prisionais e socioe-
ducativas. Para tanto, é ne-
cessária a indicação dessas 

unidades, pelos respectivos 
órgãos de administração pri-
sional e socioeducativas de 
cada unidade federada.

A chegada às salas onde 
as provas serão aplicadas de-
verá ser às 12h15, no primei-
ro dia de testes; e às 13h15, 
no segundo dia. De acordo 
com o edital, a diferença de 
horários se deve à necessi-
dade de preencher um ques-
tionário socioeconômico no 

primeiro dia. O início das 
provas será às 13h30.

Os órgãos de administra-
ção prisional que desejarem 
indicar unidades para aplica-
ção do Enem deverão firmar 
o termo de adesão, respon-
sabilidade e compromissos 
junto ao Instituto Nacional 
de Estudos e Pesquisas Edu-
cacionais (Inep), no endereço 
eletrônico, entre os dias 26 
deeste mês e 7 de outubro.

Definidas regras e data do Enem 2016
pArA pessOAs prIvAdAs de LIberdAde

Léo Rodrigues
Da Agência Brasil

Pedro Peduzzi
Da Agência Brasil



Embarcação naufraga no Mar 
Mediterrâneo e deixa 43 mortos
O barco levava cerca de 
600 imigrantes e afundou 
na costa leste do Egito
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Egito (Reuters) - Um 
barco que levava cerca de 
600 imigrantes naufragou na 
costa do Egito nessa quarta-
feira, matando ao menos 43 
pessoas, no mais recente de-
sastre envolvendo imigrantes 
que tentam chegar à Europa.

O barco afundou no Mar 
Mediterrâneo, em Burg Rashid, 
uma aldeia na província de 
Beheira. Autoridades disseram 
que 31 corpos foram encon-
trados, sendo 20 homens, 10 
mulheres e uma criança. Um 
correspondente da Reuters viu 
mais tarde um barco de pesca 
trazer mais 12 corpos, elevan-
do o total até agora para 43.

Equipes de resgate sal-
varam 154 pessoas, disse-
ram autoridades, o que sig-
nifica que cerca de 400 ainda 
podem estar desaparecidos.

“A informação inicial 
indica que o barco afundou 
porque estava transportan-
do mais pessoas do que o 

seu limite. O barco inclinou-
se e os imigrantes caíram na 
água”, afirmou à Reuters um 
oficial sênior de segurança 
em Beheira.

O barco estava carre-
gando imigrantes de Egito, 
Sudão, Eritreia e Somália, se-
gundo autoridades.

Em um posto da guarda 
costeira em Burg Rashid, onde 
o Mediterrâneo se encontra 
com o Nilo, dezenas de pes-
soas se reuniram, esperando 
ansiosamente por notícias de 
parentes desaparecidos.

“Eu não vou sair até que 
eu veja Mohamed”, declarou 
Ratiba Ghonim, cujo irmão 
de 16 anos tinha deixado 
uma aldeia pobre vizinha em 
busca de uma vida melhor

Ao menos quatro mé-
dicos morreram e uma en-
fermeira ficou gravemente 
ferida após um bombardeio 
aéreo nas proximidades de 
Aleppo, na Síria. A informa-
ção é da Agência Lusa.

O grupo era ligado à 
União Internacional de Or-
ganizações de Ajuda e Assis-
tência Médica e se deslocava 
em duas ambulâncias para 
uma clínica na vila de Khan 
Touman, que havia solicitado 
assistência médica e também 
foi alvo do bombardeio.

De acordo com a orga-
nização, a clínica foi comple-
tamente devastada e existe o 
temor de que o número de ví-
timas aumente nas próximas 
horas se forem encontradas 
vítimas nos escombros do 
edifício de três andares.

Ativistas do Observató-

rio Sírio dos Direitos Huma-
nos (OSDH) acreditam que as 
ações tenham sido realizadas 
por aviões de aliados ao regi-
me de Bashar al-Assad.

Nas últimas semanas, 
as ofensivas contra os inimi-
gos de Damasco ampliaram 
o cerco a Aleppo, especial-
mente com a ajuda de bom-
bardeios de caças russos, 
afetando, além de rebeldes, 
muito civis.

A população sofre com 
a falta de água, eletricidade, 
alimentos e remédios. Khan 
Touman fica nas proximida-
des de Urem al-Kubra, onde 
um comboio de ajuda huma-
nitária das Nações Unidas 
(ONU) foi atacado deixando 
ao menos 20 pessoas mor-
tas no começo da semana e 
fazendo com que a organi-
zação suspendesse tempora-
riamente o envio de alimen-
tos e remédios para a região.

Ataque contra clínica 
na Síria mata 4 médicos

GUERRA CIVIL

Da Agência Ansa

Da Agência Ansa

Da Agência Brasil

O presidente da Argen-
tina, Mauricio Macri, pediu 
ontem, no primeiro discurso 
perante a Assembleia Geral 
das Nações Unidas (ONU), 
uma solução amigável para 
o conflito com o Reino Unido 
pela soberania das Ilhas Mal-
vinas, localizadas ao sul do 
Oceano Atlântico.

Segundo a Ansa Brasil, 
em sua fala, que durou cerca 
de 15 minutos, Macri fez “um 
chamado ao diálogo com o 
Reino Unido, como mandam 
tantas resoluções” da ONU, 
para solucionar a disputa “de 
quase dois séculos”.

Referindo-se às Guer-
ras das Malvinas, realizada 
em 1982, quando o país sul
-americano era governado 
por uma ditadura militar, 
Macri lembrou que “o diá-
logo e a solução pacífica de 

controvérsias são a pedra 
fundamental da política ex-
terna da Argentina demo-
crática”. O confronto, que 
durou poucos mais de dois 
meses, causou a morte de 
255 soldados britânicos, 
650 argentinos e três nati-
vos do arquipélago.

De acordo com o presi-
dente argentino, desde sua 
posse, em dezembro de 2015, 
tem dado provas de seu inte-
resse em avançar na relação 
bilateral que pode, e deve, ser 
mutuamente benéfica”.

O assunto também foi 
abordado durante breve en-
contro com a primeira-minis-
tra britânica, Theresa May, às 
margens de um almoço ofi-
cial, quando Macri disse que 
está pronto para dar início ao 
diálogo bilateral. “Foi um mi-
nuto, foi algo muito informal”, 
destacou Macri, em entrevis-
ta à Télam, agência de notícias 

estatal argentina. Ele acres-
centou que Theresa May deu 
uma resposta positiva.

Histórico
Desde 1833, Buenos Ai-

res e Londres brigam pelo 
arquipélago, que é chamado 
de Ilhas Falkland pelos britâ-
nicos. No governo de Cristina 
Kirchner (2007-2015), o im-
passe voltou a ter destaque e 
as tensões com o Reino Uni-
do aumentaram.

Autoridades britânicas 
sempre defenderam que os 
kelpers, como são chama-
dos os habitantes das ilhas, 
devem escolher sua nacio-
nalidade. Em referendo rea-
lizado em 2013, a maioria 
da população local escolheu 
continuar sob domínio britâ-
nico. O pleito, no entanto, foi 
considerado ilegal pela Ar-
gentina e não teve reconhe-
cimento das Nações Unidas.

Presidente argentino pede na 
ONU solução sobre Malvinas

ConfLIto Com InGLEsEs

Da Agência Estado

Nações Unidas (AE) - O Acordo 
de Paris sobre mudanças climáticas 
superou a exigência mínima de 55 
ratificações necessárias, uma das 
duas condições necessárias para en-
trar em vigor. 

O anúncio foi feito pelo secre-
tário-geral Ban Ki-moon no fim de 
um evento especial com mais de 
31 países - entre eles o Brasil - en-
tregando seus documentos oficiais. 
Além da meta, é necessário que os 

signatários representem 55% ou 
mais das emissões globais de gases 
estufa. Atualmente, os mais de 60 
países que ratificaram o acordo res-
pondem por 47,5% das emissões.

“Atingimos um dos dois objeti-
vos. Agora precisamos de 7,5% ou 
mais”, disse Ban. 

O secretário de Estado norte-a-
mericano, John Kerry, afirmou es-
tar confiante em atingir a segunda 
meta antes da próxima conferência 
do clima da ONU, que começa dia 7 
de novembro, no Marrocos.

Acordo sobre o clima supera 
55 ratificações necessárias

nAÇÕEs UnIDAs

foto: Jason Decrow/Associated Press/Estadão Conteúdo

O secretário-geral da ONU, Ban Ki-moon, anunciou a novidade sobre o acordo climático

Recuo de tropas 
na Ucrânia deve 
reduzir conflitos 
com os russos 

Santos celebra 
fim da guerra 
com as Farc 
na Colômbia

Kiev (AE) - Represen-
tantes do governo da Ucrânia 
e dos separatistas rebeldes 
apoiados pela Rússia con-
cordaram nessa quarta-feira 
em retirar tropas e armas de 
diversas áreas do Leste da 
Ucrânia, em uma tentativa 
de reforçar o frágil acordo de 
paz entre as partes.

Segundo Darka Olifer, 
porta-voz do ex-presidente 
Leonid Kuchma, represen-
tante do governo, a coope-
ração se aplica a três áreas 
específicas e será monitora-
da por observadores da Or-
ganização de cooperação e 
Segurança da Europa (OSCE, 
na sigla em inglês).

O acordo foi assinado 
por Kuchma, o representante 
russo, Boris Gryzlov, e o en-
viado da OSCE, Martin Sajdik.

O conflito entre o go-
verno ucraniano e rebeldes 
separatistas pró-Rússia já 
mataram 9,6 pessoas desde 
seu início, em abril de 2014, 
de acordo com as Nações Uni-
das. Em fevereiro de 2015, um 
acordo firmado em Minsk, ca-
pital da Bielorrússia, ajudou 
a encerrar os confrontos de 
maior escala. No entanto, es-
caramuças menores continu-
am acontecendo na região, ao 
passo que a resolução política 
se mantém em um impasse.

Da Ansa Brasil

O presidente da Colôm-
bia, Juan Manuel Santos, 
anunciou ontem, em Nova 
York, que terminou a guer-
ra em seu país. Em discur-
so na Assembleia Geral das 
Nações Unidas (ONU), San-
tos se referiu ao acordo de 
paz alcançado recentemen-
te com os guerrilheiros das 
Forças Armadas Revolucio-
nárias da Colômbia (Farc).

“Depois de mais de meio 
século de conflito armado 
interno, hoje regresso às Na-
ções Unidas para anunciar, 
com toda a força da minha 
voz e do meu coração, que 
a guerra na Colômbia termi-
nou”, disse Santos.

Segundo a Ansa Brasil, no 
discurso feito nas Nações Uni-
das, Santos informou que, na 
próxima segunda-feira (26), 
será assinado em Cartagena 
das Índias o acordo de paz 
entre o governo colombiando 
e as Farc. No dia 2 de outubro, 
haverá um referendo para le-
gitimar o pacto.

 O chefe do governo des-
tacou que, desde o anúncio do 
acordo, no fim de agosto, “não 
houve um único morto, um 
único ferido, uma única bala 
disparada, devido ao conflito 
com as Farc”. Em 25 de agosto, 
as autoridades colombianas e 
os guerrilheiros das Farc con-
cluíram as negociações de paz, 
após mais de três anos de ne-
gociações em Havana.

31 corpos foram 
encontrados, 
sendo 20 
homens, 10 
mulheres e 
uma criança
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Transplantes aumentam 
41,5% no primeiro semestre 
desse ano na Paraíba
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Crime de estupro
Mais de 33% da população brasileira culpam a mulher

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

Mais de 33% da popula-
ção brasileira consideram a 
vítima culpada pelo estupro. 
O dado consta de pesquisa fei-
ta pela Datafolha, encomen-
dada pelo Fórum Brasileiro 
de Segurança Pública (FBSP).

Divulgado ontem, o le-
vantamento mostra ainda 
que 42% dos homens e 32% 
das mulheres entrevistados 
concordam com a afirma-
ção: “Mulheres que se dão 
ao respeito não são estupra-
das”, enquanto 63% das mu-
lheres discordam.

“O percentual dos que 
concordam não varia entre 
homens e mulheres (30%), o 
que significa que, para um ter-
ço dos brasileiros, a mulher 
que é agredida sexualmente 
é, de alguma forma, culpada 
pela agressão sofrida se opta 
por usar certas peças de rou-
pa”, diz o levantamento.

De acordo com a pesqui-
sa, os graus de concordância 
variaram mais em função da 
idade e escolaridade. Os gru-
pos que mais se afastam da 
média são as pessoas com 
60 anos ou mais, com 49% 
de discordância e, no lado 
oposto, as pessoas com ensi-

no Superior, em que a discor-
dância chegou a 82%. O le-
vantamento mostra também 
que 65% da população tem 
medo de sofrer violência 
sexual. “O percentual cres-
ce quando desagregamos o 
dado por sexo, já que 85% 
das mulheres brasileiras 
afirmam ter medo ante 46% 
dos homens”.

A Datafolha fez 3.625 en-
trevistas com pessoas a partir 
de 16 anos de idade, em 217 
municípios. A coleta de dados 
foi feita entre os dias 1º e 5 de 
agosto deste ano. A margem 
de erro é 2 pontos percentuais 
para mais ou para menos.

Da Agência Brasil

Por ter 
ascendência ju-
daica no sangue 
- vinda de meus 
tataravós mater-
nais -, sinto-me 
bem à vontade 
e identifico-me 
com as vidas e 
obras dos escri-
tores brasileiros 
judeus, a exem-
plo do grande e 
generoso Moacy 
Scliar (ao lado, 
em ilustração 
de Amarildo) , 
falecido há cinco 
anos em Porto 
Alegre.

Scliar e 
outros - como 
Cintia Moscovi-

ch e Bernardo Ajzenberg - enfrentaram o 
chamado desafio ao conceito de identida-
de. Scliar foi quem melhor conviveu com 
isso, abordando muito bem, em seus trata-
mentos ficcionais, a ideia de identidade ou 
“pertencimento”;

Moacy Scliar e o judaísmo no Brasil
nnn Eu devia te dizer: 
esse luar, esse conha-
que, botam a gente 
comovido como o diabo. 
Acaso ignoras que te 
amo tanto, todas as ho-
ras, já nem sei quanto? 
Teu riso largo me con-
solará não sei quantas 
fomes ferozes, secretas, 
no fundo de mim. 
       Mudei, piorei? Reco-
nheço que não penetro 
o mistério sem igual. O 
primeiro amor passou. 
O segundo amor passou. 
Mas o coração continua. 
Querem de saber de nós 
o que não pode ser dito 
nem se chega a pensar; 
uma existência não 
basta para tanto. Bebo 
tudo, desfaço tudo, 
torno a criar, a esque-
cer-me; durmo agora, 
recomeço ontem. 
       Se de tudo fica um 
pouco, mas por que não 
ficaria um pouco de mim? 
No barco, nos anúncios 
de jornal um pouco de 
mil agures? Um pedaço 
de ti rompe a neblina, vou 
talvez para a Bahia.

       O relógio no pulso é 
nosso confidente. Mas 
não quero ser senão eter-
no. Uma parte de mim 
sofre, outra pede amor, 
outra viaja, outra discute, 
a última trabalha.
       Como pode o homem 
sentir-se a si mesmo, 
quando o mundo some? 
Sempre no meu amor a 
noite rompe. Sempre den-
tro de mim, meu inimigo. 
E sempre no meu sempre, 
a mesma ausência.
       Meu bem, usemos 
palavras. Chega mais 
perto e contempla. O 
presente é tão grande, 
não nos afastemos. Não 
nos afastemos muito, 
vamos de mãos dadas. 
Que pode, pergunto, o 
ser amoroso, sozinho, 
em rotação universal, 
senão rodar também, 
e amar? Tenho apenas 
duas mãos e o senti-
mento do mundo. 
       (Esta declaração de 
amor foi montada com 
frases que retirei de 20 
poemas de Carlos Drum-
mond de Andrade).

Muito amor

As obras de Moacy Scliar com frequ-
ência remetem à imigração, à posteridade 
ao pensamento judaicos no Brasil.

Nesse sentido, possivelmente a mais 
importante seja “O centauro no jardim”, 
que está na lista dos 100 melhores livros 
de temática judaica dos últimos 200 anos. 
A lista foi preparada, nada mais nada 
menos, pelo National Yiddish Book Center, 
nos estados Unidos. 

Abro parênteses para citar outros im-
portantes judeus nascidos no Brasil, como 
Alberto Dines, Luiz Schwarcz, José Min-
dlin, Cao Hamburger, Gilberto Dimenstein, 
Deborah Colker, Jacob Pinheiro Goldbert e 
César Lattes. Não citei Clarice Lispector por 
não ter nascido no Brasil, mas na Ucrânia.

nnnnnnnnnn

Na época em que Moacy Scliar mor-
reu, o Brasil começou a ficar menos rico 
de lucidez, inteligência e ética, justamente 
quando nossa sociedade debatia-se, em 
todas as suas classes sociais, entre a irres-
ponsabilidade, a ignorância e a corrupção. 
O debate aumentou, desde o “impeach-
ment” de Dilma Rousseff. 

enfatizo isto porque, apesar de Scliar 

não ser um escritor popular como Jorge 
Amado, por exemplo, sua obra qualitativa-
mente ultrapassa a do autor de “Jubiabá”.
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Sobre a questão de Scliar e sua identi-
dade, é impressionante este seu testemu-
nho no livro “entre Moisés e Macunaíma”:

“Orgulho-me daqueles que deram a 
sua contribuição à humanidade, nas artes, 
nas ciências, na literatura, na política. 
Não acredito que alguém possa ser indi-
ferente a seu judaísmo, nem mesmo num 
país como o Brasil, em que identidades 
frequentamente se desfazem naquilo que 
é chamado de geleia geral. A marca judaica 
pode tornar-se tênue, mas não se desfaz”.

Lúcido, corajoso, belo.

Poucos dias após o fim da 
Paralimpíada Rio 2016, o Dia 
Nacional de Luta da Pessoa com 
Deficiência foi comemorado 
nessa quarta-feira (21). A data 
chama a atenção, novamente, 
para a inclusão das pessoas com 
deficiência, quase um quarto da 
população brasileira.

O Dia Nacional foi instituí-
do por iniciativa de movimen-
tos sociais, em 1982, e oficia-
lizado pela Lei Nº 11.133, de 
14 de julho de 2005. A data foi 
escolhida para coincidir com o 
Dia da Árvore, representando o 
nascimento das reivindicações 
de cidadania e participação em 
igualdade de condições.

Ações especiais do Dia Na-
cional de Luta da Pessoa com 
Deficiência ocorrerão em todos 
os estados, como entrega de do-
cumentos com reivindicações, 
seminários e eventos culturais.

Em 2008, o Brasil ratificou 
a Convenção sobre os Direitos 
das Pessoas com Deficiência, 
adotada pela Organização das 
Nações Unidas (ONU) e o Proto-
colo Facultativo, e o documen-
to obteve aqui equivalência de 

emenda constitucional. Da con-
venção, surgiu a Lei Brasileira 
de Inclusão (LBI), que trata os 
objetivos de forma mais concre-
ta e entrou em vigor em janeiro 
deste ano. Alguns artigos que 
ainda precisam de regulamen-
tação são prioridades da ges-
tão, informa Rosinha da Adefal, 
Secretária especial dos Direitos 
da Pessoa com Deficiência do 
Ministério da Justiça e Cidada-
nia (Sepd/MJC).

Facilitar o acesso a órteses 
e próteses, além de aumentar a 
acessibilidade urbana e na co-
municação, são outras metas da 
secretaria, cujo trabalho é arti-
cular o que está previsto em lei 
com as pastas responsáveis.

“Até 2008, fazíamos avalia-
ção da deficiência só com olhar 
médico. [...] Com o conceito de 
deficiência pela convenção, não 
é só a deficiência pura e sim-
plesmente, mas o contexto em 
que ela vive vai fazê-la mais ou 
menos limitada”, explica a se-
cretária. Um grande desafio, 
lembra Rosinha, é aplicar as 
ações em todo o País, muito 
extenso e diverso. 

Entrega de documentos 
marcou o dia nacional

PESSOAS COM DEFICIÊNCIA Parceria vai 
impulsionar as 
pesquisas sobre 
o Semiárido

O Instituto Nacional do 
Semiárido (Insa) e o Instituto 
Federal da Paraíba assinaram 
um termo de cooperação para o 
desenvolvimento de pesquisas 
conjuntas sobre o Semiárido. A 
parceria estabelece a união de 
esforços para a formação de pes-
quisadores e especialistas nas 
áreas de desertificação, agroe-
cologia e conservação de raças 
nativas. Inicialmente, o termo de 
cooperação permite a participa-
ção de 40 estudantes e 20 profis-
sionais dos campi de Picuí e Sou-
sa em dois projetos de pesquisa 
sobre desertificação do Semiári-
do paraibano e revitalização da 
palma forrageira.

“este termo de cooperação 
é um guarda-chuva para várias 
ações na área da pesquisa. O 
termo permite que qualquer 
campus do IFPB possa traba-
lhar algum tema de interesse 
no âmbito do Insa”, explicou o 
diretor do instituto, Salomão 
Medeiros. Para o reitor do IFPB, 
Nicácio Lopes, a parceria vai po-
tencializar os estudos para me-
lhorar a convivência da popula-
ção do Semiárido com a seca. 

O Governo do Estado, por meio da 
Secretaria de Estado da Educação (SEE), 
realiza nesta sexta-feira (23), das 10h às 
18h, no Mangabeira Shopping, próximo 
ao Cinépolis, a primeira edição da Com-
petição Paraibana de Robótica – Robo-
tec/PB. O evento está sendo organizado 
pela Gerência de Ensino Médio da SEE e 
conta com a parceria da Brink Mobil.

O evento objetiva realizar uma 
competição que envolva a montagem 
dos kits tecnológicos de robótica edu-
cacional de forma pedagógica, fazendo 
uso da criatividade e aplicando a utili-
dade destes no cotidiano, em ciências 
e tecnologias úteis ao desenvolvimento 
humano. A temática do evento será “A 
Robótica Contra o Aedes”, em virtude 
dos altos índices de doenças causadas 
pelo mosquito e para sensibilização da 
comunidade. 

Os alunos utilizarão os Kits de Ro-
bótica Educacional, que já estão em uso 
nas escolas de Ensino Médio da rede 
estadual. Assim, os desafios presentes 
nesse regulamento se assemelham às 
recomendações do Ministério da Saúde 
para o combate ao mosquito. O robô 
autônomo terá que ser capaz de rea-

lizar as tarefas definidas na arena para 
completar os objetivos. A Robotec/PB 
também será um ambiente de aprendi-
zagem possibilitando ao aluno interagir 
com a prática (montagens) e com o abs-
trato (questionamentos) para solução 
de problemas propostos. Estão inscritas 
19 equipes compostas por professores e 
por 57 alunos das 14 Gerências Regionais 
de Educação (GRE). Participam alunos da 
rede estadual de ensino que tenham 
até 19 anos e estejam cursando o Ensino 
Médio com bom desempenho geral nas 
disciplinas da escola.

As 14 equipes finalistas receberão 
certificados por terem se classificado 
para Etapa Estadual. Os três melhores 
trabalhos serão premiados com meda-
lhas, e um brinde da empresa patroci-
nadora, sendo medalha de ouro para o 
primeiro lugar, prata para o segundo e 
bronze para o terceiro.

A cada ano aumenta a procura e 
o interesse de estudantes do Brasil e 
do resto do mundo em participar das 
competições de robótica, criadas para 
estimular o desenvolvimento da ciên-
cia, em especial da robótica e da inteli-
gência artificial. 

Estado realiza 1a competição 
paraibana de robótica em JP

CIÊNCIA E TECNOLOGIA

Mulheres que se dão ao respeito não são estupradas

FONTE: Pesquisa 
#APolíciaPrecisaFalar-
SobreEstupro. Fórum 

Brasileiro de Seguran-
ça Pública; Datafolha; 

Agosto de 2016. 
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Transplantes aumentam 41,5% na PB
DoAção DE óRGãos
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No primeiro semestre 
desse ano foram feitos 
92 procedimentos 

O Estado da Paraíba reali-
zou no primeiro semestre des-
te ano 92 transplantes, núme-
ro 41,5% maior em relação ao 
mesmo período do ano pas-
sado, quando foram feitos 65 
procedimentos. A divulgação 
marca o mês de comemoração 
pelo Dia Nacional da Doação 
de Órgãos que acontece na 
próxima terça-feira (27).

Com o slogan “Viver é 
uma grande conquista. Ajude 
mais pessoas a serem vence-
doras”, a campanha de doa-
ção de órgãos deste ano será 
estrelada por atletas trans-
plantados em alusão aos Jo-
gos Olímpicos e Paralímpicos 
de 2016. O objetivo é ampliar 
cada vez mais o número de 
doadores de órgãos no país. 

Recorde
No primeiro semestre 

deste ano, o país bateu re-
corde de doador por milhão 
da população, com 1.438 
doadores, 7,4% a mais que 
no mesmo período de 2015. 
Essas doações possibilitaram 
a realização de 12.091 trans-
plantes entre janeiro e julho, 
registrando aumento nos pro-
cedimentos de órgãos mais 

complexos, como pulmão, fí-
gado e coração, de 31%, 6% e 
7%, respectivamente.

Rejeição
Embora o país tenha 

avançado muito nos últimos 
anos, a taxa de aceitação fa-
miliar para doação de órgãos 
foi de 56% nesse primeiro 
semestre. Na Paraíba, a recu-
sa das famílias está em 47%, 
número menor em relação 
ao mesmo período de 2015, 
quando a porcentagem era de 
62%. Isso quer dizer que qua-
se metade das famílias ainda 
rejeita a doação de órgãos de 
um parente com diagnóstico 
de morte encefálica. 

Mesmo assim, o Brasil 
possui a menor taxa de re-
cusa familiar entre os quatro 
maiores países transplantado-
res da América do Sul, como 
Argentina (49%), Uruguai 
(47%) e Chile (52%). Atual-
mente, 89% dos transplantes 
de órgãos sólidos são reali-
zados pelo Sistema Único de 
Saúde (SUS), tornando o País 
referência mundial no campo 
dos transplantes e maior sis-
tema público do mundo.

Desafios 
“Um dos nossos princi-

pais desafios atualmente é 
diminuir a taxa de recusas fa-
miliares à doação de órgãos. 

Bíblia é furtada de 
igreja no Leblon

Um homem entrou em uma 
igreja católica do Leblon, bairro 
nobre da Zona Sul do Rio, e saiu le-
vando a Bíblia que ficava no altar. O 
furto ocorreu na manhã da última 
segunda-feira, 19, e foi testemu-
nhado por dois fiéis. A Polícia Civil 
começou a investigar o crime nes-
sa quarta-feira, 21, e tenta escla-
recer se a motivação é econômica 
ou relacionada a intolerância reli-
giosa. O crime ocorreu na Paróquia 
Santa Mônica, situada na Avenida 
Ataulfo de Paiva, por volta das 11 
horas. Às 7 horas, tinha sido cele-
brada uma missa.

Brasileiros vão 
disputar o Grammy

Foram divulgados os nomes 
dos indicados ao 17º Grammy 
Latino e a lista inclui vários ar-
tistas brasileiros. Djavan lidera, 
com quatro indicações, enquanto 
Emicida, Anitta e Céu têm uma in-
dicação. Sophia Abrahão é a única 
brasileira indicada na categoria 
de “Artista Revelação”, já que, no 
ano passado, lançou seu primeiro 
álbum. Já na categoria de “Melhor 
álbum de música sertaneja”, qua-
tro dos cinco indicados são brasi-
leiros: Paula Fernandes, Leonardo, 
Lucas Lucco e Michel Teló.

Camila Pitanga 
volta a gravar

Na manhã dessa quarta 
-feira, 21, a atriz Camila Pitanga 
revelou que voltou a gravar a no-
vela “Velho Chico”, em seu perfil do 
Twitter. Ela também pediu orações a 
seus seguidores. “Bom dia a vocês! 
Hoje volto a gravar. Peço que orem 
por mim”, tuitou, referindo-se a 
tragédia que aconteceu na última 
quinta-feira, dia 15, com seu com-
panheiro de elenco Domingos Mon-
tagner. O ator morreu afogado ao 
mergulhar com Camila nas águas do 
Rio São Francisco.

PF processa Google 
por publicidade ilegal

O Ministério Público Federal 
(MPF) anunciou ontem que ingres-
sou com ação civil pública contra 
a empresa Google Brasil Internet 
Ltda por irregularidades relacio-
nadas à publicidade infantil no 
seu canal YouTube. Os direitos de 
crianças e adolescentes estaria 
sendo violados. Segundo o MPF, o 
canal YouTube tem diversos vídeos 
postados por particulares que são 
protagonizados por crianças de 
até 12 anos de idade.

Editais de cultura 
aceitam inscrições

O Programa Banco do Brasil 
de Patrocínios 2017/2018 tem 
dois editais com inscrições abertas: 
o Edital de Patrocínio – Banco do 
Brasil e o Edital de Patrocínios – 
Centro Cultural Banco do Brasil. Os 
interessados podem se inscrever 
até a próxima segunda-feira (26). 
Ambos os editais estão disponíveis 
na página do Banco do Brasil. Na 
modalidade Patrocínio – Banco do 
Brasil, as propostas selecionadas 
têm o objetivo de definir parte da 
programação de projetos que serão 
apoiados pelo Banco do Brasil ao 
longo do ano de 2017 e 2018. Den-
tre as principais áreas temáticas de 
interesse do banco estão eventos e 
ações ligados a experiências de en-
tretenimento, esportivas, culturais 
e gastronômicas.

Nos primeiros 6 meses deste ano, o País bateu recorde de doador por milhão da população

A família brasileira é tipica-
mente solidária e precisa ser 
bem informada e acolhida em 
momentos dolorosos, como a 
perda de um ente querido. 
É preciso mostrar que essa 
perda pode significar a vida 
de outra pessoa e, por isso, 
estamos empenhando todos 
os esforços necessários para 
capacitar os profissionais 
responsáveis pela entrevista 

familiar em busca da autori-
zação para doação de órgãos, 
de modo a esclarecer todas 
as dúvidas e reduzir as taxas 
de recusa”, destacou o secre-
tário de Atenção à Saúde do 
Ministério da Saúde, Francis-
co de Assis Figueiredo.

Autorização para doação
No Brasil, a autoriza-

ção para a doação de órgãos 

é concedida pelos familia-
res. Dessa forma, para que a 
vontade em doar os órgãos 
após a morte seja atendida, 
é importante avisar a família 
sobre essa decisão e pedir 
que ela atenda ao desejo. A 
doação de órgãos pode ocor-
rer após a morte encefálica. 
A rede brasileira conta com 
Centrais Estaduais de Trans-
plantes em todos os estados.

FoTo: Reprodução/Internet

A Agência Nacional de 
Vigilância Sanitária (Anvisa) 
deve colocar nos próximos 
dias em consulta pública no-
vas regras para a rotulagem 
de lactose dos alimentos. A 
medida, feita com o objetivo 
de auxiliar sobretudo pes-
soas que apresentam intole-
rância ao nutriente, estabe-
lece parâmetros para que um 

produto possa estampar em 
sua embalagem, por exem-
plo, inscrições como “isento 
de lactose”, “zero lactose” ou 
“não contém lactose”. Tam-
bém são estabelecidos limi-
tes para que alimentos pos-
sam ser classificados como 
de “baixo teor de lactose”.

Em outra proposta, 
produtos que tenham o nu-
triente em sua composição 
serão obrigados a estam-
par no rótulo advertências 

- uma ferramenta que serve 
de alerta para pessoas que 
também têm restrição ao 
nutriente. Pelo texto, que 
também deverá ser coloca-
do em consulta pública, ali-
mentos que tiverem mais de 
dez miligramas a cada 100 
gramas de lactose deverão 
trazer a declaração “contém 
lactose” imediatamente de-
pois ou abaixo da lista de in-
gredientes. De acordo com a 
Federação Brasileira de Gas-

troenterologia, a intolerância 
à lactose é fruto da incapaci-
dade da digestão e absorção 
do nutriente pelo organismo, 
um problema que está asso-
ciado a questões genéticas e 
também com a idade. A es-
timativa é de que no Brasil 
50% da população possa vir 
a desenvolver a má absor-
ção da lactose, problema que 
pode provocar, por exemplo 
náuseas, flatulência e disten-
são abdominal.

Anvisa colocará em consulta novas regras
RoTULAGEM DE LACTosE Dos ALIMENTos

Medida visa 
auxiliar as 
pessoas que 
apresentam 
intolerância ao 
ingerir o 
nutriente

Lígia Formenti
Da Agência Estado

O Instituto Federal de EducaçãoTecno-
lógica (IFPB) vai oferecer novos cursos em 
vários campi na Paraíba. Entre os cursos 
técnicos integrados ao Ensino Médio, a se-
leção é para a turma pioneira de Multimí-
dia, em Cabedelo; e técnico em Química, 
em Campina Grande. O curso de técnico 
em Edificações, que já tinha em alguns 
campi, passou a ser ofertado em Campina 
Grande e em Monteiro. Técnico em Infor-
mática passou a ser ofertado em Patos, que 
já tinha o curso de Manutenção e Suporte 
em Informática.

No Ensino Técnico Subsequente, para 
quem já terminou o Ensino Médio, está 
sendo ofertado o curso técnico de Quími-
ca, em Cabedelo e o de Guia de Turismo, 
em Cabedelo Centro. Em Monteiro, o curso 
de Instrumento Musical, que é ofertado no 
Integrado, passou a ser oferecido no Sub-
sequente também.

No total, o PSCT 2017 do IFPB ofer-
ta 3.389 vagas em 17 campi. As inscrições 
começam em 3 de outubro e vão até 4 de 
novembro. Nesse ano, não há cobrança de 
taxa de inscrição. A seleção é para o semes-
tre de 2017.1. O PSCT 2017 está selecionan-

do apenas através da média aritmética do 
Histórico Escolar. Para quem vai concorrer 
na modalidade Subsequente também é 
aceita a nota do Exame Nacional do Ensino 
Médio (Enem). Além dos campi já citados, 
há vagas em Cajazeiras, Catolé do Rocha, 
Esperança, Guarabira, Itabaiana, Itaporan-
ga, João Pessoa, Mangabeira, Picuí, Prince-
sa Isabel, Santa Rita e Sousa. Há cotas para 
candidatos com deficiência e egressos de 
escolas públicas. A seleção se dará a partir 
da média aritmética.

Metade das vagas é destinada para 
egressos de escolas públicas, e dentre esses, 
metade para quem tem renda familiar per 
capita mensal de até 1,5 salário mínimo, ten-
do vagas ainda para ação afirmativa. Tam-
bém há reserva para pessoas com deficiência.

Entre os cursos ofertados estão: Se-
gurança do Trabalho, Cuidador de Ido-
sos, Meio Ambiente, Recursos Pesqueiros, 
Transporte Aquaviário, Pesca, Eletrome-
cânica, Mineração, Petróleo e Gás, Con-
tabilidade, Eletrônica, Eletrotécnica, 
Equipamentos Biomédicos, Mecânica, Se-
cretariado, Controle Ambiental, Geologia, 
Agropecuária e Agroindústria.

PSCT 2017 oferece novos 
cursos em vários campi

CAPACITAção DE EsTUDANTEs

A Universidade 
Federal da Paraíba 
(UFPB), por meio de 
sua Pró-Reitoria de 
Graduação (PRG), co-
munica aos estudan-
tes ingressantes (feras) 
com ingresso no perío-
do 2016.2, em todos 
os Campi,  que a ma-
trícula será realizada 
pelas coordenações 
dos cursos. A matrícu-
la ocorrerá nos dias 6 
e 7 de dezembro por 
meio do Sistema Inte-
grado de Gestão de 
Atividade Acadêmica 
(SIGAA).

O comunicado de 
matrículas dos “fe-
ras” informa, ainda, 
que os estudantes 
ingressantes deve-
rão ser matriculados, 
obrigatoriamente, 
nos componentes 
curriculares do 1º pe-
ríodo, definido no 
Projeto Pedagógico 
do curso, através do 

SIGAA. De acordo 
com o comunicado 
de matrículas dos 
“feras”, excepcional-
mente no semestre 
2016.2, o candidato 
cadastrado não pre-
cisa comparecer no 
período de matrícula, 
ficando obrigado a 
apresentar-se à coor-
denação do seu curso 
no dia 17 de janeiro 
de 2017, data de iní-
cio do período letivo 
2016.2, para assinar a 
confirmação de ma-
trícula. 

Caso o candida-
to não compareça 
nesta data terá seu 
cadastro cancelado 
e será considerado 
desistente perdendo 
sua vaga na Univer-
sidade Federal da 
Paraíba (UFPB).

Dúvidas e escla-
recimentos podem 
ser obtidos pelo tele-
fone (83) 3216-7136.

Matrículas na UFPB
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Setor gera R$ 7,8 bilhões e emprega 100 mil pessoas na PB

Empresas de serviços
Desemprego afeta 
mais os idosos

A Carta de Conjuntura 32, 
divulgada ontem pelo Instituto 
de Pesquisa Econômica Aplicada 
(Ipea), revela aceleração do de-
semprego no País. Comparando 
o segundo trimestre deste ano 
com o último trimestre de 2014, 
que foi o último período antes 
da piora registrada no merca-
do de trabalho, verifica-se que 
as perdas acumuladas na taxa 
de desemprego, em termos de 
pontos percentuais, são piores 
entre os jovens do que na faixa 
etária acima de 59 anos.

Devoluções de 
cheques recuam 

Os cheques devolvidos por 
falta de fundos em agosto alcan-
çaram 2,18% do total de emis-
sões. Esse percentual é o mais 
baixo desde setembro do ano pas-
sado, segundo pesquisa do Indica-
dor Serasa Experian de Cheques 
Sem Fundos. No mês anterior, em 
julho, a taxa tinha sido de 2,26% 
e 2,11% em igual período do ano 
passado. Comparado a agosto dos 
anos anteriores, este foi o que 
apresentou pior desempenho des-
de 1991, quando teve início esse 
levantamento. Foram compen-
sados 50.602.130 cheques, dos 
quais 1.101.093 tiveram de ser 
devolvidos porque os correntistas 
não tinham feito a provisão neces-
sária para garantir o pagamento.

Consumo no Black 
Friday melhorou

A intenção dos consumidores 
de gastarem melhorou este ano 
para um dos principais eventos 
promocionais do varejo, a Black Fri-
day, segundo dados de pesquisa do 
Google apresentada nessa quarta-
-feira, 21, em São Paulo. Levanta-
mento feito junto a 800 consumi-
dores identificou que apenas 10% 
não esperam gastar nada na data 
promocional de novembro.

E-commerce: vendas  
apresentam redução

O comércio eletrônico desace-
lerou em relação a anos anteriores 
e registrou crescimento nominal de 
8% no primeiro semestre de 2016 
na comparação com igual período do 
ano passado, de acordo com dados 
do Índice Cielo do Varejo Ampliado, 
calculados especificamente para 
lojas online. O ritmo de crescimento 
é inferior aos 17% de alta reportado 
em todo o ano de 2015. Mesmo com 
a freada, o comércio online apresen-
ta desempenho superior à média 
total do varejo.

Acordo salariai fica 
abaixo da inflação

Pouco mais de metade das 
negociações coletivas com vigência 
em agosto tiveram reajustes sala-
riais inferiores à inflação, conforme 
o projeto Salariômetro da Fundação 
Instituto de Pesquisas Econômicas 
(Fipe). O estudo mostra que 51,8% 
das negociações resultaram em 
ajustes salariais abaixo do Índice 
Nacional de Preços ao Consumidor 
(INPC), ante 36,2% em julho. En-
quanto a inflação medida pelo ín-
dice acumulou 9,6% em 12 meses 
até agosto, os trabalhadores obti-
veram nos acordos coletivos um au-
mento de 9,0%, e média, conforme 
o Salariômetro.

As empresas de serviços 
da Paraíba geraram R$ 7,848 
bilhões em receitas com um 
total de 9,036 mil empresas 
no ano de 2014. Os dados são 
da Pesquisa Anual de Servi-
ços (PAS), divulgada nesta 
quarta-feira (21) pelo Insti-
tuto Brasileiro de Geografia e 
Estatística (IBGE). As empre-
sas também ocuparam na-
quele ano 100,6 mil pessoas 
e pagaram R$ 1,472 bilhão 
em remunerações no ano. 

Na comparação com o 
ano anterior, as receitas de 
empresas de serviços da Pa-
raíba expandiram 20,18%, 
enquanto o número de pes-
soas ocupadas registrou alta 
de 17,83%. A Paraíba apre-
sentou melhores taxas de 
crescimentos que a média do 
país nas categorias de pes-
soal ocupado (4,5%) sobre 
o ano anterior e também das 
receitas (6,5%) sobre 2013.

Já na comparação com 
o período mais longo (2007-
2014), o número de empre-
gos do setor dobrou na Pa-
raíba, passando de 51,793 
mil postos para 100,6 mil 

postos. Já a quantidade de 
empresas nos sete anos ex-
pandiu 83,17%, subindo de 
4,933 mil para 9,036 mil es-
tabelecimentos de serviço. 

Destaques
A pesquisa anual mostra 

que três segmentos de ser-
viços concentravam 64% do 
total de receitas naquele ano 
na Paraíba. O faturamento foi 
liderado pelos serviços de in-
formação e comunicação com 
R$ 2,498 bilhões. Os outros 
dois segmentos que se des-
tacaram no faturamento em 
2014 foram serviços de pro-
fissionais, administradores e 
complementares (R$ 1,738 
bilhão) e de transportes, ser-
viços auxiliares e correio (R$ 
1,542 bilhão). Os empregos 
ficaram também mais con-
centrados em três segmentos: 
serviços profissionais, admi-
nistrativos e complementares 
(44.981); serviços prestados 
às famílias (25.435) e trans-
portes, serviços auxiliares de 
transporte e correio (16.094), 
totalizando 83% dos postos 
daquele ano.  

O maior evento de empreendedo-
rismo digital do país – Sebrae Startup 
Day – será realizado hoje, em João Pes-
soa, com o objetivo de fomentar a ino-
vação. 

A ação acontece simultaneamente 
em 48 cidades dos 27 estados brasileiros 
e será um dia para conhecimento, cola-
boração e negócios para as startups de 
todo o país. É também uma oportunida-
de para os empreendedores apresenta-
rem projetos de base tecnológicas para 
investidores, desenvolvedores e demais 
pessoas interessadas.

Na Paraíba, o evento deverá reunir 
250 pessoas, no Centro de Educação Em-
preendedora do Sebrae, no bairro dos 
Estados, em João Pessoa, a partir das 9h. 
Em todo o país, a expectativa é que mais 
de 10 mil pessoas participem do evento. 
Além das palestras e apresentações de 
projetos, o evento irá apresentar o Se-
braeLikeaBoss, um serviço de atendimen-
to às startups nos estados.

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-aceleração 
do empreendedor e seu negócio, bem 
como potencializa conexões de modo a 
fortalecer o ecossistema. O Sebrae Star-
tup Day tem a proposta de estimular o 
empreendedorismo e disseminar a cul-
tura startup. Esta é uma nova geração 

de empreendedores, com projetos e 
ideias com alto grau de inovação que 
precisam de um direcionamento mais 
focado”, destacou a gestora. Para par-
ticipar, é preciso adquirir o ingresso, no 
valor de R$ 40, que está disponível no 
link: https://www.eventick.com.br/star-
tup-dayjp. Neste mesmo link, está dis-
ponível a programação completa e in-
formações adicionais. O Sebrae Startup 
Day é uma realização do Sebrae, através 
do programa Start PB.

Programação
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 prosperar nesta 
Era?”, com Juan Bernabó da Germinado-
ra. Pela manhã também haverá, das 11h 
às 12h, apresentação (pitches) de ideias 
em até dois minutos para uma banca 
composta por investidores, 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. 

Capital sedia evento nacional 
que acontece em 48 cidades

EmPrEEnDEDorismo DigitAl

Pessoal ocupado no segmento de serviços teve crescimento maior que a média do País, diz pesquisa 

Nordeste Liderou 
Segundo o IBGE, as ati-

vidades culturais do setor de 
serviço da Região Nordeste 
influenciaram em crescimen-
to a receita em relação às re-
giões do país. Sob o impacto 
da Copa do Mundo, realizada 
no Brasil em 2014, as ativi-
dades de entretenimento e 

desportivas do Nordeste in-
fluenciaram a receita bruta 
que mostrou a maior varia-
ção real em relação a 2013 na 
Região (37,8%). As regiões 
Sul (20,2%) e Norte (18,0%) 
vieram na sequência. 

Concentração 
Contudo, os dados do 

IBGE mostram ainda a con-
centração das receitas de 
serviços no Sudeste do país. 
Em 2014, a região concen-
trava 64,9% da receita bruta 
dos serviços, 65,2% das re-
munerações e 58,4% do pes-
soal ocupado, além de pagar 
o maior salário médio (2,6 
salários mínimos).

O volume de emissões 
da Nota Fiscal Eletrônica ao 
Consumidor (NFC-e) das em-
presas varejista na Paraíba 
ultrapassou a marca de 100 
milhões no acumulado dos 
oito meses neste ano, segundo 
dados do Núcleo de Análise e 
Planejamento de Documentos 
Fiscais da Receita Estadual. 
Com a emissão de 15,912 mi-
lhões de notas eletrônicas no 
mês de agosto por 6,586 mil 
empresas varejistas, o volume 

de NFC-e nos oito meses so-
mou 105,279 milhões.  O nú-
mero de empresas varejistas 
que passaram a emitir as no-
tas eletrônicas também subiu 
6,88% em agosto na compa-
ração com julho, passando de 
6.162 estabelecimentos para 
6.586, no último mês. 

A média de emissões de 
notas eletrônicas vem crescen-
do a cada mês com o ingresso 
de novas empresas e de seg-
mentos. No mês de agosto, a 

média anual subiu para 13,1 
milhões de  notas eletrônicas 
ante 12,766 milhões em julho.  

Os estabelecimentos de 
varejo que faturaram acima 
de R$ 3,6 milhões, no ano de 
2014, deverão começar a emi-
tir a NFC-e a partir do dia 1º 
de outubro.

 Com o novo ingresso, as 
emissões de notas eletrôni-
cas e também de empresas 
deverão voltar a expandir nos 
próximos meses. A implanta-

ção do novo serviço do da NF-
C-e traz redução de custos das 
empresas varejistas com a dis-
pensa do uso de impressora 
fiscal ECF (Emissor do Cupom 
Fiscal), pois cria a possibili-
dade de abrir novos caixas de 
pagamento com impressoras 
não fiscais. 

Economia
A flexibilidade de im-

primir o cupom fiscal por 
qualquer impressora sem a 

obrigatoriedade de ser fiscal 
gera uma economia de 30% 
nos custos para as empresas 
varejistas. Já para os con-
sumidores além da compra 
ficar mais simplificada, terá 
acesso aos documentos fis-
cais, que ficarão arquivados 
de forma eletrônica, no Por-
tal da SER-PB, que garante 
autenticidade de sua tran-
sação comercial e mantém a 
recuperação do cupom fiscal 
a qualquer momento. 

Emissão de nota aponta crescimento do varejo
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Uma pesquisa divulgada 
ontem apontou que, em geral, 
69,8% dos visitantes da 24ª 
edição do Salão do Artesana-
to da Paraíba consideraram o 
evento excelente. O levanta-
mento, apresentado no audi-
tório da Secretaria de Estado 
do Desenvolvimento Econô-
mico e Turismo, em João Pes-
soa, avaliou ainda itens como 
qualidade no atendimento, 
preços cobrados e horário de 
visitação. A 24ª edição do Sa-
lão do Artesanato ocorreu em 
Campina Grande, de 17 de ju-
nho a 3 de julho.  Outro desta-
que da pesquisa, realizada por 
uma empresa júnior ligada à 
Universidade Federal de Cam-
pina Grande, foi a qualidade 
dos produtos vendidos. Nesse 
quesito, 67,6% dos visitan-
tes consideraram excelente. 
A qualidade do atendimento 
foi considerada excelente por 
60,4% dos entrevistados. Já o 
item preços cobrados ganhou 
a classificação bom por 42,1% 
do público visitante. 

O secretário de Estado do 
Desenvolvimento Econômico 
e Turismo, Lindolfo Pires, des-
tacou a importância da pes-
quisa para se avançar na rea-
lização do Salão, evento que se 
consolida a cada edição. “Esse 
levantamento é uma grande 

orientação para que possa-
mos cada vez mais aperfeiçoar 
um evento de grande impor-
tância tanto para a economia 
quanto para o turismo, que é o 
Salão do Artesanato da Paraí-
ba”, disse.  Lindolfo Pires des-
tacou o grau de satisfação dos 
visitantes e expositores com a 
realização do evento. “Mais de 
90% estão nos que se consi-
deram satisfeitos e muito sa-
tisfeitos. Isso é uma prova de 
que o trabalho realizado pelo 
Governo do Estado a favor 
dessa atividade econômica tão 
importante tem sido aprova-
do pela sociedade paraibana 
como um todo”, afirmou. 

Para a gestora do Progra-
ma do Artesanato da Paraíba 
(PAP), Lu Maia, além de servir 
de orientação para melhorias 
na realização do evento, a 
pesquisa vem mostrar a im-
portância do artesanato para 
a economia paraibana. “Com 
esses dados, não há dúvidas 
de que a realização do Salão 
do Artesanato é viável em to-
dos os sentidos: promovendo 
os nossos artesãos e incre-
mentando a nossa economia”, 
acrescentou. “Com esse estu-
do, ganhamos mais condições 
de melhorar a realização de 
um evento que cada vez mais 
se consolida”, prosseguiu. 

Visitante avalia como 
excelente edição de CG

sAlÃo DE ArtEsAnAto DA PArAÍBA



Designer de moda Patrícia 
dos Anjos, Sras. Leda Regi-
na Borborema Cunha Lima, 
Margareth Candeia e Rejane 
Moreira, escritora Elizabeth 
Marinheiro, engenheira Maria 
do Socorro Souto, empresá-
rios Marco Antônio Simplício 
e Kátia Motta, bioquímica 
Socorro Palhano.
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ParabénsDois Pontos

Primavera
É CHEGADA a 

hora do renascer das 
folhas e flores com o 
início hoje da Primavera, 
estação que acho mara-
vilhosa, principalmente 
para nós que temos 
esse sol e essas praias. 

As lojas exibem 
em suas vitrines o 
florido e colorido ca-
racterísticos da tem-
porada, deixando para 
trás os tons terrosos 
do inverno. As dicas 
para conferir as novi-
dades são Baú Chic, 
Norma Pedrosa, Calza-
ture, Cores e Formas.

“As tantas rosas que os 
poderosos matem nunca 
conseguirão deter a 
primavera”

“Aprendi com a primavera 
a deixar-me cortar 
e a voltar sempre inteira”

CHE GUEVARA CECÍLIA MEIRELES

    A fisioterapeuta paraibana Gorete Almeida embarca hoje para uma temporada 
entre os Estados de Santa Catarina e o Paraná. Ficará ausente da Fisioclinic por alguns dias.

Quinta Black no Espaço
O PROJETO Quinta Black, organizado por TilDal, traz 

hoje os rappers do grupo Abanca Cabrón, idealizado por 
Silvio Rocha e formado por Euro, Duartt, TadBo$$, Karaú 
e Silvio, cuja influência é da cultura latina.

O evento começa às 14h na Fundação Espaço Cul-
tural José LIns do Rego, com exibição de diversos clipes 
e uma oficina sobre gestão de comunicação e cultura 
digital ministrada pelo jornalista Gregório Medeiros.

   A Kopenhagen, no Manaíra Shopping, está com promoção por tempo limitado 
onde na compra acima de R$ 75 em qualquer produto da marca, os clientes do Kop Club 
ganham um tablete de chocolate maciço de 100g. Quem não for cliente do Kop Club pode  
se cadastrar no momento da compra e ganhar o brinde.

Em Brasília

O DESEMBARGADOR 
Rogério Fialho parti-
cipou em Brasília,  da 
reunião dos presi-
dentes dos TRFs com 
a ministra Carmen 
Lúcia, recém-empos-
sada na presidência 
do STF.

Entre os temas 
tratados o aumento 
das causas criminais 
federais, a judicialização 
da saúde, as dificul-
dades orçamentárias 
do Judiciário da União, 
resoluções do CNJ 
que são impossíveis 
de cumprir e o novo 
regime previdenciário 
dos magistrados.
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   Leitura obrigatória nos 
principais vestibulares do País, o 
livro “Iracema”, de José Alencar, foi 
lançado pela Primavera Editorial em 
versão digital, acrescido de pergun-
tas de múltiplas escolha e links para 
videoaulas.
  O romance da “virgem dos 
lábios de mel” é um clássico da 
literatura brasileira

Registro da reunião dos presidentes dos cinco TRFs com a ministra e nova presidente do STF, Carmen 
Lúcia e entre os dirigentes o desembargador federal paraibano Rogério Fialho, do TRF da 5a Região

Zum Zum Zum

FOTO: Carlos Alberto Xapeu

Terezinha Vaz e Conceição Imperiano no festivo encontro na residência 
de Almira Mendes

Novos juízes

O PRESIDENTE do 
TJPB, desembargador 
Marcos Cavalcanti rece-
beu, esta semana, os 29 
juízes empossados, onde 
na ocasião, ele lembrou a 
própria posse há 33 anos.

No próximo dia 10, 
os novos magistrados 
começarão na Esma, o 
curso de formação de 
três meses, onde serão 
repassadas as técnicas 
de julgamento e procedi-
mento judiciais.

Socorro Brito curte temporada entre Portugal e Espanha

    Está marcado para o próximo dia 30 o show da nova turnê do grupo O Rappa na 
Domus Hall, em João Pessoa. A casa de shows está com uma promoção no seu perfil de Ins-
tagram que vai sortear um ingresso com direito a acompanhante para o camarote frontstage.

Foto histórica do desembargador e presidente do TJPB, Marcos Cavalcanti com os 28 juízes nomeados

Duas grandes figuras do cenário cultural e literário da Paraíba: Eneida Maracajá e Elizabeth Marinheiro, 
que é a aniversariante de hoje

Simetria

A ESTAÇÃO Cabo 
Branco abre hoje, 
a partir das 18h,  a 
exposição “Simetria 
do Tempo”, da artista 
plástica Ana Lúcia Pin-
to, que ficará aberta 
ao público até o dia 20 
de novembro. Segundo 
a curadora da Estação, 
Lúcia França, a ex-
posição é um marco 
na vida da artista que 
utiliza elementos da 
natureza e o cotidiano 
como inspiração.

Lançamento
O PRESIDENTE da 

Academia Paraibana de 
Medicina, médico Ricardo 
Rosado Maia convidando 
para o lançamento do livro 
“Acorde o Governador”, 
do médico Cláudio Lacer-
da, às 20h no auditório 
do CRM/PB, seguido de 
coquetel de confrater-
nização.

A obra, que tem 
prefácio do cineasta Guel 
Arraes, relata, por meio 
de crônicas, o marco de 
mil transplantes de fíga-
do realizado em quase 
duas décadas de cirurgias 
do referido médico, que 
é chefe da Unidade de 
Transplante de Fígado de 
Pernambuco.

Direitos da pessoa
FOI CRIADA pelo secretário Cláudio Lima, da Segu-

rança e da Defesa Social da Paraíba a Comissão Especial 
que vai determinar e aplicar as multas até R$ 50 mil a 
estabelecimentos que cometam atos de homofobia.

A referida Comissão pode receber denúncia de mani-
festação de discriminação, coação e atentado contra 
os direitos da pessoa, em razão de sua orientação 
sexual praticada por pessoa física, dirigente, preposto 
ou empregado de pessoa jurídica de direito público ou 
privado, no exercício de suas atividades profissionais.

   O CNA Ruy Carneiro promove hoje a palestra sobre High School no Canadá, 
com Ronald Harris, conselheiro acadêmico do programa de estudantes estrangeiros no 
Estado de Ontário. O evento é gratuito e aberto ao público a partir das 19h.

FOTO: Divulgação
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Média de público do 
Belo supera até Vasco 
e Fluminense na Série A

paraibanos medalhistas

Governo homenageia 
paralímpicos na Funad
Atletas que estiveram
na Rio 2016 foram
recebidos com festa

Os paratletas que repre-
sentaram a Paraíba nos Jogos 
Paralímpicos Rio 2016, foram 
recebidos com festa na manhã 
de ontem, no Centro Integrado 
de Apoio ao Portador de Defi-
ciência (Funad), no Bairro dos 
Estados, na capital. Eles foram 
recepcionados pelo governa-
dor Ricardo Coutinho e home-
nageados com placas alusivas 
do desporto no Estado. “A su-
peração de todos é que é extra-
ordinária”, disse o governador.

Petrúcio Ferreira, três 
medalhas no atletismo (ouro 
e duas pratas); Luan Lacerda, 
Damião Robson e Marquinhos 
(tetracampeões no futebol 
de 5); José Roberto Oliveira e 
Romário Marques (bronze no 
goalball), chegaram a Funad 
em carro aberto do Corpo de 
Bombeiros. Um grande público 
recebeu os medalhistas, que 
deram entrevistas e posaram 
para fotografias.

“As conquistas desses 
paratletas paraibanos é um 
momento bom para a alta es-

tima das políticas públicas de 
inclusão social”, afirmou o go-
vernador, que fez questão em 
nome da população do Estado, 
de agradecer aos paralímpicos. 
“A Paraíba se sente orgulhosa. 
O Petrúcio, por exemplo, ficou 
atrás fração de um segundo 
do jamaicano Usain Bolt, o ho-
mem mais veloz do mundo, em 
apenas poucos anos na ativida-
de”, acrescentou.

A recepção aos paratletas  
contou, além da presença do 
governador Ricardo Coutinho, 
com a vice-governadora, Lígia 
Feliciano; deputados estaduais 
Hervázio Bezerra (líder do Go-
verno na Assembleia Legislati-
va), Estela Bezerra e João Gon-
çalves. O secretário-executivo 
de Juventude, Esporte e Lazer, 
José Marco Nóbrega também 
se fez presente, além da presi-
dente da Funad, Simone Jordão 
Almeida, dentre vários atletas. 

“A ficha ainda não caiu. 
Tudo está acontecendo muito 
rápido na minha vida. Pratico 
esportes há dois anos e meio 
e já sou o melhor paratleta do 
planeta. É tudo muito rápido”, 
alegou o velocista Petrúcio Fer-
reira, 19 anos, natural de São 
José do Brejo do Cruz, recor-
dista mundial nos 100 e 200m 

livres, categoria T 47 que, nas 
Paralímpiadas do Rio de Janei-
ro conquistou a medalha de 
ouro nos 100m e as pratas nos 
400m e revezamento 4x100m. 
“É muito empolgante ouvir 
o público brasileiro gritando 
meu nome. Isso me incentiva 
ainda mais”, afirmou Petrúcio.

Marcos José Alves, atleta 
da Associação Paraibana de 
Cegos (Apace), que ajudou o 
Brasil a conquistar a quarta 
medalha de ouro nos Jogos 
Paralímpicos, no Futebol de 5, 
afirmou que ele, e demais co-
legas paraibanos que integram 
a Seleção Brasileira, são espe-
lhos para novos talentos. “Em 
nosso Estado tem muitos atle-
tas que se espelham em nós. 
Toda vez que vamos competir 
e voltamos com uma medalha, 
eles nos enchem de orgulho, 
pois ficam cada vez mais com 
vontade de se realizarem no 
paradesporto. Isto, para nós, é 
fortalecimento. Precisamos de 
novos paratletas na Paraíba”, 
alegou.

O secretário-executivo 
de esportes da Paraíba, José 
Marco Nóbrega, que, em 2000 
foi medalha de prata nos Jo-
gos Olímpicos de Sidney, na 
Austrália, no vôlei de praia, ao 

lado do baiano Ricardo, afir-
mou que a Paraíba tem sido in-
centivadora no paradesporto. 
“Nossa contribuição vai além 
do Bolsa Atleta, bem como de 
outras políticas públicas de in-
centivos”, afirmou Zé Marco.

Dia Nacional
As homenagens aos pa-

ratletas ocorreram no Dia Na-
cional de Luta da Pessoa com 
Deficiência, comemorado on-
tem em todo o País. A Funad, 
por sua vez, dá sequência às 
comemorações com uma pro-
gramação que acaba amanhã, 
quando promove o III Semi-
nário Técnico Científico, com 
apresentação de trabalhos téc-
nicos alusivos à temática Rea-
bilitação, Educação Inclusiva e 
Inclusão Social da Pessoa com 
Deficiência, pelos profissionais 
da própria instituição e estu-
dantes com projetos de Exten-
são e Pesquisa de Instituições 
de Ensino conveniadas.

Hoje estão programados 
dois eventos: uma audiência 
pública da Assembleia Legis-
lativa, que será realizada no 
Auditório Jimmy Queiroga, e 
uma palestra sobre Distrofia 
Muscular, que será ministrada 
no auditório Antônio Paulino.

O governador Ricardo Coutinho ladeado pelos paratletas do goalball, futebol de 5 e atletismo, além da presidente da Funad, Simone Jordão, deputada estadual Estela Bezerra e o treinador Pedro Almeida

FotoS: Evandro Pereira

Marcos Lima
marcosauniao@gmail.com

Paratletas desfilaram em carro aberto do Corpo de Bombeiros

Vice-governadora entrega homenagem ao paratleta Marcos José

Recordista mundial, Petrúcio recebe placa do governador da PB

No auditório 
da Funad, 
governador 
fala sobre a 
superação dos 
paratletas da 
Paraíba nos 
Jogos do Rio 
de Janeiro



Atletas dos Jogos Escolares da 
Juventude plantam árvores hoje 
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Plantio de 40 mudas vai 
acontecer na área do
Centro de Convenções

A Federação Paraibana de 
Futebol vai reunir os clubes 
- Conselho Técnico - nos 
dias 5 e 19 de outubro e 
ainda 8 de novembro. A 
ideia é do presidente Ama-
deu Rodrigues que pretende 
discutir exaustivamente o 
assunto na busca de melho-
rias e mais atrativos, inclu-
sive com a participação da 
imprensa. Sabe-se que de acordo com o calendário 
estão disponíveis 18 datas e como novamente 
houve mudança existe a possibilidade de um novo 
formato. Será que Botafogo e Treze vão correr de 
novo o risco de não se enfrentarem como ocorreu 
este ano? Torço para que não.

Paraibano 2017

Cheirinho de Série B
para o Botafogo

A boa performance do Botafogo na primeira fase 
do Campeonato Brasileiro da Série C o credencia a 
conquistar a tão sonhada classificação para a Série B de 
2017. O time mostrou personalidade nos jogos em casa 
e certamente repetirá no primeiro jogo contra o Boa 
Esporte, programado para o próximo dia 30. A vitória por 
qualquer placar é de fundamental importância, afinal o 
Belo foi um visitante indigesto nos nove jogos fora de 
João Pessoa. O Botafogo só perdeu para o Fortaleza, 
Salgueiro e Cuiabá, conquistando seis empates.

E olhem que em nenhum jogo perdeu por diferen-
ça maior que dois gols, aliás só no confronto contra o 
Cuiabá que foi 2 a 0, tendo perdido por um gol para os 
outros adversários. Se vencer bem, melhor ainda dentro 
desse contexto. E não custa lembrar que a defesa do 
Botafogo foi a menos vazada do Grupo A com apenas 
13 gols. Na classificação juntando os dois grupos, só 
perde para o Boa Esporte que levou 10 e para o Guarani 
com 11. Como se vê, o Belo tá bem na fita. 

Se o torcedor do Flamengo anda sentindo o cheiri-
nho de título, o do Botafogo paraibano sente o odor da 
Série B que está muito próxima, a apenas 180 minutos 
de bola rolando. O torcedor do Belo anda entusiasmado 
e bem mais confiante que 2003 quando bateu na trave. 
Quem anda pela cidade percebe essa euforia no orgulho 
em exibir a camisa e no bate-papo em qualquer esquina. 
O assunto é o acesso à Série B.

Estou convicto que chegou a vez do Botafogo e do 
futebol paraibano que esteve presente em 2009 com 
o Campinense, mas não deu nem pra sentir o gostinho 
porque a Raposa não se planejou, caindo no mesmo ano. 
Agora vejo bem diferente. O Botafogo está um clube 
organizado e com um planejamento montado para seguir 
por muito tempo na Segunda Divisão.

A atual diretoria vem fazendo um trabalho mo-
numental dentro e fora das quatro linhas. O respeito 
voltou ao Botafogo desde a conquista do Brasileiro 
de 2013. E vai ficar ainda melhor com esse acesso nos 
próximos dias.

Amanhã, a partir das 9h, na sede da CBF, na Barra da Tijuca, 
acontece o sorteio das quartas de final da Copa do Brasil 
com os oito clubes classificados. Hoje ainda terá Juventude 
x São Paulo e Fortaleza x Inter-RS pelas oitavas de final.

Copa do Brasil

Ao vencer o Corinthians na 
Arena Itaquera por 2 a 0, o 
Botafogo carioca se sagrou 
campeão brasileiro Sub-20, 
o que mostra o bom traba-
lho de base que vem sendo 
desenvolvido.

Botafogo-RJ
Não vejo muita eficácia nas 
interdições em locais de es-
tádios - casos de Palmeiras, 
Flamengo e agora Corinthians 
- devido a violência de torce-
dores. Ele muda de lugar sem 
maiores problemas.

Interdição

Ainda não será dessa vez que Tite terá a oportunidade 
de trabalhar com Douglas Costa na seleção. Assim como 
na primeira convocação do técnico, o atacante do Bayern 
de Munique sofreu uma lesão e acabou cortado da lista 
para as próximas partidas nas Eliminatórias. Taison foi 
chamado para seu lugar.

Douglas Costa cortado

varellajp@yahoo.com.br

Geraldo 
Varela

FOTO: Reprodução

Hoje, véspera da chegada 
da Primavera, atletas, que es-
tão participando dos Jogos Es-
colares da Juventude em João 
Pessoa, na categoria de 12 a 
14 anos, vão plantar 40 mudas 
de árvores nativas na área do 
Centro de Convenções, às 16h. 
O plantio é uma parceria entre 
o Comitê Olímpico do Brasil 
(COB) e a Prefeitura de João 
Pessoa, por meio da Secretaria 
de Meio Ambiente.

 As 40 mudas foram pro-
duzidas pelo Viveiro Muni-
cipal de Plantas Nativas. No 
Viveiro são produzidas as 
mudas de árvores utilizadas 
no plantio urbano da cidade 
e também na recuperação e 
reflorestamento de áreas de-
gradadas. Para o secretário de 
Meio Ambiente, Abelardo Ju-
rema Neto, “essa é uma opor-
tunidade única de promover-
mos uma ação de educação 
ambiental, um dos eixos de 
ação da Semam, sensibilizan-
do os adolescentes para a im-

O Comitê Organizador dos Jo-
gos Escolares da Juventude ganhou 
dois reforços de peso para a edição 
2016, em João Pessoa. O ex-pivô de 
basquete, Josuel, e a ex-ponta de 
handebol, Viviane Jacques, foram 
convidados pelo Comitê Olímpico 
do Brasil (COB) para participar da 
organização da maior competição 
escolar do País para jovens de 12 a 
14 anos. Uma experiência que ne-
nhum dos dois irá esquecer.

"Está sendo uma experiência 
incrível. Disputei os Jebs (Jogos Es-
colares Brasileiros) em 1992, aos 15 
anos. Com essa idade você não tem 
noção do trabalho que dá organi-
zar um evento como esse", disse 
Viviane, que encerrou a carreira 
como atleta em 2012. "Fiquei um 
ano e meio perdida, frustrada, sem 
saber o que fazer. Em 2013 voltei a 
estudar educação física e dou aula 
em escolas, além de ter um estúdio 
de treinamento funcional. Tenho 
alunos de dez a 74 anos". 

Tricampeã dos Jogos Pan-Ame-
ricanos (Winnipeg 1999, Santo Do-
mingo 2003 e Rio 2007), com três 
edições dos Jogos Olímpicos no cur-

Josuel e Viviane vivem uma nova experiência
EX-ATLETAS VOLUNTÁRIOS

rículo (Sydney 2000, Atenas 2004 e 
Pequim 2008), Viviane está com 39 
anos e trabalha na área de trans-
porte dos Jogos Escolares da Juven-
tude. Sua função é acompanhar os 
Embaixadores da competição e dei-
xá-los totalmente à vontade. Nessa 

segunda-feira, dia 19, Viviane fez 
as honras da casa para a judoca 
campeã olímpica Sarah Menezes, 
que desembarcou, em João Pessoa.

Josuel, por sua vez, trabalha 
no setor de competições. Ele en-
cerrou a carreira profissional em 
2010, quando atuava pelo Pinhei-
ros. O ex-atleta de 2,08m garan-
te que irá suar a camisa, mais do 
que suou quando defendia a Se-
leção Brasileira, para deixar tudo 
pronto para os jovens atletas 
competirem.

"Participei quatro vezes como 
Embaixador dos Jogos Escolares 
da Juventude e fiquei realmente 
impressionado com a grandeza da 
competição", afirmou o ex-atleta 
de 46 anos. "Fazer parte da orga-
nização de um evento como esse 
agrega muito na vida. Você passa 
a entender o trabalho que dá para 
deixar tudo pronto para os atletas 
competirem".

Campeão Pan-Americano em 
Winnipeg 1999, Josuel disputou 
duas edições dos Jogos Olímpicos, 
em Barcelona 1992 e em Atlanta 
1996. 

Viviane e Josuel são convidados do COB

  Modalidades

l ATLETISMO
Local: Universidade Federal da Paraíba
Endereço: Cidade Universitária - Castelo Branco
 
l BADMINTON
Local: Vila Olímpica
Endereço: Rua Desportista Aurélio Rocha, s/n - Bairro dos 
Estados
 
l CICLISMO
Local: Centro de Convenções da Paraíba
Endereço: Avenida PB 8 Km 5 - Em Frente ao Centro de 
Convenções
 
l GINÁSTICA RÍTMICA
Local: O Ronaldão
Endereço: Av. BR 230, Km 27 - Cristo Redentor
 
l JUDÔ
Local: Centro de Convenções da Paraíba

lOCAl DE DISPUTAS

Endereço: Avenida PB 8 Km 5 - Em Frente ao Centro de 
Convenções
 
l LUTA OLÍMPICA
Local: Centro de Convenções da Paraíba
Endereço: Avenida PB 8 Km 5 - Em Frente ao Centro de 
Convenções
 
l NATAÇÃO
Local: Vila Olímpica
Endereço: Rua Desportista Aurélio Rocha, s/n - Bairro dos 
Estados
 
l TÊNIS DE MESA
Ginásio: Funad
Endereço: Rua Oreste lisboa s/n

l XADREZ
Local: Centro de Convenções da Paraíba
Endereço: Avenida PB 8 Km 5 - Em Frente ao Centro de Convenções

portância da preservação de 
áreas verdes”, concluiu.

 As mudas de árvores 
serão plantadas pelos atle-
tas, com acompanhamento 
dos técnicos da Semam. Mais 
de 3.850 jovens, entre 12 e 
14 anos, participam da etapa 
nacional dos Jogos Escolares 
da Juventude, de 20 a 29 de 
setembro, em João Pessoa. Or-

ganizado pelo Comitê Olímpi-
co Brasileiro, o maior evento 
esportivo estudantil do Brasil 
promove a disputa de 13 mo-
dalidades: atletismo, badmin-
ton, ciclismo, ginástica rítmi-
ca, judô, lutas, natação, tênis 
de mesa, xadrez, basquete, 
futsal, handebol e vôlei. 

O objetivo principal do 
evento é contribuir para a in-

clusão social dos jovens por 
meio do esporte, e servir de 
plataforma para a identifi-
cação de atletas para o alto 
rendimento. João Pessoa vai 
sediar também a etapa de 15 
a 17 anos, entre 10 e 19 de no-
vembro. As disputas nas mo-
dalidades individuais tiveram 
início ontem e vão até o próxi-
mo dia 23

Flagrante de largada, ontem, em prova de atletismo na UFPB

FOTO: Evandro Pereira
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Tricolor tem decisão em Caxias
juventude x são paulo
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Comandados de Ricardo 
Gomes tentam a vaga 
nas quartas de final

Precisando reverter a 
derrota de 2 a 1 sofrida no 
Morumbi, o São Paulo pre-
cisará de um ataque que 
funcione e uma defesa que 
segure o Juventude hoje, em 
Caxias do Sul,  no Alfredo 
Jacomi, às 21h30, se quiser 
avançar para as quartas de 
final da Copa do Brasil. Pen-
sando nisso, Ricardo Gomes 
já testou várias mudanças. 

A principal delas foi a 
entrada de Lugano na defesa, 
ao lado de Rodrigo Caio. Mais 
cotado para assumir a vaga 
deixada por Maicon, que 
tem um estiramento na coxa, 
Lyanco ficou entre os reser-
vas e viu o veterano uruguaio 
treinar entre os titulares.

 Gomes também fez mu-
danças nas laterais, testando 
Carlinhos e Bruno, mas não 
ao mesmo tempo. Quando 
Bruno atuou na direita, Mena 
foi seu companheiro pela es-
querda; com a entrada de 
Carlinhos, Buffarini assumiu 
a direita, sempre em uma 
combinação brasileiro – es-
trangeiro.

 Pela primeira vez, o 
técnico também testou dois 
atacantes de área atuando 
juntos, colocando Gilberto ao 
lado de Chavez, e sacando do 
time um volante (Hudson). 
Com os dois, trabalhou alter-
nativas mais ofensivas para o 
caso de necessidade de mar-
car gols rapidamente.

Fortaleza x Inter-RS
O incômodo posto no 

Z-4 do Brasileirão, em 18º, 
com 27 pontos, persegue o 
Inter como um fantasma, que 
dará uma “folga” aos colora-
dos hoje às 19h15 na Arena 
Castelão. Após o tropeço por 
1 a 0 para o lanterna Améri-
ca, no Independência, a equi-
pe ruma ao Ceará para o jogo 
da volta com o Fortaleza, pe-
las oitavas da Copa do Brasil. 
Com vantagem confortável, 
após aplicar 3 a 0 na ida, Cel-
so Roth resolveu preservar 
alguns atletas mais desgas-
tados.

A estratégia foi revelada 
pelo presidente Vitorio Piffe-
ro. Em entrevista, o dirigen-
te deixou clara a prioridade 
colorada para o restante do 
ano:

“Temos alguns jogadores 
que estão com desgaste físico 
e emocional. Esses serão pou-
pados. Temos uma vantagem, 
mas a prioridade é o Brasilei-
ro e vamos poupar jogado-
res para domingo (confronto 
contra o Atlético-MG). Mas 
não dá pra dizer que é a maio-
ria do time”.

 FOTO: Rubens Chiri/saopualofc.net
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Vasco tem baixa média de público em jogos da Série B
O Vasco, enquanto o 

Flamengo enche estádios e 
Botafogo e Fluminense re-
cuperam o prestígio das ar-
quibancadas em suas novas 
casas, patina fora das quatro 
linhas mesmo com a melhor 
campanha da Série B do 
Campeonato Brasileiro. O Gi-
gante da Colina, hoje, ostenta 
média de público inferior a 
do Sampaio Corrêa. Detalhe: 
o clube maranhense amarga 
a lanterna da divisão.

Em 13 partidas como 
mandante, o Vasco apresen-
ta média modesta de 4.568 
pagantes e público total de 
59.390 torcedores. Na úl-
tima sexta-feira, durante a 
vitória, por 2 a 0, sobre o 
Joinville, pela 26ª rodada, 
o clube cruzmaltino contou 
com a presença de só 1.689 
testemunhas. Este é o pior 
público do Vasco na Série B e 
o segundo menor em toda a 
temporada.

Sem falar que o repre-
sentante carioca ainda não 
conseguiu colocar mais de 
dez mil pagantes em São 
Januário. A melhor marca do 
Vasco foi obtida ante o Sam-
paio Corrêa (7.832). Como 
comparação, o mesmo Sam-

TORCIDA QUE NÃO EMPOLGA

paio Corrêa, quando recebeu 
o Vasco em São Luís, contou 
com a presença de 28.927 
fãs. E graças a este bom nú-
mero de torcedores, o Sam-
paio ocupa a 5ª colocação no 
ranking com média de 5.403 
espectadores.

Líder de público
Entre o Sampaio Cor-

rêa e o Vasco há o Vila 
Nova (4.841). A liderança 
do ranking da Série B é do 
Ceará que briga pelo aces-
so. O Vozão ostenta média 
de 13.504 pagantes. Apenas 
Ceará e Bahia superam a 
média de dez mil torcedo-
res. O Tricolor aparece na 
vice-liderança com 12.771 
fãs. Paysandu (6.480) e CRB 

(5.471) estão nas duas po-
sições seguintes.

Se o Vasco patina fora 
das quatro linhas, dá show 
dentro de campo. Líder des-
de o início da Série B, o Gi-
gante da Colina acumula 48 
pontos em 26 jogos. O Sam-
paio Corrêa, por sua vez, 
amarga a lanterna com ape-
nas 21 pontos ganhos.

A 27ª rodada foi aberta 
nessa terça-feira, mas o Vas-
co irá a campo só no sábado, 
às 16h30, quando fará a “fi-
nal” contra o vice-líder Atlé-
tico Goianiense no Estádio 
São Januário, no Rio de Janei-
ro. Uma boa oportunidade 
da torcida lotar as arquiban-
cadas e aumentar esta baixa 
média de público em casa.

O Vasco lidera o Campeonato Brasileiro da Série B, mas sua torcida não responde bem nas arquibancadas do estádio de São Januário

No primeiro jogo disputado no Morumbi, o São Paulo levou a pior e perdeu de 2 a 1 para o Juventude. Hoje terá de ganhar por dois gols de diferença para seguir na Copa

Romário segue como o maior goleador
Desde 2010, quando Neymar 

fez 11 gols, nenhum outro jogador 
conseguiu superar a marca. Ou 
melhor, nenhum fez mais do que 
oito gols na Copa do Brasil. Prin-
cipais artilheiros desta edição, 
Marinho e João Paulo já foram eli-
minados com Vitória e Ypiranga.

Um dos candidatos ao posto 
de artilheiro, Ricardo Oliveira não 
jogou a partida contra o Vasco on-
tem e o segundo maior goleador 
da competição, Fred, não pode de-
fender o Atlético-MG, já que atuou 
pelo Fluminense.

Com os três gols desta edi-

ção, Fred chegou aos 33 gols na 
história da Copa do Brasil e se 
aproxima do recorde de Romário, 
de 36 gols. O atacante do Galo, é 
bom lembrar, é o maior artilheiro 
da história dos pontos corridos 
do Brasileirão.

Romário foi o goleador das 
edições de 1998 e 1999, ambas 
pelo Flamengo, mas nunca ven-
ceu o torneio. A lista dos maio-
res artilheiros da Copa do Brasil 
tem ainda Viola, Oséas, Paulo 
Nunes, Dodô, Luis Fabiano, Dei-
vid, Evair e Gérson, todos com 
mais de 20 gols.

COPA DO BRASIL 

Romário marcou 36 gols em suas participações na Copa do Brasil

Confira os 10 
maiores artilheiros

1 - Romário:  36 gols
2 - Fred:  33 
3 - viola:  29
4 - oséas:  28
5 - paulo nunes:  28 
6 - dodô:  26
7 - luis Fabiano:  26
8 - deivid:  24 
9 - evair:  24
10 - Gerson:  23

Foto: Reprodução/internet



A UNIÃO João Pessoa, Paraíba - QUINTA-FEIRA, 22 de setembro de 2016

Números mostram força 
do time no Almeidão, bem 
à frente de Flu e Vasco

Torcida 
embala o 
Botafogo

sucesso NA ArquibANcAdA

O Botafogo não só está 
bem dentro das quatro linhas 
como demonstrou a sua cam-
panha na primeira fase do 
Campeonato Brasileiro da Sé-
rie C, onde terminou em tercei-
ro lugar no Grupo A e se classifi-
cou para o primeiro mata-mata 
que vai definir o acesso à Série 
B. Na arquibancada, a torcida 
do Belo vem dando um show 
ao registrar excelentes públi-
cos e conseguir média por jogo 
de 7.882 para um público total, 
nos nove jogos, de 70.936, o 
terceiro melhor de toda a Ter-
ceira Divisão superior aos 18 
clubes da Série B, só perdendo 
para Ceará e Bahia, os líderes. 
A torcida botafoguense supera 
18 clubes da Segundona.

A média de público do Bo-
tafogo no Almeidão supera clu-
bes de grande torcida no Brasil 
como o Vasco da Gama que nos 
13 jogos disputados em São Ja-
nuário registrou uma média de 
4.568 para 59.390 torcedores e 
está a frente também de outros 
clubes tradicionais na Série A 
como Fluminense e Botafogo, 
ambos do Rio de Janeiro. A mé-
dia do Tricolor é de 6.897, en-
quanto do Alvinegro somente 
5.607 em 13 jogos.

O adversário do Botafogo 
nas quartas de final do Brasi-
leiro da Série C, o Boa Esporte 

de Minas Gerais, é um fracasso 
de público, pois somente levou 
610 torcedores como mandan-
te nos nove jogos para um total 
de 5.494.

O melhor público foi regis-
trado no jogo de domingo pas-
sado quando o Botafogo empa-
tou com o Fortaleza em 0 a 0 e 
registrou 14.807. No próximo 
dia 30, quando enfrentar o Boa 
Esporte, essa média vai subir 
porque a expectativa é de mais 
de 20 mil torcedores, segundo 
expectativa dos dirigentes.

O líder de público nas 
quatro séries do Brasileiro é 
o Palmeiras que contabiliza 
uma média de 32.810, tendo já 
levado 426.526. O Flamengo, 
que faz uma excelente campa-
nha na competição e está sem 
utilizar o Maracanã só aparece 
na sexta posição com uma mé-
dia de 20.240 com um total de 
263.121.

Na Série B, o líder da ar-
quibancada é o Ceará com mé-
dia de 13.293 torcedores por 
jogo, enquanto o Bahia em se-
gundo com 12.771. Finalmen-
te a Série D que ainda está se 
desenrolando e tem no CSA o 
líder com uma média de 8.737  
em sete jogos. O Campinense, 
representante paraibano na 
disputa e que ficou nas oitavas 
de final com cinco jogos em 
casa aparece na oitava posição 
com a média de 3.298.

Mata-mata
O mata-mata da Série C 

do Campeonato Brasileiro vai 
começar no próximo dia 30 

quando o Botafogo receberá o 
Boa Esporte, no Almeidão, às 
21h. Um dado serve para ani-
mar ainda mais o torcedor bo-
tafoguense. É que desde o novo 
formato da disputa com dois 
grupos, iniciado em 2012, os 
melhores colocados na primei-
ra fase não conseguem sucesso 
na fase decisiva, exceção ape-
nas de Santa Cruz e Londrina 
que subiram após liderarem a 
disputa.

No ano de 2013, a equipe 
de Pernambuco fez a melhor 
campanha na primeira fase em 
seu grupo e também no geral. 
Repetiu a dose no mata-mata 
até ser campeão da Série C. O 
mesmo não aconteceu com 
o Macaé, líder do Grupo B, 
que acabou eliminado nas 
quartas de final.  Em 2014, o 
Londrina, do Paraná esteve 
na frente de seu grupo e ga-
rantiu o acesso, ficando em 
segundo lugar na decisão do 
título. O Fortaleza, com outra 
excelente campanha não con-
seguiu seguir em frente.

O time cearense, tem his-
tórico ruim na Série C já que foi 
destaque em 2012 e 2014, sen-
do eliminado no primeiro ma-
ta-mata. Há quatro anos, o Ma-
caé foi líder do Grupo B, mas 
perdeu o acesso, assim como 
o Tupi, em 2014. Agora, a bola 
está com Guarani e Fortaleza. 
No mata-mata serão jogos de 
ida e volta. Os semifinalistas 
conquistarão o acesso à Série 
B, e os finalistas ainda briga-
rão pelo título da Série C.

Geraldo Varela
varellajp@yahoo.com.br

A torcida botafoguense tem sido o décimo segundo jogador e empurrado o time às vitórias no Almeidão. Nos nove jogos da primeira fase, a média de público chegou a 7.882 pagantes por partida

Botafogo e Fortaleza foram destaques na primeira fase e brigam pelo acesso a Série B do Brasileiro

Até o início da próxima semana, o 
Campinense deverá anunciar o nome 
do futuro técnico da equipe para a tem-
porada 2017. O presidente do clube, 
William Simões, disse que dos 10 nomes 
antes pesquisados pela diretoria, o clu-
be continua negociando com apenas 3. 
“O perfil destes técnicos mostram que 
são profissionais experientes em acesso 
e vencedores. E é assim que queremos o 
Campinense. Um clube como a Raposa 
não pode continuar disputando a Sé-
rie D. Nossa meta é passar para a C em 
2017 e chegar a Série B em 2018”, disse 
o presidente. Segundo Simões, tão logo 
anuncie o treinador, ele vai combinar 
na semana seguinte, uma reunião com 
ele em Campina Grande, para definir o 
planejamento e as contratações neces-
sárias. “Nós vamos ver as posições com 
deficiência, e vamos cair em campo, 

porque pretendemos iniciar a nossa pré-
temporada entre 20 e 25 de novembro, 
tempo suficiente para o time ganhar um 
entrosamento, e entrar bem nas compe-
tições”, afirmou o dirigente.

O presidente do Campinense é to-
talmente contra o início do Campeona-
to Paraibano no final de janeiro. “Nós 
já tivemos esta experiência, e vimos no 
que deu. Fui voto vencido na ocasião, e 
aí surgiram os conflitos de datas e tudo 
mais, trazendo prejuízos para os clubes, 
sobretudo para o Campinense, que não 
pôde fazer uma intertemporada para 
disputar o Brasileiro. O Paraibano tem 
de começar na primeira semana de ja-
neiro, para dar tempo a se fazer uma 
boa competição”, acrescentou Simões.

Indagado sobre os jogadores que 
permanecerão no clube na próxima 
temporada, o presidente assegurou que 
já tem 18 atletas, dentre eles, o meia Ro-
ger Gaúcho, que está sendo um dos des-
taques do CRB, na Série B. 

Simões deve anunciar técnico 
no início da próxima semana

cAMPiNeNse

Ivo Marques
ivo_esportes@yahoo.com.br
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FOTO: TVTorcedor



ESTADO DA PARAÍBA
PMS MUNICIPAL DE ARAÇAGI

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
Nos termos do Julgamento da licitação TOMADA DE PREÇOS Nº 002/2016, feito pela Comis-

são Permanente de Licitação em 29 de Agosto  de 2016 e em conformidade com a Lei Federal n.º 
8.666/93, fica decidido a:

HOMOLOGAÇÃO
Do julgamento em favor da Empresa: VN CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES EIRELI-ME 

CNPJ: 24.024.359/0001-67 com o valor total proposto de R$ 64.920,75 (Sessenta e quatro mil 
novecentos e vinte reais  e setenta e cinco centavos), pelas razões expostas no referido Laudo.

Araçagi-PB, 15 de Setembro de 2016.
José Alexandrino Primo
Prefeito Constitucional

        
ADJUDICAÇÃO

Nos termos do Laudo de Julgamento apresentado pela Comissão Permanente de Licitação, quan-
do do julgamento da TOMADA DE PREÇO N.º 002/2016, Processo nº 2016.07.031, ADJUDICAMOS 
a Presente TOMADA DE PREÇOS para a Empresa: VN CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES 
EIRELI-ME CNPJ: 24.024.359/0001-67 com o valor total proposto de R$ 64.920,75 (Sessenta e 
quatro mil novecentos e vinte reais  e setenta e cinco centavos).

Araçagi-PB, 15 de Setembro de 2016.
José Alexandrino Primo
Prefeito Constitucional

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAÇAGI

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
EXTRATO DO CONTRATO

Nº 089/2016
Araçagi-PB, 19 de Setembro de 2016.

TOMADA DE PREÇOS N.º 002/2016
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUTAR SERVIÇOS 

DE REFORMA NA E.M.E.F.M ALICE DE ALMEIDA CARNEIRO   NO MUNICÍPIO DE ARAÇAGI.
CONTRATADO: VN CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES EIRELI-ME 
CNPJ: 24.024.359/0001-67
PRAZO: 05 (Cinco) meses-19/02/2017
VALOR TOTAL: R$ 64.920,75 (Sessenta e quatro mil novecentos e vinte reais  e setenta e 

cinco centavos).
Cujos Recursos serão provenientes na dotação: 02070.12.361.0403.1008 - CONSTR.AMPLIA-

CAO E REFORMA DE UNIDADES ESCOLARES Termo de Convênio nº 463/2015 Secretária do 
Estado de Educação da Paraíba.

JOSÉ ALEXANDRINO PRIMO
PREFEITO CONSTITUCIONAL

CONTRATANTE
VN CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES EIRELI-ME 

CNPJ: 24.024.359/0001-67 
CONTRATADO

ESTADO DA PARAIBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRINHO

AVISO DE PRORROGAÇÃO DE ABERTURA DE LICITAÇÃO
MODALIDADE: PREGÃO PRESENCIAL Nº 0.6.029/2016
TIPO: Menor Preço por Item
OBJETO: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, para suprir as necessidades da Prefeitura 

Municipal de Juazeirinho.
A Prefeitura Municipal de Juazeirinho - PB ora denominada licitadora, através de seu Pregoeiro, 

torna público a todos os interessados  que o PREGÃO PRESENCIAL Nº 0.6.029/2016 com abertura 
marcada para o dia 22/09/2016 às 1oh00min horas, fica PRORROGADA para o dia 06 de Outubro 
de 2016 às 10h00min horas a abertura do processo licitatório.

MOTIVO: Caso Fortuito ou de Força Maior.
Monteiro – PB, 21 de Setembro de 2016.

FLAVIO ROBERTO LIRA
Pregoeiro

ESTADO DA PARAIBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRINHO

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JUAZEIRINHO
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº. 1.6.013/2016
A Comissão Setorial de Licitação do Fundo Municipal de Saúde de Juazeirinho, através do 

Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, devidamente nomeados pela Prefeita do Município, TORNA 
PÚBLICO e comunica aos interessados que se encontra aberta à licitação na modalidade PREGÃO 
PRESENCIAL nº. 1.6.013/2016, cujo objeto a Sistema de Registro de Preços para a CONTRATAÇÃO 
DE EMPRESA PARA A REALIZAÇÃO DE EXAMES POR IMAGEM, TAIS COMO: ULTRASSONO-
GRAFIAS, para suprir as necessidades da Secretaria de Saúde do Município de Juazeirinho. Data da 
abertura: 06 de Outubro de 2016, às 15h30min (horário local). O edital e seus anexos encontram-se 
disponível no setor de licitação da Prefeitura Municipal de Juazeirinho, situado a Praça Presidente 
João Pessoa, 05, Centro, Juazeirinho - PB, Informações pelo telefone (83) 3383-1234, no horário 
das 08h00min as 12h00min.

Juazeirinho - PB, 21 de Setembro de 2016.
FLAVIO ROBERTO LIRA

Pregoeiro

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRINHO
Fundo Municipal de Saúde de Juazeirinho

AVISO DE RESULTADO
PREGÃO PRESENCIAL Nº. 1.6.009/2016

A Comissão Setorial de Licitação do Fundo Municipal de Saúde de Juazeirinho, através do 
Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, devidamente nomeados pelo Prefeito do Município, TORNA 
PÚBLICO e comunica aos interessados que se encontra aberta à licitação na modalidade PREGÃO 
PRESENCIAL nº. 1.6.009/2016, cujo objeto Sistema de Registro de Preços para a CONTRATAÇÃO 
DE EMPRESA PARA A REALIZAÇÃO DE EXAMES POR IMAGEM, TAIS COMO: ULTRASSO-
NOGRAFIAS, para suprir as necessidades da Secretaria de Saúde do Município de Juazeirinho. 
Realizado 25 de Agosto de 2016, às 15h00min (horário local). Foi declarado DESERTO, em virtude 
do desinteresse de licitantes em participar do processo licitatório.

Juazeirinho-PB, 29 de Agosto de 2016.
FLAVIO ROBERTO LIRA

Pregoeiro Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JACARAÚ

 AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00047/2016

Torna público que fará realizar através da Pregoeira Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 
Augusto Luna, 45 - Centro - Jacaraú - PB, às 08:00 horas do dia 04 de Outubro de 2016, licitação 
modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Aquisição de lanches diversos, destina-
dos as Secretarias deste município. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: 
Lei Federal nº 10.520/02 e Decreto Municipal nº 0001/2007. Informações: no horário das 08:00 as 
12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado.

Telefone: (083) 32951880.
Jacaraú - PB, 21 de Setembro de 2016

ANA RAQUEL FREIRE DE MENDONÇA - Pregoeira Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO

 AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00087/2016

Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 
Benedito Soares da Silva, 131 - Monte Castelo - Cabedelo - PB, às 08:30 horas do dia 06 de Ou-
tubro de 2016, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Contratação de 
empresa especializada na prestação de serviço de paisagismo. Recursos: previstos no orçamento 
vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e Decreto Municipal nº 08/13. Informações: 
no horário das 08:00 as 14:00 dos dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: (083) 3250-3121. 
Email: licitacaocabedelo@yahoo.com.br Site: www.cabedelo.pb.gov.br

Cabedelo - PB, 05 de Setembro de 2016
SIMONE MEDEIROS BEZERRA - Pregoeiro Oficial

REPÚBLICA FEDERATIVA 
DO BRASIL PODER 

JUDICIÁRIO
Seção Judiciária da Paraíba

Diário da Justiça Eletrônico SJPB
Nº 167.0/2016 João Pessoa - PB    Disponibilização:  Sexta-feira, 9 Setembro 2016

6ª VARA FEDERAL 
Edital de Citação

EDITAL DE CITAÇÃO 
EDT.0006.000027-0/2016

PRAZO DE 30 (TRINTA) DIAS
(ARTIGO 257, III, CPC)

A Doutora, EMANUELA MENCONÇA SANTOS BRITO, JUÍZA FEDERAL DA 9ª. VARA/PB, 
RESPONDENDO PELA TITULARIDADE DA 6ª. VARA/PB, na forma da lei, etc.

FAZ SABER, aos que o presente edital virem, dele notícias tiverem ou interessar possa, que 
foi determinada a expedição do presente edital para CITAR o réu PEDRO CÉLIO DE MELO BAS-
TOS, que se encontra em lugar incerto e não sabido, de todos os termos da AÇÃO MONITÓRIA 
nº 0801141-55.2015.4.05.8201, movida pela CAIXA ECONÔMICA FEDERAL em face de PEDRO 
CÉLIO DE MELO BASTOS (CPF nº. 037.509.904-25), para pagar, no prazo de 15 (quinze) dias, o 
débito no valor de R$ 77.322,42 (setenta e sete mil, trezentos e vinte e dois reais e quarenta e dois 
centavos), cobrados nos autos supracitados, sob pena de, não o fazendo, proceder-se à penhora 
em tantos de seus bens quantos bastem para a integral garantia do crédito reclamado, acrescido dos 
honorários advocatícios, ficados em 10% (dez por cento) do valor da dívida executada, conforme o 
art. 827, caput, do CPC, percentual esse que fica reduzido pela metade na hipótese de pagamento 
integral do débito no prazo do art. 827, §1º, do CPC, ficando ciente o executado de que poderão 
ser oferecidos embargos, no prazo de 15 (quinze) dias, consoante prevê o art. 915, caput, do CPC, 
e advertido de que será nomeado curador especial em caso de revelia. Ciente também de que este 
juízo funciona no Fórum da Justiça Federal, localizado na Rua Edgard Vilarim Meira, s/n, Liberdade, 
Campina Grande/PB, com expediente no horário das 09h00 às 18h00, de segunda a sexta-feira. E 
para que chegue ao conhecimento de todos os interessados e ninguém possa alegar ignorância ou 
erro, é expedido o presente edital que deverá ser publicado na rede mundial de computadores e 2 
(duas) vezes em jornal de ampla circulação, na forma da lei. Dado e passado pela Secretaria da 6ª 
Vara Feral, aos 03 de agosto de 2016, MARIA ANGELINA TAVARES DE LIMA, Servidora, o digitei. E 
eu, LÍVIO AUGUSTO MONTALVÃO COSTA CARVALHO, Diretor de Secretaria da 6ª Vara, o conferi.

EMANUELA MENDONÇA SANTOS BRITO
Juíza Federal Titular da 9ª Vara/PB,

Respondendo pela titularidade da 6ª Vara/PB. 

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU

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

João Pessoa – PB – CEP: 58.031-220 – Fone: 2108-4097
PROCESSO Nº: 0803991-22.2014.4.05.8200 - EXECUÇÃO DE TÍTULO

EXTRAJUDICIAL
EXEQUENTE: CAIXA ECONOMICA FEDERAL
EXECUTADO: GILVANIA BARBOSA DA SILVA

3ª VARA FEDERAL - JUIZ FEDERAL SUBSTITUTO
EDITAL DE CITAÇÃO Nº -4058200.972843

PRAZO DE 20 (VINTE) DIAS - ART. 257, III, C.P.C.
FINALIDADE: CITAÇÃO (art. 827 do CPC), da executada GILVANIA BARBOSA DA SILVA, 

brasileira, casada, inscrita no CPF sob nº.071.252.184-40, para PAGAR, no prazo de 03 (três) 
dias, R$ 31.909,27 (trinta e um mil novecentos e nove reais e vinte e sete centavos) acrescido da 
verba honorária de 2% (dois por cento) sobre o valor da Execução R$ 638,18 (seiscentos e trinta 
e oito reais e dezoito centavos), totalizando o valor de R$ 32.547,45 (trinta e dois mil, quinhentos 
e quarenta e sete reais e quarenta e cinco centavos) e INTIMAÇÃO do  executado de que terá o 
prazo de 15 (quinze) dias, para opor embargos à execução, independentemente da garantia do 
Juízo contados do escoamento do prazo de 20 (vinte) dias, constantes do

presente edital (artigos 914 e 915, caput do CPC).
ADVERTÊNCIA - 1: Caso o pagamento seja efetuado no prazo de 03 (três) dias, haverá redução, 

pela metade, do valor da verba honorária, conforme dispõe o art. 827, §1º do CPC.
ADVERTÊNCIA - 2 : Não ocorrendo o pagamento, proceder-se-á a penhora sobre tantos bens 

quantos bastem para integral pagamento do débito.
OBSERVAÇÃO 1: Não tendo o réu condições financeiras de contratar um advogado, poderá 

comparecer à Defensoria Pública da União, nesta capital, para patrocinar sua defesa (Rua Professor 
José Coelho, nº. 25- Centro. Fones: 3133-1400/3133-1406).

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

PUBLICIDADE: e como não foi possível ser citado pessoalmente à ré GILVANIA BARBOSA DA 
SILVA, por se encontrar residindo em lugar incerto e não sabido (art. 256, II, do C.P.C), conforme 
consta dos autos, é expedido o presente, sendo o mesmo afixado na sede deste Juízo, publicado 
uma vez no Diário da Justiça duas vezes em jornal de grande circulação dentro do prazo máximo 
de quinze dias (art. 257, II do C.P.C), mediante o qual ficam devidamente citados.

Dado e passado nesta cidade de João Pessoa, Capital do Estado da Paraíba. Eu, Aíla Belarmino 
Araujo de Oliveira, o digitei. E eu, Rita de Cássia Monteiro Ferreira, Diretora da Secretaria da 3ª 
Vara, o conferi.

CRISTIANE MENDONÇA LAGE
Juíza Federal Titular da 3ª Vara 

PREFEITURA MUNICIPAL DE LIVRAMENTO
TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

A Prefeita de Livramento/PB, no uso de suas atribuições legais. Resolve homologar os resultados 
do julgamento da proposta do Presencial SRP N.º 015/2016, objetivando à Prestação de serviços de 
assessoria e processamento de dados na Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Saúde. Vencedor: 
Albiny Luciano de Araújo Amorim, CNPJ.: 14.986.805/0001-60, com o valor de R$ 12.000,00, pelos 
12 (doze) meses Publique-se e cumpra-se.

Livramento/PB, 06 de setembro de 2016.
Carmelita Estevão Ventura Sousa - Prefeita

PREFEITURA MUNICIPAL DE LIVRAMENTO
EXTRATO DO CONTRATO DE COMPRA E VENDA N.º 077/2016

Pregão Presencial SRP Nº 010/2016. Contratante: Prefeitura de Livramento/PB. Contratada: Posto 
Novo Combustiveis Livramento-ME, CNPJ: 18.309.624/0001-50. Objeto: Prestar o fornecimento 
parcelada de gasolina comum, óleo diesel S/500, óleo diesel S/10, para abastecimento dos veículos 
na sede. Total: R$ 628.600,00, ref. aos itens: 01 a 03. Dotação: QDD/2016. Recursos: Próprios e 
do Recursos Próprios (Fpm, Mde, Icms, Iss, Iptu e Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios). 
Vigência: 01 (um) ano. Data da ass.: 09/09/2016. Partes ass.: Carmelita E. V. Sousa (Prefeita) e 
Felipe K. A. de Queiroz (Pela Empresa).

Livramento/PB, 09 de setembro de 2016.
Carmelita Estevão Ventura Sousa - Prefeita

EXTRATO DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO N.º 074/2016
Pregão Presencial SRP Nº 011/2016. Contratante: Prefeitura de Livramento/PB. Contratada: 

Cicero da Silva Tavares CNPJ: 22.278.380/0001-63. Objeto: Prestar serviço de mão-de-obra 
especializada por hora trabalhada de mecânico nos veículos da linha leve e nos veículos da linha 
pesada, pertencente a Prefeitura, e os que por força contratual tenham direito. Valor Contratado: 
R$ 65.000,00, pelos itens: 01 e 02. Dotação: QDD/2016. Recursos: Recursos Próprios (FPM, 
MDE, FUNDEB-40%, ICMS, ISS, IPTU E dos Programas Federais). Vigência: 01 (um) ano. Data 
da ass.: 09/09/2016. Partes ass.: Carmelita E. V. Sousa (Prefeita) e Cicero da S. Tavares CPF: 
051.021.374-09.

Livramento/PB, 09 de setembro de 2016.
Carmelita Estevão Ventura Sousa - Prefeita

EXTRATO DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO N.º 081/2016
Pregão Presencial SRP Nº 015/2016. Contratante: Prefeitura de Livramento/PB. Contratada: 

Albiny Luciano de Araújo Amorim CNPJ.: 14.986.805/0001-60. Objeto: Prestar serviços parcelado 
de assessoria e processamento de dados na Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Saúde. Valor 
Contratado: R$ 12.000,00, pelos 12 (doze) meses. Dotação: QDD/2016. Recursos: Fundo M. de 
Saúde (HORUS, PAB, FUS e Próprios). Vigência: 01 (um) ano. Data da ass.: 12/09/2016. Partes 
ass.: Carmelita E. V. Sousa (Prefeita) e Albiny L. de A. Amorim.

Livramento/PB, 12 de setembro de 2016.
Carmelita Estevão Ventura Sousa - Prefeita

 
EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

Ata de Registro de Preços nº 010/2016, firmada entre a Prefeitura de Livramento/PB. e a empresa: 
Posto Novo Combustiveis Livramento-ME, CNPJ: 18.309.624/0001-50. Pregão Presencial SRP nº 
010/2016. Total: R$ 3,95, por ca de litro de gasolina, o valor de R$ 3,15, por cada litro de diesel 
S/500, e o valor R$ 3,23, por cada litro de diesel S/10, perfazendo o valor total de R$ 628.600,00, 
referente aos itens: 01 a 03. Fundamento legal: Leis n.ºs 8.666/93, 10.520/02 e Decreto M. nº 
327/2010. Dotação: QDD/2016. Fonte de recursos: Próprios e do Recursos Próprios (Fpm, Mde, 
Icms, Iss, Iptu e Fundo M. de Saúde - Recursos Próprios). Vigência: 01 (um) ano. Data da Ass.: 
09/09/2016. Partes ass.: Carmelita E. V. Sousa (Prefeita), e Felipe K. A. de Queiroz (Pela Contratada).

Livramento/PB, 09 de setembro de 2016.
Carmelita Estevão Ventura Sousa – Prefeita

EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
Ata de Registro de Preços nº 011/2016, firmada entre a Prefeitura de Livramento/PB. e a em-

presa: Cicero da Silva Tavares CNPJ: 22.278.380/0001-63. Pregão Presencial SRP nº 011/2016. 
Valor contratado: R$ 65.000,00, pelos itens: 01 e 02. Registro de preços para eventual objeto: 
Prestar serviço de mão-de-obra especializada por hora trabalhada de mecânico nos veículos da 
linha leve e nos veículos da linha pesada, pertencente a Prefeitura, e os que por força contratual 
tenham direito. Fundamento legal: Leis n.ºs 8.666/93, 10.520/02 e Decreto M. nº 327/2010. Dotação: 
QDD/2016. Fonte de recursos: Recursos Próprios (FPM, MDE, FUNDEB-40%, ICMS, ISS, IPTU E 
dos Programas Federais). Vigência: A vigência será de no mínimo 01 (um) ano, contado a partir da 
emissão da Nota Fiscal. Data da Ass.: 09/09/2016. Partes ass.: Carmelita E. V. Sousa (Prefeita), e 
Cicero da S. Tavares (Pela Contratada)..

Livramento/PB, 09 de setembro de 2016.
Carmelita Estevão Ventura Sousa - Prefeita

EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
Ata de Registro de Preços nº 015/2016, firmada entre a Prefeitura de Livramento/PB. e a empresa: 

Albiny Luciano de Araújo Amorim CNPJ.: 14.986.805/0001-60. Pregão Presencial SRP nº 015/2016. 
Valor contratado: R$ 12.000,00, pelos 12 (doze) meses. Registro de preços para eventual objeto: 
Prestar serviços parcelado de assessoria e processamento de dados na Secretaria de Saúde/Fundo 
M. de Saúde. Fundamento legal: Leis n.ºs 8.666/93, 10.520/02 e Decreto M. nº 327/2010. Dotação: 
QDD/2016. Fonte de recursos: Fundo M. de Saúde (HORUS, PAB, FUS e Próprios). Vigência: A 
vigência será de 01 (um) ano, contado a partir da emissão de serviços. Data da Ass.: 12/09/2016. 
Partes ass.: Carmelita E. V. Sousa (Prefeita), e Albiny L. de A. Amorim (Pela Contratada).

Livramento/PB, 12 de setembro de 2016.
Carmelita Estevão Ventura Sousa - Prefeita

Estado da Paraíba
Prefeitura Municipal de Araçagi

Comissão Permanente de Licitação
EXTRATO DO CONTRATO 

Nº 088/2016
INEXIGIBILIDADE N.º 007/2016

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E 
CONSULTORIA JURÍDICA  NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ADVOCACIA QUE CONSISTEM NA 
DISTRIBUIÇÃO DE MEDIDAS JUDICIAIS COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPATÓRIA VISANDO 
À SUSPENSÃO DOS BLOQUEIOS DE PRECATÓRIOS DO MUNICÍPIO DE ARAÇAGI, BEM COMO 
O ACOMPANHAMENTO DO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO REFERENTE AOS PRECA-
TÓRIOS DO MUNICÍPIO, EM FACE DA SITUAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA DA EDILIDADE.

CONTRATADO: PARAGUAY RIBEIRO COUTINHO ADVOGADOS ASSOCIADOS
CNPJ: 24.573.630/0001-13
Período contratação: 04 (Quatro) meses  
Valor: R$ 3.500,00  (Três Mil e Quinhentos Reais) Mensal, com valor total R$ 14.000,00(Qua-

torze mil reais).
Cujos Recursos serão provenientes na dotação: 02.030-SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO 

–02030.04.122.0052.2006 - COORD.E MANUT.D/ ATIVIDADES DA SEC.DE PLANEJAMENTO – 
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA. 

Araçagi-PB, 09 de Setembro de 2016.
MUNICÍPIO: ARAÇAGI

JOSE ALEXANDRINO PRIMO
PREFEITO 

CONTRATANTE
PARAGUAY RIBEIRO COUTINHO ADVOGADOS ASSOCIADOS

CNPJ: 24.573.630/0001-13
WALDOMIRO RIBEIRO COUTINHO NETO 

CPF SOB Nº097.348.824-73 
CONTRATADO

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRINHO
Secretaria Municipal de Administração e Finanças

HOMOLOGAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº. 0.6.028/2016

Nos termos do relatório final e adotando as razões que nortearam o julgamento do Pregoeiro 
Oficial, HOMOLOGO o resultado do Pregão Presencial nº. 0.6.028/2016, que tem por objeto a 
AQUISIÇÃO DE MATERIAL E EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA, de forma parcelada, para 
suprir as necessidades da Prefeitura de Juazeirinho, conforme termo de adjudicação, em favor da 
seguinte empresa: JETPRINT INFORMATICA LTDA pessoa jurídica de direito privado, inscrita no 
CNPJ sob o nº. 05.301.712/0001-64 do qual se sagrou vencedora dos itens constantes no relatório 
de julgamento e termo de Adjudicação, com o valor total de R$ 147.169,30 (Cento e quarenta e 
nove mil cento e sessenta e nove reais e trinta centavos). Dê ciência aos interessados e determinar 
que seja lavrado o respectivo Contrato Administrativo e a extração dos respectivos empenhos de 
despesas pelo setor competente. 

Juazeirinho – PB, 16 de Setembro de 2016.
JONILTON FERNANDES CORDEIRO

Prefeito Constitucional.

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRINHO
Fundo Municipal de Saúde de Juazeirinho

HOMOLOGAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº. 1.6.012/2016

Nos termos do relatório final e adotando as razões que nortearam o julgamento do Pregoeiro 
Oficial, HOMOLOGO o resultado do Pregão Presencial nº. 1.6.012/2016, que tem por objeto AQUI-
SIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLOGICO, para suprir as necessidades da Secretaria de Saúde do 
Município de Juazeirinho, conforme termo de adjudicação, em favor das seguintes empresas JUED 
COMERCIO E ASSISTENCIA DE EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS LTDA - ME, pessoa jurídica 
de direito privado, inscrita no CNPJ sob o nº. 10.592.570/0001-71, do qual sagrou-se vencedora 
nos itens constantes no Relatório de Julgamento e Termo de Adjudicação, anexo ao processo, 
com o valor total de R$ 207.954,00 (Duzentos e sete mil novecentos e cinquenta e quatro reais), 
LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ 
sob o nº. 17.227.485/0001-53, do qual sagrou-se vencedora nos itens constantes no Relatório de 
Julgamento e Termo de Adjudicação, anexo ao processo, com o valor total de R$ 4173.215,80 
(Cento e setenta e três mil duzentos e quinze reais e oitenta centavos) ficando a referida Homolo-
gação com o valor total de R$ 381.169,80 (Trezentos e oitenta e um mil cento e sessenta e nove 
reais e oitenta centavos). Dê ciência aos interessados e determinar que seja lavrado o respectivo 
Contrato Administrativo e a extração dos respectivos empenhos de despesas pelo setor competente. 

Juazeirinho – PB, 16 de Setembro de 2016.
WELLISGSON NIZAN CORDEIRO TRAJANO 

Gestor do FMSJ

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRINHO
Secretaria Municipal de Administração e Finanças

EXTRATO DO CONTRATO
OBJETO: AQUISIÇÃO DE MATERIAL E EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA, de forma par-

celada, para suprir as necessidades da Prefeitura de Juazeirinho. FUNDAMENTO LEGAL: nos 
termos da Lei Federal nº. 10.520/02, Lei Complementar Federal nº. 123/2006 e a Lei nº. 8.666/93 
- ALTERADA – PROCESSO LICITATÓRIO Nº. 045/2016, Pregão Presencial nº. 0.6.028/2016. 
DOTAÇÃO: 02040.04.123.1003.2014 – 33.90.30 / 02060.12.361.1001.2031 – 33.90.30 / 
02060.12.361.1001.2048 – 33.90.30 / 02060.12.361.1001.2056 – 33.90.30 / 02080.10.301.1002.2067 
– 33.90.30 / 02090.08.244.1003.2083 – 33.90.30. VIGÊNCIA: Do presente contrato tem vigência até 
31 de Dezembro de 2016 a partir da data de assinatura do contrato. PARTES CONTRATANTES: 
Prefeitura Municipal de Juazeirinho/Jonilton Fernandes Cordeiro e a empresa JETPRINT INFOR-
MATICA LTDA / FELIPE TEIXEIRA RIBEIRO, CNPJ 05.301.712/0001-64, com o valor total de R$ 
147.169,30 (Cento e quarenta e nove mil cento e sessenta e nove reais e trinta centavos), Contrato 
Administrativo nº 06281/2016/PMJ.

Juazeirinho - PB, 16 de Setembro de 2016.
JONILTON FERNANDES CORDEIRO

Prefeito Constitucional.

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRINHO
Fundo Municipal de Saúde de Juazeirinho

EXTRATO DO CONTRATO
OBJETO: AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLOGICO, para suprir as necessidades da 

Secretaria de Saúde do Município de Juazeirinho. FUNDAMENTO LEGAL: nos termos da Lei 
Federal nº. 10.520/02, Lei Complementar Federal nº. 123/2006 e a Lei nº. 8.666/93 - ALTERA-
DA – PROCESSO LICITATÓRIO Nº. 014/2016, Pregão Presencial nº. 1.6.012/2016. DOTA-
ÇÃO: 02080.10.301.1002.2067 – 33.90.30 - 33.90.39 / 02080.10.301.1002.2070 – 33.90.30 / 
02080.10.301.1002.2075 – 33.90.30 / 02080.10.301.1002.2077 – 33.90.30. VIGÊNCIA: Do presente 
contrato tem vigência até 31 de Dezembro de 2016 a partir da data de assinatura do contrato. PARTES 
CONTRATANTES: Fundo Municipal de Saúde de Juazeirinho/Adriana Neres Silva e as empresas 
JUED COMERCIO E ASSISTENCIA DE EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS LTDA - ME, inscrita 
com o CNPJ: 10.592.570/0001-71, situada a Avenida Synesio Guimarães, Nº 804, Sala 01 Térreo, 
Torre, João Pessoa-PB, CEP: 58.040-400 com o valor total de R$ 207.954,00 (Duzentos e sete mil 
novecentos e cinquenta e quatro reais) – NR DO CONTRATO: 16121/2016/FMSJ – 16.09.2016, 
LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME, pessoa jurídica de direito privado, com sede à Rua 
Joaquim Quirino, 588, Catolé, Campina Grande – PB – CEP: 58410-370, inscrita no CNPJ sob o 
nº. 17.227.485/0001-53 com o valor total de R$ 173.215,80 (Cento e setenta e três mil duzentos e 
quinze reais e oitenta centavos) – NR DO CONTRATO: 16122/2016/FMSJ – 16.09.2016.

Juazeirinho - PB, 16 de Setembro de 2016.
WELLISGSON NIZAN CORDEIRO TRAJANO 

Gestor do FMSJ 

CLAUDIO GOMES FEITOSA & CIA LTDA – CNPJ/CPF Nº 01.524.627/0001-04. Torna público que a 
SUDEMA – Superintendência de Administração do Meio Ambiente, emitiu a Licença de Operação nº 
2211/2016 em João Pessoa, 24 de agosto de 2016 – Prazo: 730 dias. Para a atividade de: Edição 
e Impressão de Produtos Gráficos Na(o) – RUA BENEDITO GOMES DE SOUSA, Nº 49, CENTRO 
Município: CAJAZEIRAS – UF: PB. Processo: 2016-003972/TEC/LO-2449 

INDICE CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA – EPP – CNPJ N.º 12.619.490/0001.98 
Torna-se público que a SUDEMA – Superintendência de Administração do Meio Ambiente, emitiu a 
Licença de Instalação n.º 2993/2016 em João Pessoa, 14 de setembro de 2016 – Prazo: 730 dias. 
Para a atividade de: Implantação de loteamento com 164 lotes, de 200,00m² cada lote, numa área 
total de 5,00ha, com abastecimento d’água da Cagepa. Na (o) – RUA NOSSA SENHORA DA ASSUN-
ÇÃO – MATA REDONDA Município: ALHANDRA – UF: PB. Processo: 2016-004363/TEC/LI-4948.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIAO DE LAGOA DE ROÇA -PB
Extrato de Termo Aditivo

Termo Aditivo Nº 01 do Contrato de Nº 00071/2015. Partes: Prefeitura Municipal de São Sebastião 
De Lagoa De Roça / DNA -Denise Moura do Nascimento - ME - Rua Juvino Sobreira de Carvalho, 
0029 - Centro – São Sebastião de Lagoa de Roça - PB, CNPJ nº 17.886.274/0001-22,, Objeto 
Contratual : Constitui objeto do presente certame a contratação de pessoa física ou jurídica para 
locação de 01 (um) caminhão coletor e compactador e de (01) um caminhão basculante, destinados 
à coleta de resíduo sólidos domiciliares, comerciais, entulhos e podas de arvores do Município de 
São Sebastião de Lagoa de Roça, cuja especificação consta do termo de referência que integra o 
presente edital. Objeto Do Aditivo: Refere-se o presente termo aditivo, o acréscimo de aditamento 
de prazo com prorrogação até o dia 31.12.2016.  Ao contrato N° 00071/2015, da Denise Moura do 
Nascimento – ME - Mantendo As Demais Cláusulas Inalteradas, Com Fulcro No Art. 57.Ii, §, Da 
Lei 8666/93. Assinam: Maria Do Socorro Cardoso e Denise Moura do Nascimento - ME / Maria Do 
Socorro Cardoso- Prefeita Constitucional

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA 
EXTRATO DE CONTRATO

INSTRUMENTO: Contrato para prestação de serviços, de acordo com o Pregão Presencial nº 
00036/2016. 

CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Ibiara.
CONTRATADA: ITS SERVIÇOS DE CONTROLE PATRIMONIAL E EDUCACIONAL LTDA-ME 

– CNPJ 10.580.684/0001-00
OBJETO: Contratação de empresa para realização dos trabalhos de inventário patrimonial 

(tombamento) de todos os bens móveis/imóveis, pertencentes a esta edilidade.
VALOR GLOBAL: R$ 13.954,00 (treze mil e novecentos e cinquenta reais)
PRAZO: Da assinatura do contrato até 31.12.2016.

Ibiara - PB, 21 de setembro de 2016
PEDRO FEITOZA LEITE

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE REMÍGIO
 HOMOLOGAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 00044/2016

Nos termos do relatório final apresentado pelo Pregoeiro Oficial e observado parecer da Asses-
soria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00044/2016, que objetiva: AQUISIÇÃO DE KIT’S 
NATALIDADES; HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório em favor de: MARCELA 
ELIZABETE DE MIRANDA BATISTA SANTOS SOUTO EIRELI - M - R$ 16.716,00; PROSPERA 
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ME - R$ 10.983,00.

Remigio - PB, 14 de Setembro de 2016
MELCHIOR NAELSON BATISTA DA SILVA - Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE REMÍGIO
 EXTRATO DE CONTRATOS

OBJETO: AQUISIÇÃO DE KIT’S NATALIDADES.
FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Presencial nº 00044/2016.
DOTAÇÃO: Recursos Próprios do Município de Remigio: 02.0000 - EXECUTIVO 02.170-FUNDO 

MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL 02170.08.244.2010.2042 - MANUT DE SERV.DE ASSIS-
TENCIA SOCIAL GERAL 3390.32.0000 MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA FONTE DE 
RECURSOS: 000 - RECURSOS ORDINARIOS

VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro de 2016
PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Remígio e:
CT Nº 00138/2016 - 14.09.16 - MARCELA ELIZABETE DE MIRANDA BATISTA SANTOS SOUTO 

EIRELI - M - R$ 16.716,00
CT Nº 00139/2016 - 14.09.16 - PROSPERA COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ME - R$ 10.983,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE MONTEIRO

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº. 2.6.020/2016

A Comissão Setorial de Licitação do Fundo Municipal de Educação do Município de Monteiro, 
através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, devidamente nomeados pela Prefeita do Município, 
TORNA PÚBLICO e comunica aos interessados que se encontra aberta à licitação na modalidade 
PREGÃO PRESENCIAL nº. 2.6.020/2016 - cujo objeto é o Aquisição de Equipamentos e Supri-
mentos de Informática, para Atender as necessidades da Secretaria Municipal de Educação. Data 
da abertura: 05 de Outubro de 2016, às 09h30min (horário local). Os interessados poderão obter 
o Edital, na Gerência de Licitação, situado à Rua Dr. Alcindo Bezerra de Menezes, 13, 1º Andar, 
Centro, Monteiro – PB, em todos os dias úteis, no horário de 08h00min ás 12h00min, mediante 
apresentação de comprovante de pagamento no valor de R$ 20,00 (Vinte reais). Informações pelo 
telefone (83) 3351-1544.

Monteiro-PB, 22 de Setembro de 2016.
ERINALDO ARAÚJO SOUSA

Pregoeiro

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTEIRO

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº. 1.6.040/2016 

A Comissão Setorial de Licitação do Fundo Municipal de Saúde de Monteiro, através do 
Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, devidamente nomeados pela Prefeita do Município, TORNA 
PÚBLICO e comunica aos interessados que se encontra aberta à licitação na modalidade PREGÃO 
PRESENCIAL nº. 1.6.040/2016, cujo objeto CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS 
DE FATURAMENTO, DIGITAÇÃO, PROCESSAMENTO, TRANSMISSÃO E MANUTENÇÃO DO 
BANCO DE DADOS, DOS SISTEMAS DE INFORMAÇÕES DE SAÚDE DO MUNICIPIO, para a suprir 
as necessidades da Secretária de Saúde desta Municipalidade. Data da abertura: 05 de Outubro 
de 2016, às 14h00min (horário local). Cópia do edital de demais documentos pertinentes estará 
á disposição no setor de licitações do Fundo Municipal de Saúde, à Rua Dr. Alcindo Bezerra de 
Menezes, 13, Centro, 1º Andar, nesta Cidade, no horário de expediente das 08h00min às 12h00min. 
Outras informações pelo telefone 3351-1510 ou 3351-1544.

Monteiro-PB, 22 de Setembro de 2016.
ERINALDO ARAÚJO SOUSA

Pregoeiro

ESTADO DA PARAÍBA
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
 AVISO DE LICITAÇÃO 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 2.05.012/2016
A Secretaria Municipal de Assistência Social torna público que fará realizar através do  Pregoeiro  

Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua Silva Jardim ,427 – Santo Antonio – Campina Grande - 
PB, às 09:00 horas do dia 06 de Outubro de 2016, licitação modalidade Pregão Presencial, TIPO 
MENOR PREÇO POR ITEM para CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA LOCAÇÃO 
DE VEÍCULO TIPO ÔNIBUS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL 
DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. Recursos: previstos no orçamento vigente, Fundamento legal: Lei 
Federal nº 10.520/02 Informações: no horário das 08h às 12h e das 14h ás 17hs dos dias úteis, no 
endereço supracitado. Telefone: (083) 3310-6652. Email: licitação.semascg@gmail.com Campina 
Grande - PB, 21 de Setembro 2016.

Aurélio Fernandes de Morais
Pregoeiro Oficial

 
ESTADO DA PARAÍBA

PREFEITURA MUNICIPAL DE DUAS ESTRADAS
EXTRATO DE CONTRATO

OBJETO: Contratação de uma Empresa Especializada no Ramo de Construção Civil, para 
executar serviços de Construção de uma Praça Pública e um Quiosque na Rua Oscar Guedes no 
município de Duas Estradas-PB..

FUNDAMENTO LEGAL: Tomada de Preços nº 00002/2016.
DOTAÇÃO: Recursos Próprios do Município de Duas Estradas: 33.90.39.00 - 000 - Recursos Ordi-

nários - 4490.00 - Aplicações Diretas - 000138.4490.51.99 - Obras e Instalações - 15.452.0328.1016 
- Construção de Praças, Parques e Jardins, Calçadões

VIGÊNCIA: 3 (três) meses
PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Duas Estradas e:
CT Nº 00046/2016 - 21.09.16 - LM SERVIÇOS DE REFORMA PREDIAL EIRELI-ME - R$ 74.588,06
  

 ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLÂNEA - COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

TOMADA DE PREÇOS N° 00003/2016 - RESULTADO DE JULGAMENTO DE RECURSO - 
INDEFERIMENTO

TOMADA DE PREÇOS N° 00003/2016 – Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DO RAMO 
DA CONSTRUÇÃO CIVIL DESTINADA A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM 
PARALELEPÍPEDO E DRENAGEM PLUVIAL DAS RUAS: JOÃO FAUSTO PINTO E PEDRO II DE 
ALMEIDA - SOLÂNEA/PB. A Comissão Permanente de Licitação da PREFEITURA MUNICIPAL DE 
SOLÂNEA-PB, através da sua presidente, Sra. TEREZA CRISTINA GOMES PINTO, em face do Re-
curso Administrativo ofertado pela Empresa CADECON ENGENHARIA E INCORPORAÇÕES LTDA 
– EPP resolve receber o recurso ofertado para no mérito julgá-lo improcedente, ficando mantida a 
decisão anteriormente tomada, ou seja: a empresa CADECON ENGENHARIA E INCORPORAÇÕES 
LTDA – EPP permanece INABILITADA. A Comissão Permanente de Licitação informa ainda que 
será realizada sessão de abertura das propostas de preços das empresas habilitadas no certame 
para as 08:00 horas do dia 27/09/2016 no mesmo local da primeira reunião.

Solânea, 19 de Setembro de 2016
TEREZA CRISTINA GOMES PINTO

Presidente
 

 ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLÂNEA - COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

TOMADA DE PREÇOS N° 00004/2016 - RESULTADO DE JULGAMENTO DE RECURSO - 
INDEFERIMENTO

TOMADA DE PREÇOS N° 00004/2016 – Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DO RAMO 
DA CONSTRUÇÃO CIVIL DESTINADA A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM 
PARALELEPÍPEDO E DRENAGEM PLUVIAL DAS RUAS: JOÃO MARCELINO PEREIRA E AR-
LINDO ALCIDES DANTAS - SOLÂNEA/PB. A Comissão Permanente de Licitação da PREFEITURA 
MUNICIPAL DE SOLÂNEA-PB, através da sua presidente, Sra. TEREZA CRISTINA GOMES PINTO, 
em face do Recurso Administrativo ofertado pela Empresa CADECON ENGENHARIA E INCOR-
PORAÇÕES LTDA – EPP resolve receber o recurso ofertado para no mérito julgá-lo improcedente, 
ficando mantida a decisão anteriormente tomada, ou seja: a empresa CADECON ENGENHARIA E 
INCORPORAÇÕES LTDA – EPP permanece INABILITADA. A Comissão Permanente de Licitação 
informa ainda que será realizada sessão de abertura das propostas de preços das empresas ha-
bilitadas no certame para as 09:00 horas do dia 27/09/2016 no mesmo local da primeira reunião.

Esperança, 19 de Setembro de 2016
TEREZA CRISTINA GOMES PINTO

Presidente
 

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE DUAS ESTRADAS

 HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO - TOMADA DE PREÇOS Nº 00002/2016
Nos termos do relatório final apresentado pela Comissão Permanente de Licitação e observado 

o parecer da Assessoria Jurídica, referente a Tomada de Preços nº 00002/2016, que objetiva: 
Contratação de uma Empresa Especializada no Ramo de Construção Civil, para executar serviços 
de Construção de uma Praça Pública e um Quiosque na Rua Oscar Guedes no município de Duas 
Estradas-PB.; HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório e ADJUDICO o seu objeto 
a: LM SERVIÇOS DE REFORMA PREDIAL EIRELI-ME - R$ 74.588,06.

Duas Estradas - PB, 21 de Setembro de 2016
EDSON GOMES DE LUNA - Prefeito Constitucional

Responsavel.: JOAO JOSE DA COSTA RODRIGUES
CPF/CNPJ....: 531897607-72
Titulo......: CERT DIVI ATIVA  R$          1.171,76
Apresentante: CONS REGIONAL DE EDUCACAO 
FISICA
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 051058
Responsavel.: KARLA FERREIRA DA SILVA  ME
CPF/CNPJ....: 010811046/0001-44
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            144,94
Apresentante: BANCO ITAU S/A-60701190/4132-80
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 048991
Responsavel.: PAULO CARLOS DANTAS
CPF/CNPJ....: 789779594-20
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            240,00
Apresentante: BANCO DO BRADESCO-60746948/342340
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 051111
Responsavel.: VANIA KELLY DA SILVA
CPF/CNPJ....: 053428704-29
Titulo......: CED CRE BAN IND  R$          9.368,77
Apresentante: CLS ORGANIZACAO E ADMINISTRA-
CAO DE
Protocolo...: 2016 - 051277
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,  22/09/2016
----------------------------------------

Bel. GERMANO CARVALHO TOSCANO DE BRITO
- Titular -

Responsavel.: DJAILTON DA SILVA RIBEIRO 080709614
CPF/CNPJ....: 014694768/0001-17
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            333,00
Apresentante: BANCO DO BRADESCO-60746948/342340
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 050571
Responsavel.: ECO PARK SANTA RITA EMPREE. IM
CPF/CNPJ....: 020265900/0001-78
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            195,52
Apresentante: BANCO ITAU S/A-60701190/4132-80
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 051335
Responsavel.: FZF COMERCIO DE IMPORTADOS LTD
CPF/CNPJ....: 013701615/0001-97
Titulo......: DUP PRES SER IN  R$          1.176,55
Apresentante: BANCO ITAU S/A-60701190/4132-80
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 051358
Responsavel.: IEDA MARIA N RODRIGUES
CPF/CNPJ....: 132859204-91
Titulo......: CHEQUE           R$         15.250,00
Apresentante: FORNECEDORA COMERCIO E SER-
VICOS DE
Protocolo...: 2016 - 051062
Responsavel.: IEDA MARIA N RODRIGUES
CPF/CNPJ....: 132859204-91
Titulo......: CHEQUE           R$         15.250,00
Apresentante: FORNECEDORA COMERCIO E SER-
VICOS DE
Protocolo...: 2016 - 051063

TOSCANO DE BRITO
SERVICO NOTARIAL E REGISTRAL 

Rua Cândido Pessoa, 31
Fone: 241.7177
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ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE

DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº. 003/2016.
TERMO DE RATIFICAÇÃO

Reconheço e Ratifico a Dispensa de Licitação nº. 003/2016, nos termos do art. 24, Inciso IV, da 
Lei Federal nº. 8.666, de 21.08.1993, e atualizações posteriores. Objeto: Contratação de executoras 
para realização de curso de qualificação profissional de Salgadeiro, Operador de Computador, 
Confeiteiro, Eletricista de Automóveis, Mecânico de Motocicletas e Costureiro Industrial do Vestu-
ário – tecido plano, no município do São João do Tigre – PB. Em favor do Licitante: em favor da 
empresa SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL - SENAI, pessoa jurídica sem 
fins lucrativos, com sede à Avenida Manoel Guimarães, 195, José Pinheiro – Campina Grande/PB, 
inscrita no CNPJ sob o nº. 03.775.588/0001-43, pelo valor global de R$ 101.000,00 (Cento e um mil 
reais), de acordo com o relatório apresentado pela Comissão Permanente de Licitação e Parecer 
da Assessoria Jurídica do Município.

São João do Tigre – PB, 06 de Setembro de 2016.
JOSÉ MAUCÉLIO BARBOSA 

Prefeito

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNIICPAL DE QUEIMADAS

AVISO DE ABERTURA DE PRAZO PARA CONTRARRAZÕES
Processo Administrativo nº 124/2016.

Tomada de Preços nº 010/2016.
A Presidente da Comissão Permanente de Licitação, designada pela Portaria/PMQ nº 047/2016, 

torna público, para conhecimento de todos os interessados, e em atendimento ao inciso III do art. 
43 c/cart. 109 da Lei 8.666/93, que o Sr. Denio Rogerio de Carvalho Pereira, portador do CPF nº 
011.170.104-06, apresentou recurso administrativo contra decisão desta Comissão em HABILITAR 
a empresa C3 ENGENHARIA LTDA ME (CNPJ nº 20.198.694/0001-20). Após o julgamento do 
presente recurso, abre-se o prazo de 05 (cinco) dias úteis para a interposição de contrarrazões 
pela empresa participante.

INFORMAÇÕES: Os interessados poderão obter o inteiro teor do termo recursal na sala da CPL, 
na Prefeitura Municipal, situado à Rua João Barbosa da Silva, Nº 120, Bairro Centro – Queimadas 
- PB, nos dias úteis, no horário de 08h00min as 12h00min. 

Queimadas - PB, 20 de setembro de 2016.
AnnuskaRanoicade Oliveira Macário

Presidente da CPL

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS

AVISO DE CANCELAMENTO DE LICITAÇÃO  
MODALIDADE: PREGÃO PRESENCIAL Nº 043/2016
OBJETO: Contratação visando o fornecimento parcelado de material para construção (tubos, 

anél, mourão, estacas dentre outros), para atender as necessidades da Prefeitura Municipal de 
Queimadas PB.

LOCAL: Sede da Prefeitura Municipal de Queimadas
INFORMAÇÕES: Os interessados poderão obter informações na sala da CPL, na Prefeitura 

Municipal de Queimadas, situada à Rua João Barbosa da Silva, Nº 120, Bairro Centro – Queimadas 
- PB, nos dias úteis, no horário de 8h00 as 12h00. 

Queimadas - PB, em 15 de setembro de 2016.
Maria das Graças de Freitas Vicente

Pregoeira Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS

AVISO DE CANCELAMENTO DE LICITAÇÃO  
MODALIDADE: PREGÃO PRESENCIAL Nº 053/2016
OBJETO: Contratação visando fornecimento de fraldas e leites, para atender as necessidades 

da Prefeitura Municipal de Queimadas PB.
LOCAL: Sede da Prefeitura Municipal de Queimadas.
INFORMAÇÕES: Os interessados poderão obter informações na sala da CPL, na Prefeitura 

Municipal de Queimadas, situada à Rua João Barbosa da Silva, Nº 120, Bairro Centro – Queimadas 
- PB, nos dias úteis, no horário de 8h00 as 12h00. 

Queimadas - PB, em 15 de setembro de 2016.
Maria das Graças de Freitas Vicente

Pregoeira Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS

AVISO DE CANCELAMENTO DE LICITAÇÃO  
MODALIDADE: PREGÃO PRESENCIAL Nº 054/2016
OBJETO: Contratação visando fornecimento parcelado de cadeiras de rodas e material médi-

co hospitalar, para atender as necessidades da Secretaria de Saúde da Prefeitura Municipal de 
Queimadas PB.

LOCAL: Sede da Prefeitura Municipal de Queimadas.
INFORMAÇÕES: Os interessados poderão obter informações na sala da CPL, na Prefeitura 

Municipal de Queimadas, situada à Rua João Barbosa da Silva, Nº 120, Bairro Centro – Queimadas 
- PB, nos dias úteis, no horário de 8h00 as 12h00. 

Queimadas - PB, em 15 de setembro de 2016.
Maria das Graças de Freitas Vicente

Pregoeira Oficial

ESTADO DA PARAIBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS PB

EXTRATO DO TERMO DE RESCISÃO UNILATERAL DO CONTRATO nº 0046/2015
PROCESSO: Pregão Presencial nº 0017-2015
CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Queimadas PB
CONTRATADA: MALTA LOCADORA EIRELI ME 
CNPJ: 06.151.734/0001-58.
OBJETO: Rescisão unilateral do contrato alusivo a Contratação de Empresa para Prestação 

de Serviço de Locação de Carros Pipas e Veículos para atender as necessidades da Prefeitura 
Municipal de Queimadas – Estado da Paraíba.

FUNDAMENTO LEGAL: Lei 8.666/93, em especial o art. 79, inciso I.
DATA DE RESCISÃO: 12/09/2016.

JACO MOREIRA MACIEL
PREFEITO CONSTITUCIONAL

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS

Aviso de Licitação Cancelada
Tomada de Preços Nº. 011/2016

O Prefeito Municipal de Queimadas – PB, torna público, nos termos da Lei 10.520/02 e da Lei de 
8.666/93, para conhecimento dos interessados, que a Licitação na modalidade Tomada de Preços nº 
011/2016, que tem como objeto a Contrataçãode empresa de engenharia para reforma e construção 
da pavimentação e arquibancada do estádio municipal Carlos Ernesto do Rêgo, “CAMPÃO”, na 
cidade de Queimadas – PB.

Foi CANCELADA, por motivo de interesse da administração Pública, nos termos legais. Maiores 
informações encontrar-se-á a disposição dos interessados na Sala de Licitações da Prefeitura 
Municipal de Queimadas - Pb, situado a Rua João Barbosa da Silva, nº 120, Centro, Queimadas/
PB, nos dias úteis, no horário de 8h00 as 12h00.

Queimadas/PB, 20 de setembro de 2016.
JACÓ MOREIRA MACIEL
Prefeito Constitucional

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA
SECRETARIA DE SAÚDE

A V I S O D E ANDIAMENTO DE L I C I T A Ç Ã O
PROCESSO Nº 06.992/2015 – PREGÃO ELETRÔNICO Nº 10.031/2016

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO SERVIÇO DE DOSIMETRIA
A Secretaria de Saúde do Município de João Pessoa, através de sua Pregoeira, Srª. Juliana 

Pereira de Lima, nomeada pela Portaria nº. 363/2016, vem por meio deste, tornar público o adia-
mento da sessão que estava prevista para o dia 22/09/2016 as 08:30horas, para o dia 05/10/2016 
08:30horas, considerando impugnação e pedido de esclarecimento interpostas por empresas 
interessadas no certame e acatados pela Assessória Jurídica e Gestão Hospitalar no EDITAL. O 
novo Edital ficará com as devidas alterações a disposição dos interessados no prazo prescrito na 
legislação pertinente, no site www.licitacoes-e.com.br, sob o número da nova Chave da licitação: 
647028, e no site http://transparencia.joaopessoa.pb.gov.br/licitacoes. Consultas com a Pregoeira 
e sua equipe de apoio, no HORÁRIO ÚNICO de 08h00min as 14h00h, no Fone: 83. 3214-7937 ou 
pelo e-mail cel.smsjp@gmail.com.

João Pessoa, 21 de Setembro de 2016. 
Juliana Pereira de Lima 

Pregoeira da CSL

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA/PB 
EXTRATO DE CONTRATO

OBJETO: Contratação de profissional no ramo pertinente para serviços de mão de obra na Cons-
trução de muro de fechamento da creche tipo B no Conjunto Mutirão - Guarabira/PB. FUNDAMENTO 
LEGAL: Dispensa de Licitação nº DP00018/2016. DOTAÇÃO: RECURSOS PRÓPRIOS / OUTROS: 
Dotação consignada no orçamento vigente 2016 - 33.3.90.36.01 - Outros Serviços de Terceiros - 
Pessoa Física. Prazo para Conclusão: Até 30 (trinta) dias. VIGÊNCIA: Dezembro de 2016. PARTES 
CONTRATANTES: PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA e JOSÉ NAZARENO MARINHO DE 
SOUZA - R$ 7.850,00 – Sete Mil Oitocentos e Cinquenta Reais - CT Nº 00390/2016 – 16.09.2016.

ZENÓBIO TOSCANO DE OLIVEIRA
Prefeito

 
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA/PB 

EXTRATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO
PROCESSO: Exposição de Motivos nº DP00018/2016.
OBJETO: Contratação de profissional no ramo pertinente para serviços de mão de obra na 

Construção de muro de fechamento da creche tipo B no Conjunto Mutirão - Guarabira/PB.
FUNDAMENTO LEGAL: Art. 24, inciso II, da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações.
SOLICITAÇÃO: Secretaria de Infra Estrutura.
RATIFICAÇÃO: Prefeito, em 16/09/2016.

ZENÓBIO TOSCANO DE OLIVEIRA
Prefeito

 
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA/PB 

RATIFICAÇÃO E ADJUDICAÇÃO - DISPENSA Nº DP00018/2016
Nos termos dos elementos constante da respectiva Exposição de Motivos que instrui o processo 

e observado o parecer da Assessoria Jurídica, referente a Dispensa de Licitação nº DP00018/2016, 
que objetiva: Contratação de profissional no ramo pertinente para serviços de mão de obra na 
Construção de muro de fechamento da creche tipo B no Conjunto Mutirão - Guarabira/PB; RATIFICO 
o correspondente procedimento e ADJUDICO o seu objeto a: JOSÉ NAZARENO MARINHO DE 
SOUZA - R$ 7.850,00 – Sete Mil Oitocentos e Cinquenta Reais.

Guarabira - PB, 16 de Setembro de 2016.
ZENÓBIO TOSCANO DE OLIVEIRA

Prefeito
 

PREFEITURA MUNICIPAL DO CONGO – PB
AVISO DE LICITAÇÃO

TOMADA DE PREÇOS Nº. 0.002/2016
A Prefeitura Municipal do Congo – PB,TORNA PÚBLICOa Tomada de Preços nº. 0.002/2016, 

Tipo Menor Preço Global, objetivando a EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE 
CANALETAS DE DRANAGEM E CONSTRUÇÃO DE UM MURO, NO MUNICÍPIO DE CONGO – 
PB.Data de abertura: 07/10/2016 às 09h30min (Horário Local). Cópia do Edital e demais documentos 
pertinentes estarão à disposição no Setor de Licitações da Prefeitura do Congo, àRua Senador Rui 
Carneiro. s/n, Centro, Congo – Paraíba. Maiores informações através do telefone (83) 3359-1100, 
no horário das08:00 às 12:00.

Congo, 21 de setembrode 2016.
JarioThaygo dos Santos Farias – Presidente da CPL

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

AVISO DE LICITAÇÃO
MODALIDADE: PREGÃO PRESENCIAL Nº 055/2016
OBJETO: Contratação visando o fornecimento parcelado de material para construção (tubos, 

anél, mourão, estacas dentre outros), para atender as necessidades da Prefeitura Municipal de 
Queimadas PB.

ABERTURA: 07 de outubro de 2016, às 09h00min. (horário de Brasília)
LOCAL: Sede da Prefeitura Municipal de Queimadas
INFORMAÇÕES: Os interessados poderão obter informações na sala da CPL, na Prefeitura 

Municipal de Queimadas, situada à Rua João Barbosa da Silva, Nº 120, Bairro Centro – Queimadas 
- PB, nos dias úteis, no horário de 8h00 as 12h00. 

Queimadas - PB, em 21 de setembro de 2016.
Maria das Graças de Freitas Vicente

Pregoeira Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

AVISO DE LICITAÇÃO
MODALIDADE: PREGÃO PRESENCIAL Nº 056/2016
OBJETO: Contratação visando fornecimento defraldas e leites, para atender as necessidades 

da Prefeitura Municipal de Queimadas PB.
ABERTURA: 07 de outubrode 2016, às 10h00min. (horário de Brasília)
LOCAL: Sede da Prefeitura Municipal de Queimadas
INFORMAÇÕES: Os interessados poderão obter informações na sala da CPL, na Prefeitura 

Municipal de Queimadas, situada à Rua João Barbosa da Silva, Nº 120, Bairro Centro – Queimadas 
- PB, nos dias úteis, no horário de 8h00 as 12h00. 

Queimadas - PB, em 21 de setembro de 2016.
Maria das Graças de Freitas Vicente

Pregoeira Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

AVISO DE LICITAÇÃO
MODALIDADE: PREGÃO PRESENCIAL Nº 057/2016
OBJETO: Contratação visando fornecimento parcelado de cadeiras de rodas e material médi-

co hospitalar, para atender as necessidades da Secretaria de Saúde da Prefeitura Municipal de 
Queimadas PB.

ABERTURA: 07 de outubrode 2016, às 11h00min. (horário de Brasília)
LOCAL: Sede da Prefeitura Municipal de Queimadas
INFORMAÇÕES: Os interessados poderão obter informações na sala da CPL, na Prefeitura 

Municipal de Queimadas, situada à Rua João Barbosa da Silva, Nº 120, Bairro Centro – Queimadas 
- PB, nos dias úteis, no horário de 8h00 as 12h00. 

Queimadas - PB, em 21 de setembro de 2016.
Maria das Graças de Freitas Vicente

Pregoeira Oficial

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

Registro na CGE Nº 16-00845-6
A Companhia de Água e Esgotos da Paraíba-CAGEPA, através do Pregoeiro, torna público que 

no dia 06 de Outubro de 2016, às 09:00 horas, na Sala da Coordenação de Licitação da CAGEPA, 
realizará o Pregão Presencial nº 041/2016. Objeto: Contratação de empresa para fornecimento de 
46 (quarenta e seis) refeições/quentinhas diárias, destinadas à Gerencia 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, 21 de Setembro de 2016.
João Santos de Menezes

Pregoeiro

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

 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

 CONCORRÊNCIA Nº 03/2016
Registro CGE Nº 16-00540-3

JULGAMENTO DAS PROPOSTAS DE PREÇOS
O Departamento de Estradas de Rodagem do Estado da Paraíba - DER/PB, sediado a Av. José 

Américo de Almeida, s/n, nesta Capital, através da Comissão Permanente de Licitação – CPL, 
comunica aos participantes da CONCORRÊNCIA  Nº 03/2016, que após análise detalhada nas 
documentações das Propostas de Preços, respaldada na legislação vigente e Edital da licitação 
em epígrafe, em especial em suas Cláusulas 11.0 e 14.0, considera classificadas as Empresas 
na seguinte ordem: 1º lugar: CM CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - R$ 11.360.222,85; 2º 
lugar: COSAMPA PROJETOS E CONSTRUÇÕES LTDA - R$ 11.365.651,29; 3º lugar: ESSE  
ENGENHARIA, SINALIZAÇÃO E SERVIÇOS ESPECIAIS LTDA - R$ 11.461.054,93; 4º lugar: 
MÚLTIPLA ENGENHARIA INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA – R$ 11.494.420,28  (Valor corrigido 
pela CPL, respaldada no item 5.4.1 alíneas “ b” e “c”, da Cláusula 5.4 do edital);  5º lugar: R. FUR-
LANI ENGENHARIA LTDA – R$ 11.729.930,21; 6º lugar: CONSTRUTORA ROCHA CAVALCANTE  
LTDA – R$ 11.845.112,24;  7º lugar: CONSTRUTORA LUIZ COSTA LTDA – R$ 12.002.496,22  
(Valor corrigido pela CPL, respaldada no item 5.4.1 alíneas “ b” e “c”, da Cláusula 5.4 do edital); 8º 
lugar: TERPA CONSTRUÇÕES S/A – R$ 12.491.068,92;  9º lugar: MAC - MESQUITA ANDRADE 
CONSTRUÇÕES LTDA – R$ 12.536.404,31; 10º lugar: LIGHT ENGENHARIA E COMÉRCIO LTDA 
– R$ 12.603.468,73; 11º lugar: CONTEK  ENGENHARIA S/A – R$ 12.667.185,84; 12º lugar: ECAM 
TERRAPLENAGEM E PAVIMENTAÇÃO LTDA – R$ 12.927.121,91 e 13º lugar: EHL – ELETRO 
HIDRO LTDA – R$ 13.027.311,44.

A CPL comunica que fica aberto o prazo recursal a partir da data desta publicação. 
              João Pessoa, 21 de setembro de 2016.

Eng.ª Maria das Graças Soares de O. Bandeira
Presidente da Comissão Permanente de Licitação

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

DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

 CONCORRÊNCIA Nº 04/2016
Registro CGE Nº 16-00642-6

JULGAMENTO DAS PROPOSTAS DE PREÇOS
O Departamento de Estradas de Rodagem do Estado da Paraíba - DER/PB, sediado a Av. José 

Américo de Almeida, s/n, nesta Capital, através da Comissão Permanente de Licitação – CPL, 
comunica aos participantes da CONCORRÊNCIA Nº 04/2016, que após análise detalhada nas 
documentações das Propostas de Preços, respaldada na legislação vigente e Edital da licitação 
em epígrafe, em especial em suas Cláusulas 11.0 e 14.0, considera classificadas as Empresas na 
seguinte ordem: 1º lugar: COMERCIAL E CONSTRUTORA FENIX LTDA - R$ 2.182.354,76 (Valor 
corrigido pela CPL, respaldada no item 5.4.1 alíneas “ b” e “c”, da Cláusula 5.4 do edital);  2º lugar: 
LIGHT ENGENHARIA E COMÉRCIO LTDA - R$ 2.248.167,99 e 3º lugar: ECAM TERRAPLENAGEM 
E PAVIMENTAÇÃO LTDA – R$ 2.251.315,51.

A CPL comunica que fica aberto o prazo recursal a partir da data desta publicação. 
João Pessoa, 21 de setembro de 2016.

Eng.ª Maria das Graças Soares de O. Bandeira
Presidente da Comissão Permanente de Licitação

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE

DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº. 003/2016.
EXTRATO DOS CONTRATOS

OBJETO: Contratação de executoras para realização de curso de qualificação profissional de 
Salgadeiro, Operador de Computador, Confeiteiro, Eletricista de Automóveis, Mecânico de Motoci-
cletas e Costureiro Industrial do Vestuário – tecido plano, no município do São João do Tigre – PB. 
FUNDAMENTO LEGAL: art. 24, inciso XIII, da Lei Federal nº. 8.666, de 21.08.1993, e atualizações 
posteriores – Processo Licitatório nº. 031/2016 - Dispensa de Licitação nº. 003/2016. VIGÊNCIA: 
do presente contrato tem vigência até 31 DE Dezembro De 2016 a partir da data de assinatura do 
contrato. PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de São João do Tigre/José Maucélio 
Barbosa e SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL - SENAI, pessoa jurídica sem 
fins lucrativos, com sede à Avenida Manoel Guimarães, 195, José Pinheiro – Campina Grande/PB, 
inscrita no CNPJ sob o nº. 03.775.588/0001-43, pelo valor global de R$ 101.000,00 (Cento e um 
mil reais) - CT Nº. PC 031.01/2016/CPL – 06.09.2016.  

São João do Tigre - PB, 06 de Setembro de 2016.
JOSÉ MAUCÉLIO BARBOSA 

Prefeito

ERNANI CAVALCANTI CHAVES FILHO – CNPJ/CPF Nº 146.906.914-87 Torna público que a 
SUDEMA – Superintendência de Administração do Meio Ambiente, emitiu a Licença de Operação 
nº 2029/2016 em João Pessoa, 16 de agosto de 2016 – Prazo: 730 dias. Para a atividade de: 
PUBLICIDADE VOLANTE – PLACA; JOH – 0939 Na (o) – em todo Estado da Paraíba Município: 
- UF:PB. Processo: 2016-0049/TEC/LO-2756

MURILO FELIX DE CARVALHO – CNPJ/CPF Nº 616.353.834-04 Torna público que a SUDEMA – 
Superintendência de Administração do Meio Ambiente, emitiu a autorização ambiental nº 2140/2016 
em João Pessoa, 22 de agosto de 2016 – Prazo: 72 dias. Para a atividade de PROPAGANDA 
VOLANTE PERIODO ELEITORAL – VEÍCULO VW/GOL – MND/7836 Na(o) – EM TODO ESTADO 
DA PARAÍBA Município: - UF:PB. Processo 2016-005545/TEC/AA-3399

ADERALDO MARTINS DO NASCIMENTO – CNPJ/CPF Nº 350.760.464-72 Torna público que a 
SUDEMA – Superintendência de Administração do Meio Ambiente, emitiu a autorização ambiental 
nº 2139/2016 em João Pessoa, 22 de agosto de 2016 – Prazo: 72 dias. Para a atividade de: PRO-
PAGANDA VOLANTE PERIODO ELEITORAL – VEÍCULO VW/GOL – KHF-1371/PB Na(o) – EM 
TODO ESTADO DA PARAIBA Município: - UF:PB. Processo: 2016-005544/TEC/AA-3898

SEVERINO MARCULINO NUNES – CNPJ/CPF Nº 206.126.994-04 Torna público que a SUDEMA – 
Superintendência de Administração do Meio Ambiente, emitiu a Autorização Ambiental nº 2138/2016 
em João Pessoa, 22 de agosto de 2016 – Prazo: 72 dias. Para a atividade de : PROPAGANDA 
VOLANTE PETIODO ELEITORAL – VEÍCULO FIAT UNO – NPW-3949 Na(o) – EM TODO ESTADO 
DA PARAÍBA Município: - UF:PB. Processo: 2016-005543/TEC/AA-2897

JOSE CARLOS DE OLIVEIRA – CNPJ/CPF Nº 062.770.184-18 Torna público que a SUDEMA – Su-
perintendência de Administração do Meio Ambiente, emitiu a Autorização Ambiental nº 2137/2016 em 
João Pessoa, 22 de agosto de 2016 – Prazo: 72 dias. Para a atividade de: PROPAGANDA VOLANTE 
PERIODO ELEITORAL – VEICULO PALIO WEEKEND – JPK-9120/PB Na(o) – EM TODO ESTADO 
DA PARAÍBA Município: - UF:PB. Processo: 2016-005542/TEC/AA-3896

SUPERMERCADOS MANAIRA LTDA – CNPJ/CPF Nº 09.143.892/0001-54. Torna público que a 
SUDEMA - Superintendência de Administração do Meio Ambiente, emitiu a Licença de Alteração nº 
3111/2016 em João Pessoa, 20 de setembro de 2016 – Prazo: 190 dias. Para a atividade de: Implan-
tação de isolamento acústico dos equipamentos geradores de ruídos. Na(o)  RUA JOAO CANCIO 
DA SILVA – Nº 493 Município: JOÃO PESSOA – UF: PB.  Processo: 2016-005442/TEC/LA-0650.

LOG COMERCIO DE GLP LTDA – CNPJ/CPF Nº 09.188.305/0002-24. Torna público que a SUDEMA 
- Superintendência de Administração do Meio Ambiente, emitiu a Licença de Operação nº 3038/2016 
em João Pessoa, 15 de setembro de 2016 - Prazo: 730 dias. Para a atividade de: Comercialização 
de Gás Liquefeito de Petróleo - GLP Na(o) RUA VALDEMAR GALDINO NAZIAZENO - Nº 333  
Município:  JOÃO PESSOA - UF: PB.  Processo: 2016-003942/TEC/LO-2445.

EDNA QUIRINO DE SANTANA RIBEIRO – CNPJ/CPF Nº 17.505.278/0001-13. Torna público que a 
SUDEMA - Superintendência de Administração do Meio Ambiente, emitiu a Licença de Operação nº 
2757/2016 em João Pessoa, 8 de setembro de 2016 - Prazo: 730 dias. Para a atividade de: Abatedor 
e Comercialização de Frangos Na(o) RUA FLAVIO MAROJA - Nº 297  Município: BAYEUX - UF: 
PB. Processo: 2015-003697/TEC/LO-0059.

CALAMA EMPREENDIMENTOS LTDA – CNPJ Nº 07.080.426/0001-41, torna público que requereu 
a SEMAM - Secretaria de Meio Ambiente a Licença Prévia e de Instalação para Residencial Mul-
tifamiliar, situado na Rua Carmelita Pereira de Almeida - Quadra 5, Lote - 280, Bairro João Paulo 
II, João Pessoa - PB.

POLIMASSA ARGAMASSAS LTDA – CNPJ/CPF N◦ 00850.507/0001-34 Torna público que a SU-
DEMA – Superintendência de Administração do Meio Ambiente, emitiu a Licença de Operação n◦ 
2891/2016 em João Pessoa, 13 de setembro de 2016 – Prazo: 730 dias. Para a atividade de: Lavra de 
areia em terra firme em uma área de 26,32 hectares, referente ao processo DNPM n◦846.059/2005. 
Na(o) – FAZENDA SANTO ANTONIO – ZONA RURAL Município: PEDRAS DE FOGO – UF: PB. 
Processo 2016-003031/TEC/LO-2154

THOR NORDESTE GRANITOS LTDA, CNPJ nº 06.635.285/0004-66, torna público que requereuà 
SUDEMA – Superintendência de Administração do Meio Ambiente,aLicença de Operação para 
Pesquisa Mineral – LOP, para a Extração Mineral de Granito Ornamental, localizada no Sítio Retiro 
– Olho D’Água, Zona Rural do Município de Pedra Lavrada –PB.

A AMERICAN TOWER DO BRASIL – CESSÃO DE INFRAESTRUTURAS LTDA, inscrita no CNPJ n.º 
04.052.108/0001-89, com sede na Rua Olimpíadas, 205 – 8º andar – Vila Olímpia–São Paulo - SP, 
torna público que requereu a SUDEMA - Superintendência do Meio Ambiente, a Licença Prévia- LPe 
Licença de Instalação – LI para a Torre/Estrutura Metálica e espaço físico da Estação de Rádio Base 
ADE002ATsituado a Rua Projetada, S/N – Centro–Alagoa Grande – PB.

CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA - CAGEPA JOAO PESSOA - CNPJ/CPF Nº 
09.123.654/0001-87 Torna público que a SUDEMA - Superintendência de Administração do Meio Am-
biente, emitiu a Licença de Instalação n°3095/2016 em João Pessoa,20 de Setembro de 2016– Prazo: 
365 dias. Para a atividade de:Ampliação do Sistema de Esgotamento Sanitário - SES da Cidade 
de Santa Rita- PB. Na(o) -Município: SANTA RITA - UF: PB: Processo: 2016-004803/TEC/LI-4980.

CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA - CAGEPA JOAO PESSOA - CNPJ/CPF Nº 
09.123.654/0001-87 Torna público que a SUDEMA - Superintendência de Administração do Meio 
Ambiente, emitiu a Licença de Instalação n°3048/2016 em João Pessoa,20 de Setembro de 2016– 
Prazo: 365 dias. Para a atividade de:Captação no Açude Carneiro e Implantação de Adutora de 
Água Bruta nos municípios de JERICÓ E MATO GROSSO. Na(o) -Município:- UF: PB: Processo: 
2016-003941/TEC/LI-4917.

Q3 EMPREENDIMENTO IMOBILIARIOS LTDA - CNPJ/CPF Nº 12.840.199/0001-45. Torna público 
que a SUDEMA - Superintendência de Administração do Meio Ambiente, emitiu a Licença de Insta-
lação nº 2162/2016 em João Pessoa, 22 de agosto de 2016 - Prazo: 730 dias. Para a atividade de: 
Loteamento residencial (CAMPOS DO CONDE CAMPINA GRANDE) com 628 lotes com Sistema 
de Esgotamento Sanitário interligado a Rede Pública da Cagepa Na(o) -  BR-230, KM146, ANTIGA 
FAZ. QUILOMBO, SANTA TEREZINHA.  Município: CAMPINA GRANDE - UF: PB.  Processo: 
2016-004473/TEC/LI-4962.

TÚLIO BRENNO DO NASCIMENTO - CNPJ/CPF Nº 076.849.784-11. Torna público que a SU-
DEMA - Superintendência de Administração do Meio Ambiente, emitiu a Licença de Operação 
nº 2470/2016 em João Pessoa, 31 de agosto de 2016 - Prazo: 730 dias. Para a atividade de: LO 
PARA EXTRAÇÃO DE AREIA, LOCALIZADA NO SÍTIO PAQUETE, ZONA RURAL DE PEDRAS 
DE FOGO-PB, REFERENTE AO PROCESSO DNPM Nº 846.193/2015 Na(o) - SÍTIO PAQUETE, 
ZONA RURAL PEDRAS DE FOGO  Município: - UF: PB. Processo: 2016-003905/TEC/LO-2437.

MEDEIROS CONSTRUÇÕES LTDA - CNPJ nº 21.901.645/0001-75, Torna público que a SEMABY 
- Secretaria de Meio Ambiente de Bayeux, emitiu a Licença de Operação nº 065/2016 - Prazo de 
730 dias. Para a atividade de Construção de Unidade Mutifamiliar Processo Nº  2016-031/TEC/LO.

A AMERICAN TOWER DO BRASIL – CESSÃO DE INFRAESTRUTURAS LTDA, inscrita no CNPJ 
n.º 04.052.108/0001-89, com sede na Rua Olimpíadas, 205 – 8º andar – Vila Olímpia–São Pau-
lo - SP, torna público que requereu a SUDEMA - Superintendência do Meio Ambiente, a Licença 
Prévia- LPe Licença de Instalação – LI para a Torre/Estrutura Metálica e espaço físico da Estação 
de Rádio Base PUX001ATsituado a Rua João Pereira de Andrade, S/N – Centro–Puxinanã – PB.

PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL

AVISO DE RESULTADO DE RECURSO E CONVOCAÇÃO 
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00030/2016

ABERTURA DO ENVELOPE Nº 02 (HABILITAÇÃO)
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 00044/2016
MODALIDADE: PREGÃO PRESENCIAL
 A licitação em epígrafe tem por objeto a Aquisição de 4 (quatro) veículos tipo automóvel, zero 

quilometro, primeiro emplacamento, ano de fabricação 2016 ou superior, para utilização do Fundo 
Municipal de Saúde e Secretaria Municipal de Educação de Natuba-PB. A Comissão Permanente 
de Licitação, torna público que após transcorrido os prazos legais, obedecidas todas as formalida-
des, não foi dado provimento ao recurso interposto pela empresa FIORI VEICOLO S.A, CNPJ Nº 
35.715.234/0001-08, sendo, portanto, considerada inabilitada a empresa recorrente e mantida a 
decisão anteriormente proferida.   

Natuba – PB, 20 de setembro de 2016.
 AMOIS ALVES DA SILVA

Pregoeiro.

PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA
 AVISO DE LICITAÇÃO

TOMADA DE PREÇOS Nº 00009/2016
Torna público que fará realizar através da Comissão Permanente de Licitação, sediada na Rua 

Presidente Epitácio Pessoa, 209 - Centro - Natuba - PB, às 10:00 horas do dia 11 de Outubro de 
2016, licitação modalidade Tomada de Preços, do tipo menor preço, para: Contratação de empresa 
do ramo de engenharia para a construção de uma Unidade Básica de Saúde - UBS Porte 1, no 
Distrito de Pirauá. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 
8.666/93 e suas alterações posteriores. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias 
úteis, no endereço supracitado.

Telefone: (083) 3397-1042. Email: natubalicitacao@gmail.com
Natuba - PB, 20 de Setembro de 2016

MÁRCIA KELIANE DOS SANTOS BARRETO
Presidente da Comissão

Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            952,69
Apresentante: BCO BRADESCO S.A.607469480001.12
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 050676
Responsavel.: E R V PARAIBA COMERCIO DE ACES
CPF/CNPJ....: 018411671/0001-00
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            339,10
Apresentante: HSBC BANK BRASIL-0017012010001.89
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 051166
Responsavel.: EVERALDO GONCALVES DA SILVA ME
CPF/CNPJ....: 004862201/0001-59
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$          1.521,48
Apresentante: HSBC BANK BRASIL-0017012010001.89
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 051262
Responsavel.: FRANCISCA F GAUDENCIO-ME
CPF/CNPJ....: 014048937/0001-41
Titulo......: CHEQUE           R$          6.198,00
Apresentante: ESPIRITO SANTO COMERCIO DE 
COMBUSTI
Protocolo...: 2016 - 051182
Responsavel.: HSS COM DE TINTAS AUTOMOTIVAS 
EIREL
CPF/CNPJ....: 020023564/0001-57
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$          1.080,46
Apresentante: BCO BRADESCO S.A.607469480001.12
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 051313
Responsavel.: KERO MASSAS INDUSTRIA E CO-
MERCIO DE
CPF/CNPJ....: 015566403/0001-70
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$          4.073,82
Apresentante: BCO BRADESCO S.A.607469480001.12
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 051100
Responsavel.: KERO MASSAS INDUSTRIA E CO-
MERCIO DE
CPF/CNPJ....: 015566403/0001-70
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$          3.486,90
Apresentante: BCO BRADESCO S.A.607469480001.12
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 051101
Responsavel.: MATEC MATERIAL ELETRIC
CPF/CNPJ....: 018100267/0001-16
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            625,00
Apresentante: BANCO ITAU S.A-60701190/0001-04
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 050368
Em obediencia ao Art. 15 da Lei No. 9.492, de 10 de 
Setembro de 1997, ficam intimadas as Pessoas Fisicas 
e Juridicas acima citadas a virem pagar os titulos supra, 
no prazo de tres dias uteis, ou darem, por escrito, as 
razoes por que nao o fazem, dirigindo-se, para tanto,ao 
2o Tabelionato de Protesto, a Praca 1817, 40 - Centro - 
Joao Pessoa-PB, sob pena de serem os referidos titulos 
PROTESTADOS, na forma da LEI.

Joao Pessoa,  22/09/2016
----------------------------------------

Bela. MARIA ANGELA SOUTO CANTALICE
- Titular -

     Souto
Serviço notarial e registral

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

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

Responsavel.: ALISSON KLEITON ROCHA FERREIRA
CPF/CNPJ....: 010974725/0001-34
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            697,59
Apresentante: BANCO ITAU S.A-60701190/0001-04
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 050500
Responsavel.: ALQUIMIA FARM MANIP LTDA - ME
CPF/CNPJ....: 005128135/0001-50
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            531,45
Apresentante: BCO BRADESCO S.A.607469480001.12
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 051118
Responsavel.: ANA FALCAO
CPF/CNPJ....: 007349114-40
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$             70,00
Apresentante: BANCO ITAU S.A-60701190/0001-04
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 051001
Responsavel.: CARLOS EDUARDO GOMES
CPF/CNPJ....: 031555494-08
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$          3.488,22
Apresentante: BCO BRADESCO S.A.607469480001.12
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 051664
Responsavel.: CARLOS EDUARDO GOMES
CPF/CNPJ....: 031555494-08
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            461,48
Apresentante: BCO BRADESCO S.A.607469480001.12
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 051642
Responsavel.: COMERCIO DE CONFECCOES 
SOBRINH
CPF/CNPJ....: 022777626/0001-41
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            929,00
Apresentante: BANCO ITAU S.A-60701190/0001-04
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 051142
Responsavel.: DG COMERCIO VAREJISTA DE 
DOCES E BA
CPF/CNPJ....: 024990377/0001-01
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            500,00
Apresentante: BCO BRADESCO S.A.607469480001.12
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 051104
Responsavel.: DG COMERCIO VAREJISTA DE 
DOCES E BA
CPF/CNPJ....: 024990377/0001-01
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            500,00
Apresentante: BCO BRADESCO S.A.607469480001.12
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 051093
Responsavel.: DUTRA & DORNELAS COMERCIO DE
CPF/CNPJ....: 023436202/0001-86

AVISO DE REVOGAÇÃO
CONCORRÊNCIANº 006/2015
Registro CGE Nº. 15-01654-3

Objeto:Elaboração de projeto executivo de rede e de ramal de interligação de novos consumidores, 
incluindo o projeto executivo, levantamento do solo através de sondagem geofísica, sondagem a 
trado, estudo de interferência elétrica e projeto de proteção catódica, bem como projeto executivo 
de recuperação e drenagem de faixas de domínio, na Rede de Distribuição de Gás Natural no 
Estado de Paraíba, em conformidade com o ANEXO Q4 – Memorial Descritivo e demais anexos.

Considerando a existência de interesse público decorrente de fato legal superveniente, além da 
inconveniência de manutenção de juridicamente inseguro certame,bem como eventual controver-
tida gestão, fiscalização e execução contratual, o Diretor Presidente, no uso de suas atribuições, 
decideREVOGAR a licitação Concorrência nº 006/2015.

GEORGE VENTURA MORAIS
Diretor Presidente
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