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clima & tempo
Sertão

Fonte: INMET

LitoraL

Altura
0.3m

Moeda

Informações úteis para a semana:Cariri-agreste

Marés Hora

Fonte: Marinha do Brasil

Altura

31o Máx.
23o  Mín.

35o  Máx.
20o Mín.

37o Máx.
22o Mín.

DÓLAR    R$ 3,246  (compra) R$ 3,247  (venda)
DÓLAR TURISMO  R$ 3,080  (compra) R$ 3,400  (venda)
EURO   R$ 3,644  (compra) R$ 3,649   (venda)

l Polícia prende quadrilha responsável por assalto a call center. Página 6

l Escola Cidadã de Itabaiana conquista 1o lugar na Robotec/PB. Página 7

l Estado paga salários de servidores na quinta e sexta-feira. Página 8

l Governo desautoriza Caixa a usar FGTS no Minha Casa, Minha Vida. Página 14

facebook.com/uniaogovpb

Nublado com 
chuvas ocasionais

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

Sol e poucas 
nuvens

Sol e poucas 
nuvens

Longas filas se formaram no 
primeiro dia de vendas para o jogo 
Botafogo x Boa Esporte. PÁGInA 24

Torcedor corre para 
garantir o ingresso

A taxa de sobrevivência das empresas paraibanas aumentou de 81,6%, em 2013, para 83,4% no ano seguinte. 
O resultado é o terceiro melhor do Nordeste e está acima das médias das regiões Norte e Centro-Oeste. PÁGInA 19

Empresas da PB têm taxa 
de sobrevivência maior

pesquisa do ibge

ABAsTEcIMEnTo O governador Ricardo Coutinho inaugurou ontem a barragem Nova Camará, 
obra que deve beneficiar 225 mil moradores de mais de 20 municípios paraibanos.  PÁGInA 3
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FoTo: Francisco França/Secom-PB

Propaganda eleito-
ral gratuita, debates em 
rádio e TV e comícios se 
encerram na próxima 
quinta-feira. PÁGInA 4

Farinha de mandio-
ca, cujo valor vinha se 
mantendo estável, deve 
ter aumento no mês de 
dezembro. PÁGInA 5

Eleitores não
podem ser preso
a partir de hoje

Estiagem afeta 
lavouras e preços 
continuam em alta

CALENdáRIo

FEIRAS LIVRES

CLIMA dE dECISÃo

Esportes INSCRIçõES ABERTAS

Cinco editais estão com inscrições abertas na Paraíba. O melhor salário é de 
R$ 28,9 mil para o cargo de procurador do Ministério Público Federal. Uma pre-
feitura, dois hospitais universitários e a UFPb também fazem seleção. PÁGInA 7

concursos públicos
oferecem 639 vagas

oLHAR CAMPoNêS Concurso de fotografia do Governo do 
Estado selecionou imagens que retratam o meio rural. PáGINA 9

joGoS ESCoLARES Termina hoje 
a fase classificatória das modalidades 
coletivas da competição. PáGINA 21

FoToS: Divulgação

FoTo: Edson Matos

Feirantes reclamam das vendas

arTEs plásTiCas

Exposição na Galeria 
lavandeira da UFpB 
reúne trabalhos de 
17 jovens artistas. 
PáGINA 12
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A reforma do Ensino Médio anuncia-
da pelo governo de Michel Temer já che-
gou ao Congresso. A Medida Provisória 
746/2016 foi publicada em edição extra 
do Diário Oficial da União na sexta-feira 
passada. O texto, que institui a Política 
de Fomento à Implementação de Esco-
las de Ensino Médio em Tempo Integral, 
será analisado primeiro por uma comis-
são mista e de lá enviado aos plenários da 
Câmara e do Senado. As mudanças pre-
vistas no novo Ensino Médio incluem o 
aumento da carga horária, que passa de 
800 para 1.400 horas/aula por ano, mas 
a reforma também prevê o fomento à im-
plantação de escolas em tempo integral e 
a flexibilização do currículo escolar. 

Matemática, Português e Inglês são 
as disciplinas obrigatórias na grade cur-
ricular comum, nos termos da medida. A 
intenção é que o Ensino Médio tenha, ao 
longo de três anos, metade da carga horá-
ria de conteúdo obrigatório, definido pela 
Base Nacional Comum Curricular – ainda 
em discussão. O restante do tempo deve 
ser flexibilizado a partir dos interesses 
do próprio aluno e das especificidades de 
cada rede de ensino no Brasil. Os alunos 
também poderão escolher seguir algu-
mas trajetórias: Linguagens, Matemática, 
Ciências da Natureza e Ciências Humanas 
– modelo usado também na divisão das 
provas do Exame Nacional do Ensino Mé-
dio (Enem). 

O estabelecimento de uma nova gra-
de curricular para o Ensino Médio é pra-
ticamente um consenso entre educado-
res e profissionais do setor, mas há uma 

clara divergência sobre a melhor forma 
de implantar a nova metodologia. De um 
lado, defensores da tramitação por medi-
da provisória dizem que a realidade da 
educação brasileira requer urgência de 
providências; de outro, especialistas di-
zem que a limitação de prazo prejudica a 
qualidade do debate e exclui possibilida-
des de contribuição.

Ex-reitor da Universidade de Brasília, 
o atual senador Cristovam Buarque, co-
tado para ser o relator da MP vê as mu-
danças como extremamente necessárias 
para diminuir a evasão escolar. Para ele, a 
proposta deveria ter vindo 15 anos atrás. 
“Mas já que não veio, acho ótimo que te-
nha vindo como medida provisória. As 
crianças do Brasil já esperaram demais. 
Se viesse como projeto de lei levaria anos 
para ser aprovado”.

O historiador e professor da Univer-
sidade de Campinas, Leandro Karnal, 
pensa diferente e contesta a reforma por 
meio de medida provisória. “A proposta 
de ampliar a carga para uma escola inte-
gral é boa. A mudança deveria promover 
um amplo debate com os interessados, 
jamais por medida provisória. Educação 
não pode ser projeto para o mês seguin-
te. Medida provisória não se justifica no 
caso. As decisões são graves. Afetam mi-
lhões e eliminam um vasto mercado de 
trabalho”. Debate à parte, seja com ou 
sem MP, o que se espera é que o governo 
encare a educação como prioridade e os 
jovens brasileiros possam ter, como ocor-
re em vários outros países, um ensino de 
qualidade. 

Editorial

Ensino com mais qualidade
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No próximo sábado, véspera da eleição 
municipal, o Instituto Brasileiro de Opi-
nião Pública e Estatística (Ibope), sob 
encomenda da TV Cabo Branco, vai divul-
gar nova pesquisa de intenção de voto em 
João Pessoa. Desde o domingo, o instituto 
começou a ouvir as 406 pessoas delimita-
das na metodologia da pesquisa. A mar-
gem de erro é de três pontos percentuais 
para mais ou para menos. 

UNInforme

VIA PARDAl “CEmItéRIO”

ElEIÇõES: CAmPAnhA VAI PASSAnDO COmO um ‘RAIO’

Logo mais à noite, em Guarabi-
ra, ocorrerá o primeiro debate 
com os candidatos a prefeito, 
na Câmara Municipal do muni-
cípio. Confirmaram presença 
Josa da Padaria (PSB), Zenó-
bio Toscano (PSDB), Fátima 
Paulino (PMDB) e Belarmino 
Mariano (PSOL). A novidade é 
que o debate será transmitido 
pela web, pela TV Portalmídia. 
Representantes da sociedade 
e jornalistas poderão elaborar 
perguntas aos candidatos.  

Somente ontem, a Justiça 
Eleitoral recebeu 74 de-
núncias de irregularidade 
nas eleições por intermé-
dio do aplicativo Pardal, 
de acordo com a juíza da 
propaganda eleitoral de 
rua, Agamenildes Arruda. 
Na Paraíba, desde o início 
da campanha, já somam 
2.767 denúncias. João 
Pessoa (297) e Campina 
Grande (257) lideram o 
número de denúncias.  

O deputado Veneziano Vi-
tal (PMDB) denunciou que 
várias ambulâncias da pre-
feitura de Campina Grande, 
que deveriam estar fun-
cionando no Samu, se en-
contram enferrujando num 
galpão no bairro do Tambor. 
O guia do peemedebista 
mostrou ainda o que foi 
classificado de “cemitério 
de ambulâncias”, veículos 
abandonados no Hospital 
Dr. Edigley, na Zona Leste.    

ÚltImA PESquISA

DEbAtE Em GuARAbIRA 

ExIStEm muItOS APADRInhADOS Em CG, DEnunCIA GAlDInO
Do candidato Adriano Galdino (PSB), referindo-se ao que ele chama de prática de apadrinhamento 
político em Campina Grande, na gestão de Romero Rodrigues (PSDB): “São mais de três mil pres-
tadores de serviços e muitos são de apadrinhados do prefeito e de vereadores de sua base. Isso 
afronta a Constituição, que é clara sobre a realização de concurso público”.  

NAbOr liberAdO

As campanhas eleitorais estão chegando à reta final. Parecem estar passando como um ‘raio’, de-
vido à drástica redução de tempo estabelecida pela Justiça Eleitoral – passou de 90 para 45 dias, 
em todo o país. Nesta quinta-feira, se encerra a data para a realização de comícios ou para o uso 
de aparelhos de sonorização fixa, bem como é o último dia em que os guias eleitorais de TV e rádio 
vão ao ar. Debates, em qualquer das duas mídias também serão encerrados na quinta-feira, em 
obediência ao calendário estabelecido pela Justiça. Particularmente, acredito que a redução do 
tempo de campanha e do tempo de propaganda eleitoral – de 45 para 35 dias – não colaborou 
com a propalada isonomia que se queria dar à eleição. O candidato que está no poder, devido à 
exposição natural de sua figura nas mídias, antes do pleito, leva vantagem em relação aos concor-
rentes, que têm menos tempo para massificar seu discurso e propostas. Esse debate deveria ser 
levantado para eleições futuras.    
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Artigo

Onde está o silêncio? 

Eis uma curiosa indagação. Diga logo 
você, onde está o silêncio?  O barulho é 
fácil de encontrar, mas o seu oposto... 
cada dia mais difícil.  Dizia a cronista e 
imortal Mariana Soares, que o verdadei-
ro silêncio está no fundo do mar, onde 
os peixes nadam sem barulho. Mas não 
precisa ir até o fundo do mar para sen-
tir o silêncio. Um aquário resolve. E não 
esquecer uma floresta, dessas que só se 
escuta o suave canto dos pássaros.

Vejamos a Natureza. Toda ela está 
mergulhada no silêncio. As árvores não 
gritam. E o mar? O mar não faz barulho, 
mas marulho. Ouça as ondas virando 
espumas. Que beleza! Dá para a gente 
sonhar. 

Agora vejamos o nosso corpo, esta 
maravilha das maravilhas. O nosso res-
pirar se processa em silêncio. O ar puro, 
que nos é dado de graça, entra silenciosa-
mente alimentando o sangue de oxigênio. 
E o coração? Funciona de maneira imper-
ceptível. 

O nosso corpo é de uma mudez en-
cantadora, como tudo que Deus criou. 

Na Natureza não há barulho. Tudo in-
duz à reflexão, ao sossego, à paz. E o alvo-

recer, com os bem-te-vis cantando? Que 
maravilha.

Vamos adiante. Voltemos à pergunta 
inicial? Onde está mesmo o barulho? Será 
nas nuvens?

Não, não. Quando eu viajo de avião 
fico espiando pela janelinha a dança das 
nuvens. Que quietude naquele imenso ta-
pete branco!

E o silêncio dos crepúsculos e dos 
amanheceres! Que fenômenos magní-
ficos.

Só os trovões fazem zoada, assim 
mesmo lá uma vez. Os cachorros, vez 
por outra, estão quebrando o silêncio. 

E o barulho eleitoreiro que inferni-
zou a vida de muita gente nessa cam-
panha? Campanha política sonora é a 
coisa mais estúpida, jamais seria per-
mitida em um país educado e civilizado.

Visitei muitas metrópoles silencio-
sas. E muitas delas cercadas de monta-
nhas, que são símbolos de silêncio. Ah, 
as montanhas! Que tranquilidade inte-
rior elas nos dão. O carro vai passando 
e elas também... Mas, fechemos a crôni-
ca que o sono está chegando. O sono e 
o silêncio. 

As árvores não gritam. E o mar? O mar não faz barulho, mas marulho.
Ouça as ondas virando espumas. que beleza! Dá para a gente sonhar.“

 Carlos Romero - caromero@globo.com.br

A tendência se confirmou. O Tribunal Re-
gional Eleitoral da Paraíba (TRE), por una-
nimidade, confirmou ontem o registro de 
candidatura de Nabor Wanderley (PMDB) em 
Patos, derrubando a decisão do juiz da 28ª 
Zona Eleitoral, José Milton Barros, que tinha 
decidido pelo indeferimento. Para a Corte, 
o candidato está regular e, portanto, apto 
para a disputa eleitoral.
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Ricardo entrega Nova Camará 
e beneficia 225 mil habitantes 
Reconstrução da barragem  
representa um investimento 
total de R$ 48,6 milhões

O governador Ricardo 
Coutinho (PSB) inaugurou, 
nessa segunda-feira (26), 
a obra da Barragem Nova 
Camará, em Alagoa Nova, 
beneficiando aproximada-
mente 225 mil habitantes 
de mais de 20 municípios 
paraibanos, que sofreram 
com o rompimento da an-
tiga barragem em 2004, 
quando mais de 800 famí-
lias ficaram desabrigadas, 
quatro pessoas mortas e 
cidades destruídas. Mes-
mo antes de inaugurada, a 
Nova Camará já vinha sen-
do considerada a redenção 
de toda região do Brejo. Os 
investimentos ultrapassam 
R$ 48,6 milhões. Ricardo 
também entregou a primei-
ra etapa do Sistema Adutor 
Nova Camará, que levará 
água de boa qualidade da 
barragem para mais de 48 
mil habitantes. A vice-go-
vernadora Lígia Feliciano 
(PDT), o deputado federal 
Damião Feliciano (PDT), 
deputados estaduais, auxi-
liares do Governo e lideran-
ças da região também par-
ticiparam da inauguração. 

Na ocasião, o governa-
dor caminhou pela obra e 
comentou que, após 12 anos 
da tragédia, Camará ressur-
ge totalmente reconstruída 
e segura. Camará começou 
a ser reconstruída em 2012 
e tem capacidade para acu-
mular 26 milhões de me-
tros cúbicos de água.  “Essa 
barragem tem uma história 
trágica que causou mor-
tes e destruição, devido a 
omissão de algumas partes. 
Quando entrei no Gover-
no, sabia que era preciso 
reconstruir essa obra para 
o bem da população. Hoje, 
tenho a honra e felicidade 
de estar aqui inaugurando 
a Barragem Nova Camará, 
que representa R$ 48 mi-
lhões em investimentos. 
Estamos escrevendo uma 
nova página para a história 
de Camará. E nesta segunda, 
também é um dia históri-
co porque tanto Esperança 
quanto Remígio já passam 
a receber a água de Cama-

FotoS: Evandro Pereira

rá, através da primeira eta-
pa do Sistema Adutor Nova 
Camará. Esse era um dos 
grandes desafios que essa 
gestão tinha e que conse-
guimos cumprir”, pontuou. 

Ricardo também falou 
sobre a chamada Primave-
ra das Águas, um conjunto 
de obras que estão sendo 
entregues promovendo a 
segurança hídrica no Esta-
do. “Já inauguramos a adu-
tora de Natuba, Aroeiras, 
Conceição, Areia, Camará e 
esta semana ainda devo en-
tregar a adutora de Jandaia, 
que significam R$ 280 mi-
lhões investidos. Ou seja, é 
muita coisa para a Paraíba 
festejar na área de recursos 
hídricos. São 1.100km de 
adutoras entre as inaugu-
radas e as que estão sendo 
feitas pelo Estado”, falou.

De acordo com secre-
tário de Infraestrutura, Re-
cursos Hídricos, Meio Am-
biente, Ciência e Tecnologia, 
João Azevedo, a obra trará 
para a região a tão sonha-
da segurança hídrica. “Hoje 
é um dia histórico para o 
povo e para quem trabalha 
neste Governo. A Barragem 
Nova Camará está pronta e 
entregue. Nós nos preocu-
pamos também em elaborar 
e começar uma implantação 
de adutoras que estão em 
execução e levarão água de 
Camará para as cidades. En-
tão é uma obra de extrema 
importância para os mora-
dores das redondezas. Esta 
semana a água da Barragem 
Nova Camará já vai chegar 
para Remígio e Esperança. 
Essa gestão trabalha muito 
para levar esse líquido pre-
cioso até as residências da 
população”, afirmou.

Algodão de Jandaíra, Alagoa 
Nova, Areial, Campinote, Cepilho, 
Esperança, Chã de Marinho, Flo-
riano, Jenipapo, Puxinanã, Lagoa 
Seca, Matinhas, São Tomé, Lagoa 
do Mato, Pocinhos, Remígio, São 
Miguel e São Sebastião de Lagoa de 
Roça serão beneficiados com a en-
trega da Barragem Nova Camará.

Já a primeira etapa do Sistema 
Adutor Nova Camará representa 
um investimento de R$ 28 milhões 
e beneficia Remígio e Esperança. 
Quando for concluído o sistema 
atenderá mais 11 municípios: Ala-
goa Nova, Alagoa Grande, Algodão 
de Jandaíra, Arara, Areial, Lagoa 
Seca, Matinhas, Montadas, Poci-
nhos, Puxinanã e São Sebastião de 
Lagoa de Roça.

“A Barragem Nova Camará tem 
um significado ímpar para a socie-
dade. O rompimento da obra dei-
xou marcas trágicas e agora a histó-
ria será reiniciada de forma segura. 
Nova Camará ressurge e vai garantir 
água para toda essa região. O Go-
verno do Estado está de parabéns 
por esta obra grandiosa”, pontuou 
o deputado estadual Gervásio Maia 
Filho (PSB). 

Lembranças da tragédia 
O aposentado José Vicente, de 

82 anos, lembra que na noite do 

Vinte municípios têm ganhos com a obra

Obra é considerada a redenção para a região; em 2004, com o rompimento, 800 famílias ficaram desabrigadas e quatro pessoas morreram

Barragem Nova Camará vai beneficiar população em 20 cidades paraibanas

rompimento da barragem foi um 
desespero nas cidades vizinhas. “Era 
muita gente correndo para sair das 
casas e fugir da inundação. Conheço 
muitas pessoas que perderam tudo, 
uma tristeza grande. Agora esta 
obra foi refeita, está bonita e é só es-
perar Jesus mandar a água da chuva 
para encher a Barragem de Camará 
mais uma vez”, comemorou.  

A estudante Ana Beatriz tam-
bém relatou momentos do dia em 
que a tragédia aconteceu. “Os pos-
tes foram arrancados, casas derru-
badas, escolas e postos de saúde fi-
caram sem funcionar. Enfim, foi uma 
parte da história triste de lembrar. 

Agradeço ao governador por não 
deixar Camará esquecida”, falou. 

o rompimento  
Na noite do dia 17 de junho de 

2004 a Barragem de Camará se rom-
peu, levando desespero aos mora-
dores das cidades de Alagoa Nova, 
Alagoa Grande, Areia e Mulungu. 
Mais de três mil pessoas ficaram de-
sabrigadas e quatro morreram. O 
rompimento causou devastação, a 
água inundou ruas da parte baixa 
destes municípios, destruiu imóveis 
e saiu arrastando tudo pela frente. 
A tragédia marcou a vida de mais de 
800 famílias da área. 

O governador Ricardo Cou-
tinho (PSB) visitou, nesse sábado 
(24), as obras do Viaduto do Gei-
sel, em João Pessoa, após a libera-
ção de mais um trecho que fica no 
sentido Três Lagoas/Cabedelo, via 
que contém três faixas. O Viaduto 
do Geisel vai solucionar os proble-
mas de congestionamentos na lo-
calidade e recebe um investimento 
de R$ 38,9 milhões provenientes 
do Tesouro Estadual e Federal. A 
vice-governadora Lígia Feliciano 
(PDT), o deputado federal Damião 
Feliciano (PDT) e os deputados es-
taduais Gervásio Maia Filho (PSB) 
e João Gonçalves (PDT), entre ou-
tras autoridades participaram da 
inspeção aos serviços.

Ricardo inspecionou a obra e 
comentou que o Viaduto do Gei-
sel, em fase de conclusão, já está 
proporcionando mais fluidez ao 
tráfego e segurança para moto-
ristas e pedestres. “Esta é, sem 

dúvida, a maior obra de mobili-
dade urbana da Paraíba que vai 
acabar com os engarrafamentos 
que prejudicam a vida da popula-
ção nesta área. Estamos fazendo 
esta obra estruturante para quem 
mora nesses bairros como tam-
bém quem vem ou vai para outras 
cidades. O viaduto aumenta a mo-
bilidade urbana, acaba o atraso 
na entrega de mercadorias, dimi-
nui o estresse no trânsito e deve 
ser totalmente concluído no mês 
de novembro”, adiantou.

Depois de pronta, a obra terá 
1,75km de extensão. São quase 
6km contando com as extensões 
das alças e os desvios construídos. 
O viaduto está sendo edificado 
em concreto armado, com quatro 
alças e trevo. O projeto foi apro-
vado pelo Departamento Nacional 
de Infraestrutura de Transportes 
(Dnit), em Brasília.

O Viaduto do Geisel está 80% 

concluído e é executado pela Su-
perintendência de Obras do Plano 
de Desenvolvimento do Estado 
(Suplan). “Como podemos perce-
ber, o engarrafamento nessa área 
de João Pessoa já acabou, mesmo 
a obra ainda estando em anda-
mento. Com isso, já dá para ver a 
qualidade e os benefícios que ela 
traz para a população. Abrimos 
hoje um novo trecho que se faz 
necessário para darmos seguimen-
to aos trabalhos. Até 31 de outu-
bro entregaremos outro trecho e 
até o final de novembro preten-
demos concluir todo o Viaduto 
do Geisel. Lembrando que ainda 
estamos esperando o repasse de 
parte dos recursos de responsabi-
lidade do Governo Federal. Mas 
independente disso, o Governo do 
Estado está arcando com as despe-
sas e dando conta da obra”, frisou 
a diretora-superintendente da Su-
plan, Simone Guimarães.

Viaduto do Geisel tem novo trecho liberado
MAIoR oBRA DE MoBILIDADE DA HIStÓRIA

O governador Ricardo 
Coutinho assinou, nesse sá-
bado (24), a ordem de serviço 
autorizando o início das obras 
do contorno rodoviário de 
Guarabira, trecho com 8km de 
extensão, sendo 4,8km a cons-
truir e 3,2km para restaurar. A 
obra vai beneficiar cerca de 58 
mil habitantes e está orçada 
em aproximadamente R$ 8 mi-
lhões. Mais de 2.150 veículos 
passam diariamente pelo local.

Durante a solenidade, Ri-
cardo ressaltou que o contorno 
rodoviário de Guarabira será 
uma das obras mais importan-
tes para a mobilidade da cida-
de. “Estamos em um período 
de crise nacional, mas resol-
vemos fazer esta obra porque 
sabemos da importância que 
ela tem para os moradores. 
Guarabira vai ganhar uma obra 
de mobilidade urbana que vai 

dar um novo ritmo ao trânsi-
to e trazer um reflexo positivo 
para a região. Isso também está 
acontecendo em João Pessoa, 
onde hoje liberamos mais um 
trecho do Viaduto do Geisel 
e acabamos com os engarra-
mentos naquela área. Se um 
de vocês de Guarabira ou outra 
cidade for à capital, vai notar 
que não há mais congestiona-
mentos nas proximidades do 
Geisel”, disse.

O governador ainda lem-
brou de outras ações feitas nos 
últimos anos, em Guarabira, 
pelo Governo do Estado. “Am-
pliamos o Hospital Regional, 
investimos na UPA, na Ciretran, 
em reformas de escolas, entre 
outras ações aqui na cidade. E 
em breve, queremos fazer a Es-
cola Técnica de Guarabira para 
melhorar a educação para os 
jovens da região”, pontuou.

Governador autoriza 
contorno em Guarabira

INFRAEStRUtURA RoDoVIÁRIA

Camará 
começou a ser 
reconstruída 
em 2012 e 
tem capacidade 
para acumular 
26 milhões de 
metros cúbicos 
de água
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Políticas

A partir de hoje nenhum 
eleitor poderá ser preso

AGENDA DOS CANDIDATOS
(JOÃO PESSOA)

6h - Adesivagem e panfletagem
8h - Reunião com a coordenação 
de campanha
8h40 - Caminhada no Geisel
11h - Entrevista de Wilson Filho
16h40 - Caminhada no Bairro dos 
Novais
17h40 - Reunião na comunidade 
Mumbaba
18h40 - Caminhada no Rangel
22h - Debate na TV Tambaú

6h - Adesivagem e panfletagem
9h - Agenda administrativa
11h - Encontro na Zona Sul
15h - Gravação do Guia Eleitoral
18h - Reunião no Bessa/Manaíra
19h - Preparação para o debate
21h - Debate na TV Tambaú

Cida Ramos (PSB)

Luciano Cartaxo (PSD)

Charliton Machado (PT)

9h - Gravação para o Guia Eleitoral

16h - Panfletagem na Lagoa

22h30 - Debate na TV Tambaú

CAMPINA GRANDE

7h15 - Gravação de Guia Eleitoral
13h - Reunião com a coordenação de 
campanha, para preparação para o 
debate na TV Borborema
21h30 - Debate na TV Borborema

8h30 – Agenda administrativa
14h – Reunião de preparação, com 
a coordenação de comunicação e 
marketing, para o debate na TV 
Borborema
22h – Debate na TV Borborema

Artur Bolinha (PPS)

Romero Rodrigues (PSDB)

Adriano  Galdino (PSB)

Manhã - Gravação de Guia Eleitoral
15h40 - Caminhada  no Jenipapo
 21h30 - Debate na TV Borborema

Manhã – Visita a São José da Mata
Tarde – Panfletagem no Centro da 
Cidade
Noite – Roda de conversa com 
funcionários terceirizados da área 
da saúde

Walter Brito Neto (PEN)

Veneziano Vital do Rêgo (PMDB)

7h20 – Entrevista para a Rádio 
Campina Grande FM
9h15 – Gravação de Guia Eleitoral
15h15 – Encontro com lideranças
22h30 – Debate na TV Borborema

Não informou a agenda.

Victor Hugo (PSol)

David Lobão (PSol)

6h30 - Panfletagem na Central de 
Aulas da UEPB
11h - Atividades com estudantes do 
passe-livre
16h - Corpo a corpo na Rodoviária 
Velha
18h - Panfletagem na Catingueira
19h30 - Roda de Conversa no Paraí-
so do Alemão

Cardoso Filho
josecardosofilho@gmail.com

Esta é a semana decisi-
va para as eleições do pró-
ximo domingo (2) em todo 
o País, quando serão esco-
lhidos prefeitos e vereado-
res. De acordo com o calen-
dário eleitoral, a partir de 
hoje nenhum eleitor poderá 
ser preso ou detido, salvo 
em flagrante delito, ou em 
virtude de sentença crimi-
nal condenatória por crime 
inafiançável, ou por desres-
peito a salvo-conduto.

Segundo o Artigo 236, 
Caput, do Código Eleitoral, 
Art. 236, nenhuma autorida-
de poderá, desde cinco dias 
antes e até 48 horas depois 
do encerramento da eleição, 
prender ou deter qualquer 
eleitor, salvo em flagrante 
delito ou em virtude de sen-
tença criminal condenatória 
por crime inafiançável, ou, 
ainda, por desrespeito a sal-
vo-conduto.

Os membros das mesas 
receptoras e os fiscais de 
partido, durante o exercício 
de suas funções, não pode-
rão ser detidos ou presos, 
salvo o caso de flagrante 
delito; da mesma garantia 
gozarão os candidatos des-
de 15 dias antes da eleição.

E, caso ocorra qualquer 
prisão a pessoa detida será 
imediatamente conduzida 
à presença do juiz com-
petente que, se verificar a 
ilegalidade da detenção, a 
relaxará e promoverá a res-
ponsabilidade do coator.

Hoje também é o últi-
mo dia para que os repre-
sentantes dos partidos polí-
ticos e coligações, da Ordem 
dos Advogados do Brasil, do 
Ministério Público e as pes-
soas autorizadas em resolu-
ção específica formalizem 
pedido ao juízo eleitoral 
para a verificação das assi-
naturas digitais do Sistema 
de Transporte de Arqui-
vos da Urna Eletrônica, do 
Subsistema de Instalação 
e Segurança e da Solução 
JE-Connect instalados nos 
equipamentos da Justiça 
Eleitoral.

Na quinta-feira (29), 
três dias antes da eleição, é 
o último dia para a divulga-
ção da propaganda eleitoral 
gratuita no rádio e na tele-
visão e também para pro-
paganda política mediante 
reuniões públicas ou pro-
moção de comícios e utili-
zação de aparelhagem de 
sonorização fixa, entre as 8 
e as 24 horas, com exceção 
do comício de encerramen-
to da campanha, que pode-
rá ser prorrogado por mais 
duas horas.

A quinta-feira é reser-
vada para a realização do 
último debate no rádio e 
na televisão, admitida a 
extensão do debate cuja 
transmissão se inicie nesta 
data e se estenda até as 7h 
do dia 30 de setembro de 
2016.

Sexta-feira é o último 
dia para a divulgação paga, 
na imprensa escrita, de 
propaganda eleitoral e a 
reprodução, na Internet, de 
jornal impresso com propa-
ganda eleitoral

Exceção na legislação 
eleitoral se aplica a 
flagrantes e sentenças

O deputado estadual Artur Filho 
(PRTB) viajou, recentemente, pelo in-
terior paraibano e conferiu o início 
dos serviços de recapeamento asfálti-
co da PB-041, estrada que interliga os 
municípios de Sapé a Mamanguape. A 
solicitação de realização da recupera-
ção da via havia sido feita pelo parla-
mentar, através de requerimento, no 
ano passado e agora virou realidade. 
O Departamento de Estradas de Ro-
dagens (DER) já começou os serviços, 
que compreende um trecho de cerca 
de 30km, mas não divulgou a previsão 
de conclusão dos trabalhos.

“Ao viajar no ano passado, iden-
tifiquei essa demanda e solicitei ao 
governo, através do DER, providên-
cias para melhoria da estrada e estou 
muito feliz de ver agora outro plei-
to meu se transformar em realidade, 
beneficiado os moradores daquela 
região que com essa operação de re-
capeamento poderão transitar por 
aquele trecho com mais segurança”, 
afirma Artur. Ele lembra que a maior 
parte das rodovias da Paraíba está 
muito boa e tudo isso é consequência 

de um trabalho de recuperação, ma-
nutenção e também da inauguração 
de novas estradas, que começou no 
primeiro governo Ricardo e se inten-
sificou nesta segunda gestão. “Mas, 
como há um desgaste natural das vias, 
é preciso fazer reparos e manutenção, 
a exemplo de operações tapa-buracos 
ou de recapeamento como essa que 
está sendo feita na PB-041”, afirma 
Artur.

O parlamentar lembra que a PB-041 
é uma rodovia importante que serve 
para o escoamento da produção dos 
municípios daquela região. “Diaria-
mente centenas de carros transitam 
nessa importante ligação entre os mu-
nicípios de Sapé e Mamanguape,  e com 
o recapeamento asfáltico as viagens se 
darão de forma ainda mais segura”, fi-
naliza Artur, que foi bastante elogiado 
nas redes sociais pela iniciativa.  

Mirelle Albuquerque agradeceu 
a iniciativa do parlamentar, enquanto 
que Wanderson Feitosa parabenizou 
a iniciativa do deputado, lembrando 
que a estrada estava mesmo precisan-
do de reparos.

DER inicia serviços de 
recapeamento da PB-041

TRECHO DE 30KM

FOTO: Divulgação/Assessoria

Solicitação do deputado Artur Filho vai beneficiar população de Sapé e Mamanguape

O Ministério Público Fe-
deral (MPF) ofereceu denúncia 
contra o prefeito do municí-
pio de Emas, na Paraíba, José 
William Segundo Madruga 
(PMDB), por participação no 
esquema de fraudes para exe-
cução da obra de construção 
da Escola Municipal Maria 
das Neves Parente Miranda. 
A investigação concluiu que o 
prefeito, ao lado de compar-
sas, direcionou a licitação para 
uma empresa de fachada, a 
AJS Pavimentação de Estra-
das. Por meio desse processo, 
ele desviou recursos para fa-
vorecimento próprio, de pa-
rentes, amigos, funcionários 
da prefeitura e dos cúmplices 
do esquema, que forneceram 
as empresas fictícias para o 
processo licitatório no intuito 
de ocultar a execução da obra 
por Diogo Almeida, amigo do 
prefeito. A denúncia, oferecida 
ao Tribunal Regional Federal 
da 5ª Região (TRF5), pede, ain-
da, a condenação de outras 12 

pessoas envolvidas na fraude.
 De acordo com a denún-

cia, o prefeito Segundo Ma-
druga teria apresentado a pro-
posta de construção da Escola 
Municipal Maria das Neves Pa-
rente Miranda, no município de 
Emas, com o intuito de benefi-
ciar Diogo Almeida, também 
denunciado. Os laços de ami-
zade entre os dois, inclusive, 
eram conhecidos da sociedade 
e alardeados em redes sociais. 
A esposa de Diogo Almeida, 
Marcella Almeida, envolvida na 
fraude, também cuidava do an-
damento da obra, tendo elabo-
rado o projeto arquitetônico. A 
construção da escola foi orçada 
em cerca de R$ 1 milhão e con-
tou com recursos federais, com 
verbas oriundas do Fundo Na-
cional de Desenvolvimento da 
Educação (FNDE).

 Para concretizar o pla-
no, foi utilizada a empresa de 
fachada AJS Pavimentação de 
Estradas e Construções Ltda., 
que conseguiu vencer o certa-

me graças às articulações ilíci-
tas promovidas por Segundo 
Madruga. Nessa parte, o pre-
feito contou com a colaboração 
do presidente da Comissão de 
Licitação do Município à épo-
ca, Kelner Araújo, bem como 
de José Aloysio Júnior, José 
Aloysio Neto e Joílson Gomes, 
para ajustar um acordo com 
os administradores das demais 
empresas licitantes que possi-
bilitasse o direcionamento em 
favor da AJS.

 Os demais denunciados 
são: Diogo Antônio de Almeida 
Barbosa Pereira, Marcella Ca-
valcanti de Sá Almeida, Joilson 
Gomes da Silva, José Aloysio 
da Costa Machado Neto, José 
Aloysio da Costa Machado Jú-
nior, Maria Virgínia Gomes 
Koerner Pereira, Kelner Araújo 
de Vasconcelos, Valdéria Soa-
res Costa Simões, Paulo César 
Leite, Maxwell Brian Soares de 
Lacerda, Anderson Natan Fer-
nandes Escarião e André Luis 
Lins Alves.

MPF denuncia prefeito de 
Emas por fraude licitatória

EMPRESA DE FACHADA



Cinco concursos públicos 
estão com inscrições 
abertas na Paraíba
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A tendência, de acordo 
com os comerciantes, é o 
preço subir mais no verão

Alimentos estão mais caros em JP
ESTIAGEM NA PARAÍBA

A alta temperatura e falta 
de água, típicas das estações 
quentes no Nordeste, são res-
ponsáveis pelo aumento dos 
preços dos alimentos nas fei-
ras livres, em João Pessoa. De 
acordo com os comerciantes 
do Mercado Central, alimentos 
como o arroz tiveram um rea-
juste no preço devido à seca 
em grande parte dos estados 
produtores, além do feijão, 
que desde o semestre passa-
do apresenta aumento signi-
ficativo. Tradicionalmente, o 
feijão e o arroz são alimentos 
indispensáveis na mesa dos 
brasileiros, assim, o aumento 
reflete diretamente no bolso 
do consumidor.

Para Antônio Carlos Ro-
drigues, feirante há mais de 20 
anos, apesar de o feijão apre-
sentar um aumento menor 
do que registrado nos últimos 
meses, ele ainda é o item mais 
caro na feira livre, enquanto 
que a farinha de mandioca ain-
da se mantém estável.

“Os produtos mais afeta-
dos estão sendo feijão e arroz. 
O arroz normal (agulha) está 
custando em torno de R$ 3,50 a 
R$ 4,00, quando há dois meses 
custava R$ 2,00 e R$ 2,20. Ele 
vem da região sul, como Para-
ná e são Paulo. Já o feijão ma-
cassar, que é daqui do sertão 
do Estado, como Patos e Caja-
zeiras, está custando R$ 12,00, 
devido à seca. Como não teve 
plantio, aí quem tem irrigação 
está aproveitando. A farinha de 
mandioca se mantém estável 
até dezembro, mas a tendência 
é subir com a seca, a partir de 
janeiro do ano que vem”. 

Josenilda de Oliveira, 
comerciante do local, ainda 
acrescenta que a maioria das 
frutas também sofreu reajuste. 
“Feijão e frutas subiram tudo. 

O que você imaginar está caro, 
porque está fora de época e a 
seca atrapalha na produção. 
Esses produtos vêm do Piauí e 
da Bahia, como o caju, a man-
ga, a goiaba e o abacate. A uva, 
por exemplo, a gente compra-
va por R$ 35,00 a caixa, agora 
pode ir ao Ceasa que está por 
R$ 70,00. E a mercadoria não 
é de primeira. Estou vendendo 
a R$ 4,00 o quilo, porque as 
pessoas não vão pagar mais do 
que isso”, explicou Josenilda.

Por outro lado, ela con-
ta que a banana baixou um 
pouco. Antes chegou a custar 
R$ 200,00 o milheiro, agora 
está por R$ 100,00. “Esse 
preço é na banana de segun-
da, porque a de primeira tá-
por R$ 150 e R$ 170, tanto a 
prata como a pacovan. Então 
repasso por R$ 2,00 a palma. Já 
o coco seco também subiu de 
preço. Ele está variando entre 
R$ 2,00 e R$ 2,60”, disse. 

Lindinalva Félix, também 
comerciante no local, infor-
mou que na época de seca a 
tendência é só diminuir os 
produtos e, assim, os preços 
aumentarem. “O que mais su-
biu com a falta de aguação foi 
o feijão verde. Agora ele está 
custando R$ 9,00, mas já che-
gou a até R$ 15,00. Apesar dis-
so, a qualidade é boa. O feijão 
que vendo aqui vem de Natal 
(RN). Também subiu a batati-
nha, que agora está custando 
R$ 3,50 o quilo. O repolho su-
biu de R$ 3,50 para R$ 4,00”.

Já o feirante Michel Braz 
reforçou que quando a seca 
chega a oferta diminui, o que 
eleva os preços. “O inhame 
há 15 dias custava R$ 4,00, 
agora é R$ 5,00. O cará era 
R$ 2,50 e subiu para R$ 3,50. 
Batata-doce e macaxeira cus-
tam R$ 2,00. Esses alimentos 
vêm do sul do Estado, como o 
município do Conde e Alhan-
dra. A tendência é subir mais 
ainda, quando chegar o verão 
mesmo, entre novembro e de-
zembro, com certeza o preço 
aumenta, já que os produtos 
diminuem”, esclareceu.

A nutricionista clínica Gisela Peres afirma que é possí-
vel substituir os alimentos por outros, tão nutritivos 
quanto, mas que essa tarefa é complicada para mui-
tas famílias. 
“As pessoas estão muito acostumadas, mas podem 
mudar a maneira que comem e experimentar novos 
pratos no dia a dia. Na internet, é possível procurar 
novas receitas que não excluem os ingredientes com-
pletamente, mas aumentam o rendimento”, explicou.
Gisela lembra que incrementar as refeições com fru-
tas, verduras e legumes é uma atitude saudável e eco-
nômica, já que diminui a quantidade de feijão e arroz 
necessária para satisfazer o consumidor. 

        1. Fique atento ao horário
Segundo a nutricionista, nas feiras orgânicas, o me-

lhor é ir cedo. Em menor quantidade, os produtos 
costumam acabar rápido. Já nas feiras comuns, é 
possível aproveitar a “xepa”. Por terem produtos 
em abundância, quanto mais próximo do horário de 
encerramento da feira, maior a chance de conseguir 
um bom desconto com os feirantes que não querem 
voltar com alimentos para casa.
       2. O local também altera o preço
O bairro em que está localizada a feira também pode 
influenciar no preço. Normalmente, os mais nobres 
podem ter um acréscimo no valor dos alimentos. 
Avalie se não vale a pena distanciar-se um pouqui-
nho de casa para garantir uma conta menor no final 
da feira.
       3. Faça uma lista
O colorido, a abundância, as ofertas, tudo isso pode 

ser uma tentação para comprar mais. Faça uma lista 
do que você realmente precisa, pois levar a mais, além 
de custar mais caro, pode deixar alimentos estragan-
do na geladeira, caso você não dê conta dos extras.
       4. Não tenha preguiça
Caminhe, pesquise, pergunte e pechinche. Muitas 
vezes, os alimentos costumam ser mais caros no 
começo da feira e mais baratos nas bancas do fundo, 
onde poucas pessoas costumam chegar.
       5. Dê preferência para alimentos da estação
Banana, limão, maçã e laranja são encontrados ba-
sicamente o ano inteiro na feira, no entanto, outras 
frutas e legumes têm épocas específicas de colhei-
ta. Quando está na “época” de determinado alimen-
to, sua disponibilidade é maior e, consequentemen-
te, o preço é menor.

Dicas de Economia

Assim como os vendedo-
res, a dona de casa Maria Hilda, 
expressa que tudo está caro. 
“subiu tudo. Estou decep-
cionada. Cheguei aqui com 
R$ 50,00 e vou voltar para 
casa com R$ 4,00 sem levar 
nem metade do que eu gos-
taria. Comprei abacaxi, bana-
na, uva. O abacaxi pequeno está 
custando R$ 2,50, um absurdo! 
Antes comprava até quatro aba-
caxis por R$ 5,00. O feijão agora 
é ouro, né?”, desabafou. Ela ain-
da explicou que, para não pesar 
tanto no bolso, adiciona raízes, 
como batata-doce e macaxeira, 
ao tradicional feijão com arroz. 

De acordo com o econo-
mista e supervisor técnico do 
Departamento Intersindical 
de Estatísticas e Estudos so-
cioeconômicos (Dieese-PB), 
Renato silva de Assis, a opção 
de Maria Hilda é uma boa dica, 
pois além de adicionar mais 
nutrientes ao prato e aumen-
tar o volume da refeição, o con-
sumidor faz economia. “Nada 
melhor do que a própria dona 
de casa para dar dicas de eco-
nomia na hora de preparar e 
servir as refeições, toda criati-
vidade é válida para driblar os 
reajustes dos alimentos”. 

Já Amadeus Pereira, pro-
prietário de um restaurante, 
contou que procura alguns re-

cursos para atrair clientes para 
o seu estabelecimento.  “Nós, 
comerciantes, não podemos 
aumentar o preço do almoço 
porque o cliente corre. O 
‘self service’ do meu restau-
rante era R$ 12,00 e baixei 
para R$ 11,00, mesmo co-
locando ar-condicionado 
no local para atrair mais 
clientes. Além disso, também 
podem ser incluídas frutas no 
prato. A gente compra as coisas 
caras e tenta não repassar para 
o cliente. A economia é assim 
mesmo, tem aumento, mas de-
pois baixa”, disse esperançoso.

Cesta básica
De acordo com o Dieese, 

apesar da relativa estabilida-
de, alguns produtos que com-
põem a cesta básica apresen-
taram alta no mês passado, 
sendo eles o leite (8,52%), 
o café (6,94%), a manteiga 
(6,27%), o açúcar (2,13%) e 
o pão (0,45%). Também apre-
sentaram elevações o arroz 
(3,90%) e a farinha (1,27%). 
Entre os produtos que regis-
traram reduções estão o to-
mate (7,62%), óleo de soja 
(2,97%), feijão (2,44%), carne 
(1,48%) e banana (0,81%). Em 
agosto, o custo da cesta de João 
Pessoa comprometeu 47,66% 
do salário mínimo líquido.

Raízes são alternativas José Alves 
zavieira2@gmail.com

Os aposentados, pensionistas e fun-
cionários públicos estaduais, municipais 
e federais não terão nenhum problema 
para receber seus salários nos dias 29 e 
30 deste mês, caso a greve dos bancá-
rios persista. Segundo o diretor jurídico 
do Sindicato dos Bancários da Paraíba, 
Jurandir Pereira, a categoria vem cum-
prindo rigorosamente os serviços princi-
pais da clientela, a exemplo de saques e 
transferências. Os sindicalistas informa-
ram também que o funcionário ou apo-
sentado que perdeu o cartão terá acesso 
a um caixa presencial para fazer saque.  

O presidente do sindicato, Marcelo 
Alves, informou ontem que a Caixa Eco-
nômica Federal e o Banco do Brasil colo-
caram um funcionário para receber os 
envelopes de depósitos pelo menos duas 
horas por dia, das 11h às 13h. Por outro 
lado, nos bancos privados, a exemplo do 
Bradesco, Santander e Itaú, os depósitos 
mesmo com a greve estão sendo realiza-
dos normalmente. A greve dos bancários 
completa hoje 22 dias, dois dias a mais do 
que a paralisação ocorrida no ano passa-
do. Os trabalhadores reivindicam 14,78% 
de reajuste salarial, defesa do emprego 
e manutenção dos direitos conquistados. 
Os banqueiros oferecem 7% de reajuste, 
proposta rejeitada pela categoria.

Abastecimento dos caixas
Ainda de acordo com as lideranças 

sindicais, os grevistas vêm cumprindo a 
Lei de Greve com o funcionamento dos 

serviços essenciais, mas avisam que o 
abastecimento dos caixas eletrônicos é de 
responsabilidade exclusiva dos banquei-
ros e é feito por empresas terceirizadas 
e não pelos bancários. "O abastecimento 
dos terminais é feito pelos banqueiros, e 
as lideranças da greve não têm acesso as 
chaves dos cofres dos bancos", disse o di-
retor sindical Otávio Santos.

MPT-PB
Até a próxima semana, o Ministério 

Público do Trabalho (MPT-PB) deverá re-
ceber o resultado da auditoria  realizada 
nas agências bancárias a fim de verificar 
o atendimento às necessidades essenciais 
da população. O procurador Eduardo 
Varandas, além de ter notificado as su-
perintendências do Banco do Brasil, Cai-
xa Econômica Federal, Itaú, Bradesco e 
Santander, notificou também o sindicato 
da categoria após receber denúncias de 
que está havendo ‘abusos’ por parte do 
movimento grevista. Caso haja descum-
primento dos serviços essenciais à popu-
lação, será aplicada multa no valor de R$ 
10 mil por dia ao Sindicato dos Bancários.

O MPT-PB quer comprovar se o mo-
vimento grevista continua obedecendo 
rigorosamente o acordo judicial firmado 
em 2012, que institui entre outras obri-
gações: não impedir o acesso aos caixas 
eletrônicos ou o seu abastecimento e 
manter a realização de atividades essen-
ciais em percentuais correspondentes aos 
exigidos por lei (30%). 

Categoria diz que pagamento de 
servidores não será prejudicado

GREVE DOS BANCÁRIOS
Procon constata 
variação de 
33% nos preços 
da cesta básica

O Procon-PB realizou 
pesquisa nos dias 21 e 22 de 
setembro, em supermercados 
de João Pessoa, onde detectou 
variações de até 33,37% nos 
preços das cestas básicas (ex-
ceto pão francês). Os itens que 
compõem a cesta básica são 
carne, leite, feijão, arroz, fari-
nha, batata, legumes (tomate), 
café em pó, frutas (banana), 
açúcar, banha/óleo e manteiga.

segundo a pesquisa, a 
cesta básica pode ser adqui-
rida pelo menor valor de R$ 
238,16 (Extra/Tambauzinho) 
até R$ 315,27 (Pão de Açúcar/
Miramar), numa variação de 
33,37%. Foram pesquisados 
134 produtos. Considerando 
os preços de cada item, a pes-
quisa conclui ainda que o valor 
da cesta básica desta semana 
caiu no preço para R$ 198,81, 
com redução de R$ 4,16 em 
comparação a semana anterior. 
O preço médio da cesta básica 
foi de R$ 257,85.

No bairro dos Bancá-
rios, quatro supermercados 
foram avaliados e os meno-
res preços foram encontra-
dos no supermercado Bem 
Mais (R$ 239,07), Todo Dia 
(R$ 241,85), Carrefour (R$ 
247,62) e Extra (R$ 256,26). 
Para conferir a variação com-
pleta por produtos e super-
mercados pesquisados, basta 
acessar o seguinte endereço 
eletrônico: procon.pb.gov.br.

Os tradicionais feijão e arroz tiveram reajuste nos preços devido à falta de chuva em grande parte dos estados produtores

FOTO: Edson Matos

Leia mais na página 8

Adrizzia Silva
Especial para A União
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Polícia desarticula quadrilha 
acusada de assalto a Call Center
Suspeitos foram flagrados 
vendendo os produtos 
roubados no crime

A Polícia Militar pren-
deu ontem quatro homens e 
apreendeu um adolescente 
suspeitos de integrar a quadri-
lha responsável por assaltar 
funcionários de um call center, 
na manhã de domingo (25), no 
bairro de Mangabeira, na Zona 
Sul da capital. Os acusados 
foram flagrados vendendo os 
produtos roubados no crime.

De acordo com o tenente 
Bertuni Silva, da Força Tática 
do 5º Batalhão, desde o mo-
mento do roubo, a PM reali-
zou diligências para chegar 
até os autores do crime. “Efe-
tuamos a prisão em menos de 
24 horas após o crime, quan-
do os cinco estavam próxi-
mo ao terminal de ônibus do 
mesmo bairro onde ocorreu 
o roubo, em Mangabeira, já 
vendendo os produtos sub-
traídos das vítimas”, disse.

Ainda de acordo com o 

oficial, três deles confessa-
ram a autoria direta no as-
salto e, os outros dois, a par-
ticipação indireta. “Com eles 
apreendemos um revólver, 
dois simulacros de pistola e 
boa parte do material rouba-
do”, completou.

Os maiores têm idades 
entre 25 e 20 anos. O adoles-
cente tem 17 anos. Os cinco 
foram levados para a Central 
de Polícia Civil, onde foram 
reconhecidos pelas vítimas.

Com os criminosos, a Polícia Militar conseguiu apreender um revólver, dois simulacros de pistola e boa parte do material roubado

FOTO: Secom-PB

De acordo com 
o tenente Bertuni 
Silva, desde o 
momento do 
roubo, a PM 
realizou diligências 
para chegar até os 
autores do crime

Entre as 18h da última sexta-feira 
(23) e o domingo (25), a Polícia Militar 
apreendeu um total de 11 armas de 
fogo em toda a Paraíba. Foram cinco re-
vólveres, quatro pistolas, uma carabina 
e uma espingarda. No mesmo período, 
foram detidos no Estado 61 suspeitos. 
Entre os suspeitos, 23 foram detidos por 
roubo ou furto, 16 por porte ilegal de 
arma, 13 por tráfico ou posse de drogas, 
quatro por força de mandado de pri-
são, um por estupro, um por homicídio 
e três por tentativas de homicídios. 

As armas de fogo foram apreendi-
das nos municípios de Campina Grande, 
Bayeux, Coremas, Princesa Isabel, Bonito 
de Santa Fé, Sousa, Sapé e João Pessoa. 
Na capital, foram duas armas apreen-
didas, sendo uma pistola no bairro do 
Costa e Silva e um revólver no bairro do 
Castelo Branco. No município de Sapé, 
foram três armas de fogo apreendidas.

Em Cruz do Espírito Santo, um sus-
peito de 20 anos foi detido após ter 
cometido um homicídio contra um ho-
mem de 23 anos. O crime aconteceu na 
madrugada do sábado (24). Após rece-
berem informações de que havia ocorri-
do um homicídio em um assentamento 

localizado no município, policiais do 7º 
Batalhão de Polícia Militar foram até o 
local, constataram o crime e realizaram 
a prisão do suspeito. Nos municípios de 
Areia, Coremas e Mari, três suspeitos fo-
ram detidos em flagrante por tentativas 
de homicídios. Os suspeitos foram con-
duzidos para as delegacias responsáveis 
pelas áreas e autuados pelos crimes.

Foram apreendidos também, du-
rante o fim de semana, sete papelotes 
e dois frascos de cocaína, 48 papelotes 
e dois tabletes de maconha e sete fras-
cos de loló. A drogas foram apreendi-
das em poder de 13 suspeitos nas ci-
dades de Santa Rita, Campina Grande, 
Itaporanga, Lagoa Seca, Patos e na 
capital. O material apreendido foi en-
caminhado para as delegacias respon-
sáveis pelas áreas.

Veículos recuperados
A Polícia Militar recuperou, no fim 

de semana, 15 veículos que haviam 
sido roubados ou furtados. Foram oito 
motocicletas e sete automóveis, que 
foram encaminhados para delegacias 
de Polícia Civil para serem restituídos 
a seus proprietários.

PM apreende armas de 
fogo e detém 61 suspeitos

NO FIM DE SEMANA

O Corpo de Bombeiros Militar 
da Paraíba (CBMPB) realizou 724 
atendimentos no fim de semana, 
em todo o Estado.  Os números di-
zem respeito aos chamados rece-
bidos através do 193, da 7h30 da 
sexta-feira (23) até as 5h de ontem, 
além das ações de prevenção. 

Conforme o balanço da seção 
de Planejamento e Estatísticas do 
CBMPB, os atendimentos de natu-
reza pré-hospitalar lideraram o ran-
king, com 116 casos, sendo a maior 
parte deles (55) na área da Grande 
João Pessoa. Já as ocorrências de 
incêndio chegaram a 90 episódios. 

Na área de salvamento, foram 
registrados 22 atendimentos de 
emergência. Também houve quatro 
casos de intervenção e emergência 

com produtos perigosos e outras 
oito ocorrências não classificadas. 
Na parte de salvamento aquático, 
os bombeiros realizaram a guarda 
de duas crianças perdidas, que fo-
ram devolvidas aos responsáveis, 
quatro resgates aquáticos, quatro 
primeiros-socorros e registraram 
dois afogamentos com óbito. 

Prevenção
O Corpo de Bombeiros reforçou 

a prevenção, no fim de semana, e 
somou 472 atendimentos deste tipo. 
Desse total, 375 foram informações 
prestadas ao público, 70 advertên-
cias e duas vistorias e fiscalizações. O 
maior número de ações preventivas 
foi registrado na Região Metropoli-
tana de João Pessoa, com 457 casos.

CB registra 724 atendimentos

A Casa Pequeno Davi 
lança hoje a campanha Gri-
to de Alerta, que é apoiada 
pelo Criança Esperança. 
A campanha faz parte do 
projeto que tem o mesmo 
nome e foi aprovado para 
os anos de 2016 e 2017, 
com abrangência aos mu-
nicípios de João Pessoa e 
Conde. O lançamento vai 
acontecer às 15h, na sede 
da instituição, na Rua João 
Ramalho, bairro do Roger, 
na capital.

Na programação está 
prevista a apresentação das 
peças de comunicação que 
compõem a campanha, bem 

como apresentações cultu-
rais de crianças e adolescen-
tes. O momento vai reunir 
representantes dos dois mu-
nicípios que atuam na defe-
sa  e proteção dos direitos 
de meninos e meninas.

O Grito de Alerta aten-
de mais de 400 crianças e 
adolescente do Roger em 
situação de vulnerabili-
dade social e conflito, de-
senvolvendo habilidades 
sociais e culturais. O foco 
do projeto é a prevenção à 
violência doméstica, maus-
tratos, abuso e exploração 
sexual de crianças e adoles-
centes. O projeto tem como 

estratégia a realização de 
um conjunto de atividades 
interligadas que envolvem 
crianças e adolescentes, 
educadores, familiares, co-
munidade, organizações go-
vernamentais e não gover-
namentais da comunidade 
e bairros circunvizinhos.

Por meio das ações 
do projeto, a Casa Peque-
no Davi busca o enfrenta-
mento às diversas formas 
de violência sexual contra 
crianças e adolescentes. 
São realizadas oficinas de 
música, dança, coral, flau-
ta, artes visuais, contação 
de história e teatro.

Casa Pequeno Davi lança 
“Grito de Alerta” em JP

PROJETO

Chico José
chicodocrato@gmail.com

O Dia Nacional do Doa-
dor de Órgãos, que transcor-
re hoje, será comemorado 
em Campina Grande com 
apresentação artística na 
Praça da Bandeira, centro 
da cidade, e no Hospital de 
Emergência e Trauma. Essas 
atividades estão sendo orga-
nizadas pelo Instituto Social 
de Assistência à Saúde (Isas) 
e pela Central de Transplan-
tes da Paraíba. O objetivo é 
conscientizar a população da 
importância da doação de ór-
gãos para transplante.

No primeiro semestre de 
2016 foram feitos 92 trans-
plantes de córnea em João 
Pessoa, Campina Grande e 
Sousa; um transplante de fí-
gado em João Pessoa, e 24 
transplantes de rins em Cam-
pina Grande. Mas a recusa de 
doação de órgãos no Estado 
chega a 47%, segundo infor-

mou o médico Rafael Maciel, 
coordenador da equipe de 
transplantes do Hospital An-
tônio Targino, em Campina. 
A instituição  é credenciada 
pelo Ministério da Saúde para 
os transplantes renais e já se 
estrutura para a realização de 
transplantes de fígado.

Segundo o médico Ra-
fael Maciel, dos 24 trans-
plantes de rim feitos no pri-
meiro semestre em Campina 
Grande, 14 foram  de doa-
dores vivos e dez de doado-
res falecidos, sendo quatro 
da Bahia, quatro do Ceará 
e apenas dois da Paraíba. O 
médico defende a necessi-
dade de campanhas de cons-
cientização, para que mais 
pessoas possam sobreviver 
por meio de transplantes. 

Das 8h30 ao meio-dia de 
hoje, na Praça da Bandeira, 
haverá apresentação musical 
e prestação de serviços mé-
dicos. Profissionais de saúde 
farão aferição de pressão arte-

rial e serão distribuídos pan-
fletos divulgando a campanha 
nacional de doação de órgãos.

A Central de Transplantes 
da Paraíba também promove 
um culto ecumênico na noite 
de hoje, no Hospital de Trau-
ma de Campina Grande, para 
familiares de doadores e re-
ceptores. À tarde haverá pan-
fletagem na Praça da Bandei-
ra. Amanhã haverá atividade 
científica às 14h30, também 
no Hospital de Trauma.

Em Campina Grande, 
os pacientes renais recebem 
apoio do Isas durante e após a 
cirurgia de transplante.  Os pa-
cientes são preparados no Isas 
e passam por transplante no 
Hospital Antônio Targino. No 
Isas eles fazem consulta mé-
dica e recebem atendimento 
de enfermagem e nutrição. O 
Isas é uma instituição filantró-
pica e tem projeto de instalar 
em Campina Grande uma casa 
de apoio ao doente renal e ao 
transplantado.

Campanha por doação de 
órgãos será divulgada hoje

EM CAMPINA GRANDE
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Cinco concursos públicos estão 
com inscrições abertas na PB
No total, são 639 vagas 
e a maior oferta salarial é 
para procurador do MPF

Concursos com editais 
lançados oferecem 639 va-
gas de emprego na Paraíba. 
São cinco editais que foram 
publicados por uma prefei-
tura, hospitais universitários 
Alcides Carneiro (HUAC) em 
Campina Grande e Júlio Ban-
deira (HUJB) em Cajazeiras, 
bem como para professor da 
Universidade Federal da Pa-
raíba (UFPB). A maior ofer-
ta salarial, no valor de R$ 
28.947,53, é do Ministério 
Público Federal (MPF). 

Ainda nesta semana, 
encerram-se os prazos de 
inscrições dos concursos de 
procurador federal do MPF 
e da Prefeitura de Piancó. O 
Ministério Público Federal 
(MPF) realiza até amanhã as 
inscrições para o 29º con-
curso de procurador da Re-
pública, com duas vagas na 
Paraíba, para as cidades de 
João Pessoa e Guarabira. Já 
as inscrições para o concur-
so da Prefeitura de Piancó 
terminam sexta-feira (30)

Até o dia 3 de outubro 
próximo, estão abertas as 
inscrições para o concurso 
público destinado ao preen-
chimento de vagas no Hospital 
Universitário Alcides Carneiro 
(HUAC), em Campina Gran-
de. De acordo com a Empresa 
Brasileira de Serviços Hospi-
talares (Ebserh), que adminis-

tra o hospital, no total estão 
sendo oferecidas 293 vagas, 
sendo 89 para área médica, 
176 para área assistencial e 28 
para área administrativa. 

Para o concurso público 
do Hospital Universitário Jú-
lio Bandeira (HUJB), em Ca-
jazeiras, as inscrições estão 
abertas até o dia 3 de novem-
bro. De acordo com a Ebserh,  
no total estão sendo ofereci-
das 302 vagas, sendo 71 para 
área médica, 200 para área 
assistencial e 31 para área 
administrativa. 

Já a Universidade Fede-
ral da Paraíba (UFPB) lançou 
edital de concurso para pro-
fessor de Ensino Superior 
com vagas para áreas varia-
das, precisando o candidato 
ter especialização, mestrado 
ou doutorado, dependendo 
da área de interesse. Das 47 
vagas iniciais previstas no 
edital, 29 ainda estão com 
inscrições abertas. A remu-
neração pode variar de R$ 
2.983,59 a R$ 8.639,50, de-
pendendo da denominação, 
titulação e regime de traba-
lho do professor.

A Prefeitura de Piancó, 
no Sertão paraibano, abriu 
inscrições em um concurso 
que prevê o preenchimento 
de 13 vagas para cargos de ní-
vel fundamental completo no 
órgão. As vagas são para os 
cargos de agente comunitário 
de saúde e agente de combate 
a endemias, com salário pre-
visto de R$ 1.014.  As inscri-
ções seguem até a sexta-feira 
(30) e devem ser feitas exclu-
sivamente pela internet, no 
site da organizadora.

Teresa Duarte
teresaduarte2@hotmal.com

Prefeitura de Piancó
Inscrições até sexta-feira, 
30/9/2016. 
Níveis de escolaridade: Fundamen-
tal completo.
Salário: R$ 1.014.
Quantidade de vagas: 13.
Local de inscrições: http://www.
educapb.com.br.

Procurador da República
Inscrições abertas até amanhã, 
28/9/2016. 
Níveis de escolaridade: Superior.
Salário: R$ 28.947,55.
Quantidade de vagas: 2.
Local de inscrições: http://www.
mpf.mp.br

Hospital Universitário Alcides 
Carneiro (HUAC) - Campina Grande

Inscrições abertas até 3/10/2016. 
Níveis de Escolaridade: Médio e 
Superior completo.
Quantidade de vagas: 293.
Local de inscrições: http://www.
institutoaocp.org.br

Hospital Universitário Júlio Bandei-
ra (HUJB) - Cajazeiras
Inscrições abertas até 3/10/2016. 
Níveis de escolaridade: Médio e 
superior completo.
Quantidade de vagas: 302.
Local de inscrições: http://www.
institutoaocp.org.br

Concursos com inscrições abertas

A equipe “Anima-
trix”, da Escola Cidadã 
Integral Dr. Antônio San-
tiago, de Itabaiana, foi 
a grande vencedora da 
primeira edição da Com-
petição Paraibana de Ro-
bótica – Robotec/PB. A 
equipe “Robótica Fan”, 
da Escola Estadual Fran-
celino Alencar Neves, de 
Itaporanga, ficou com o 
segundo lugar e a equipe 
“Fênix”, da Escola Esta-
dual Celso Mariz, da cida-
de de Sousa, conquistou 
o terceiro lugar.

O secretário de Esta-
do da Educação, Aléssio 
Trindade, compareceu ao 
evento juntamente com a 
secretária de Gestão Peda-
gógica da Educação, Ro-
ziane Marinho. O secretá-
rio agradeceu a presença 
de todos os colaboradores 
e destacou a inovação do 
Governo do Estado em 
realizar uma competição 
dessas, muito aguardada 
por todos. “Essa competi-
ção só existe porque está 
no DNA do governador 
Ricardo Coutinho im-
plementar, por onde ele 
passa, esse avanço, na ro-
bótica e nas tecnologias 
da escola. Foi assim na 
Prefeitura Municipal de 
João Pessoa e permanece 
na nossa rede estadual. 
Quero dizer que isso é só 
o início, pois esta compe-
tição já entrou no nosso 
calendário”, ressaltou.

O aluno Natan Barbo-
sa, integrante da equipe 
Animatrix, falou sobre a 
importância de participar 
da competição. “Estamos 
muito felizes por con-
quistar o primeiro lugar e 
principalmente por estar 
competindo aqui na Ro-
botec, porque passamos 
por uma série de dificul-
dades para estarmos aqui 
hoje. Queria dizer que 
temos o maior prazer de 
estar representando a 
nossa regional e a nossa 

Equipe de escola cidadã conquista 1o lugar
ROBOTEC-PB

Começam no próximo dia 3 
e vão até o dia 21 de outubro as 
inscrições do Exame Nacional do 
Ensino Médio (Enem) 2016 para 
Pessoas privadas de Liberdade 
(PPL). O edital com as regras do 
Enem 2016 para pessoas priva-
das de liberdade e jovens que 
cumprem medida socioeducativa 
com privação de liberdade foi pu-
blicado no Diário Oficial da União 
do último dia 21.

No ano passado, conforme 
informações da gerente executiva 
de ressocialização da Secretaria 
de Administração Penitenciária 
da Paraíba, Ziza Maia, 525 ape-
nados fizeram as provas em 42 
unidades prisionais em todo o Es-
tado. O edital informa que os inte-
ressados em participar do exame 
deverão solicitar ao responsável 
pedagógico de sua unidade que 
efetue a inscrição pelo site do Ins-
tituto Nacional de Estudos e Pes-
quisas Educacionais (Inep) na in-

ternet, a partir das 10h do dia 3 de 
outubro até o dia 21 de outubro.

As provas serão aplicadas 
nos dias 6 e 7 de dezembro nas 
unidades prisionais e socioedu-
cativas, cuja indicação será reali-
zada pelos respectivos órgãos de 
administração prisional e socioe-
ducativas de cada unidade fede-
rada. Os órgãos de administração 
prisional que desejarem indicar 
unidades para aplicação do Enem 
deverão firmar o termo de ade-
são, responsabilidade e compro-
missos junto ao Inep, no endereço 
eletrônico, entre os dias 26 de se-
tembro e 7 de outubro.

A chegada às salas onde as 
provas serão aplicadas deverá ser 
às 12h15, no primeiro dia de tes-
tes; e às 13h15, no segundo dia. De 
acordo com o edital, a diferença 
de horários se deve à necessidade 
de preencher um questionário so-
cioeconômico no primeiro dia. O 
início das provas será às 13h30.

Privados de liberdade podem se inscrever a partir do dia 3
EXAME NACIONAL DO ENSINO MÉDIO

cidade nessa competição, 
pois nosso maior objetivo 
é não só incentivar as ou-
tras escolas, mas incenti-
var a nossa própria escola 
a continuar com esse pro-
jeto”, explicou o aluno.

O professor Jailton 
Soares, orientador dos 
alunos da equipe Robóti-
ca Fan, destacou a impor-
tância da realização da 
competição para aumen-
tar o interesse dos alunos 
pela robótica. “Viemos 
participar da Olimpíada 
Brasileira de Robótica 
(OBR) apenas para apren-
der como era participar 
de uma competição. O 
fruto dessa participação 
está aqui hoje, quando 
conseguimos conquistar 
o segundo lugar. Esse re-
sultado só vai aumentar o 
interesse dos alunos pela 
robótica nas escolas da 
rede estadual”, comple-
tou o professor.

Sabrina Espefany, alu-
na integrante da equipe 
“Fênix”, que conquistou 
o terceiro lugar, contou 
sobre a dedicação à com-
petição, mesmo estando 
no último ano do Ensino 
Médio. “Apesar de ser-
mos alunos da 3ª série, 
fizemos um estudo muito 
minucioso, aprendemos 
muito e participar desta 
competição foi muito gra-
tificante para todos nós”.

A primeira edição da 
Robotec/PB aconteceu na 
sexta-feira (23), no Man-
gabeira Shopping, pro-
movida 
p e l o 
Gover-
no do 
E s t a -
do, por 
meio da 
Secretaria de Estado da 
Educação (SEE). A compe-
tição foi organizada pela 
Gerência de Ensino Mé-
dio da SEE e contou com 
a parceria da Brink Mobil.

O evento teve como 
objetivo realizar uma 
competição que envol-
vesse a montagem dos 
kits tecnológicos de robó-
tica educacional de forma 
pedagógica, fazendo uso 
da criatividade e aplican-
do a utilidade destes no 
cotidiano, em ciências e 
tecnologias úteis ao de-
senvolvimento humano.

A temática do evento 
foi “A Robótica Contra o 
Aedes”, em virtude dos 
altos índices de doenças 
causadas pelo mosquito 
e para sensibilização da 
comunidade. Os alunos 
utilizaram os kits de Ro-
bótica Educacional, que 
já estão em uso nas esco-
las de Ensino Médio da 
rede estadual. Assim, os 
desafios presentes no re-
gulamento se assemelha-

ram às recomendações do 
Ministério da Saúde para 
o combate ao mosquito. 
O robô autônomo teve 
que ser capaz de realizar 
as tarefas definidas na 
arena para completar os 
objetivos.

Foram inscritas 19 
equipes compostas por 
professores e por 57 
alunos das 14 Gerências 
Regionais de Educação. 
Participaram alunos da 
Rede Estadual de Ensino 
que tinham até 19 anos 
e cursando o Ensino Mé-
dio com bom desempe-
nho geral nas disciplinas 
da escola.

As 14 equipes finalis-
tas receberam certificados 
por terem se classificado 
para a Etapa Estadual. Os 
três melhores trabalhos 
foram premiados com 
medalhas, e um brinde da 
empresa patrocinadora, 
sendo medalha de ouro 
para o primeiro lugar, 
prata para o segundo e 
bronze para o terceiro.

Competição Paraibana de Robótica reuniu 19 equipes das 14 Gerências Regionais de Educação

Objetivo era montar kits de robótica educacional

A comissão coordenadora do 
processo seletivo do Curso de For-
mação de Oficiais 2017, do Corpo 
de Bombeiros Militar da Paraíba 
(CBMPB), prorrogou, até dia 30 
deste mês, o prazo de pagamen-
to da taxa de inscrição no valor de 
R$ 50. A extensão é apenas para 
os candidatos que já realizaram a 
inscrição na seleção, mas não con-
seguiram gerar o boleto ou efe-
tuar a quitação do documento. 

Conforme o edital da sele-
ção, publicado no site do CBMPB 
(bombeiros.pb.gov.br), a taxa 
pode ser paga nas agências e 
caixas eletrônicos do Banco do 
Brasil ou correspondente ban-
cário. O CFO-BM 2017 ofereceu 
oito vagas com livre concorrên-

cia entre os sexos. O processo é 
composto de três fases, sendo 
que a primeira consiste na pro-
va intelectual, utilizando a nota 
do Exame Nacional do Ensino 
Médio (Enem) – edição 2016. 

As demais fases, exames 
complementares e avaliação so-
cial, serão realizadas pelo pró-
prio CBMPB e custeadas através 
das inscrições dos candidatos.  Os 
testes complementares englo-
bam exames psicológico, de saú-
de e de aptidão física – que serão 
realizados nessa ordem, com ca-
ráter eliminatório. 

Carreira e remuneração – O 
ingresso no Curso de Formação de 
Oficiais Bombeiro Militar (CFO-BM) 
se dará na graduação de praça es-

pecial, como cadete, e ao término, 
com aproveitamento, o concluinte 
será declarado aspirante-a-Oficial 
Bombeiro Militar. Neste período, 
o salário varia de R$ 2.194,54 – 
no primeiro ano como cadete, a 
R$ 4.760,19, quando da forma-
ção na academia. 

Após um período de estágio 
probatório de no mínimo seis 
meses, o bombeiro será promovi-
do ao posto de 2º tenente (com 
remuneração de R$ 5.955,37), in-
gressando no Quadro de Oficiais 
Combatentes do Corpo de Bom-
beiros Militar do Estado da Paraí-
ba. O CFO é um curso de grau su-
perior, formando os alunos como 
bombeiros engenheiros de segu-
rança contra incêndio e pânico.

CBMPB prorroga prazo para pagamento do CFO

FOTOS: Delmer Rodrigues
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Após 22 dias de greve, bancários e 
banqueiros têm nova negociação hoje
Em 12 anos, aumento real 
acumulado, entre 2004 e 2015, 
de 20,85% e 42,1% no piso

Após 22 dias de greve, 
os banqueiros e bancários 
voltam para a mesa de ne-
gociação hoje às 14h. Será a 
sexta tentativa de acordo. Na 
última reunião foi oferecido 
aos bancários o pagamento 
de um abono no valor R$ 3,3 
mil e um índice de reajuste 
dos salários e benefícios de 
7%. Nos últimos 12 anos, a 
categoria conseguiu aumen-
to real acumulado, entre 
2004 e 2015, de 20,85% e 
42,1% no piso.

No final da tarde de 
sexta, a Fenaban encami-
nhou um ofício ao Coman-
do Nacional dos Bancários 
marcando uma nova rodada 
de negociações para hoje. O 
comando respondeu que se 
reuniria em São Paulo para 
avaliar a paralisação.

“Avisamos à Fenaban da 
nossa reunião e informamos 
que continuamos dispostos a 
negociar”, disse Juvandia Mo-

reira, presidenta do Sindicato 
dos Bancários de São Paulo e 
uma das coordenadoras do 
comando. “A forma de resol-
ver a greve é os bancos reto-
marem a negociação e apre-
sentar uma boa proposta.”

Atualmente os bancários 
pedem um reajuste salarial de 
14,78%, sendo 5% de aumen-
to real; participação de lucros 
e resultados no valor de três 
salários mais R$ 8.317,90; 
piso no valor do salário-míni-
mo do Dieese (R$ 3.940,24); 
vales-alimentação, refeição, 
13ª cesta e auxílio-creche/
babá no valor do salário-mí-
nimo nacional (R$ 880); 14º 
salário; fim das metas abusi-
vas e assédio moral; fim das 
demissões, combate às tercei-
rizações e precarização das 
condições de trabalho, entre 
outras reivindicações.

A última proposta apre-
sentada pela Fenaban tinha 
como propostas o pagamen-
to de um abono de R$ 3,3 mil 
para todos os bancários e um 
reajuste nos salários e bene-
fícios de 7%. Durante a greve, 
o autoatendimento dos ban-
cos continua funcionando 
normalmente.

Da Agência Brasil

Os 20 professores da rede estadual 
de ensino selecionados para o inter-
câmbio proporcionado pelo Governo 
do Estado, por meio do Programa Gira 
Mundo, em parceria com o governo 
finlandês, viajam nesta semana para a 
Finlândia. Ontem, oito professores fo-
ram recebidos pelo secretário de Esta-
do da Educação, Aléssio Trindade, para 
acertar detalhes da viagem e participar 
de uma webconferência com educado-
res da Finlândia. O primeiro grupo de 
paraibanos viaja hoje. As aulas come-
çam na próxima segunda-feira (3). 

Para o professor de Português, da 
Escola Ministro José Américo de Almei-
da, da cidade de Areia, Alcione da Silva 
Santos, o intercâmbio vai ajudar no de-
senvolvimento de novas metodologias 
para a sala de aula, e servirá de base 
para o seu projeto de mestrado. “Eu já 
uso o cinema para facilitar o ensino em 
sala, e sempre busco novas formas de 
repassar o conteúdo para meus alunos. 
Essa oportunidade vai ser fundamental 
nesse sentido”, ressaltou. 

A professora de inglês, Vilma Ra-
quel, que ensina na Escola Dr. Dioní-
sio Marques de Almeida, o Premen, 
em Patos, é outra selecionada para 

o intercâmbio. “Além de aprimorar-
mos a língua, vamos conhecer outra 
cultura e engrandecer nossos conhe-
cimentos para aplicação do conteúdo 
na sala de aula, aqui na Paraíba”, re-
forçou. 

Da mesma forma pensa o também 
professor de inglês, Moisés Barbosa da 
Silva, da Escola Cônego Nicodemos Ne-
ves, que fica no bairro dos Funcionários, 
em João Pessoa. “Teremos contato com 
um dos melhores sistemas de educação 
do mundo, reconhecido por entidades 
internacionais. Essa experiência vai tra-
zer ótimos resultados para a educação 
do nosso Estado”, disse. 

O secretário de Estado da Educa-
ção, Aléssio Trindade, lembrou que a 
parceria com a Finlândia começou no 
ano passado, na época do Fórum de 
Governança da Internet (IGF), realiza-
do em João Pessoa. “Nós recebemos 
o embaixador da Finlândia, Markku 
Virri, e discutimos uma parceria que 
pudesse beneficiar os nossos alunos. 
Tenho certeza de que a ida dos nossos 
professores para lá vai gerar ótimos 
resultados, porque eles serão agentes 
multiplicadores quando retornarem 
ao Brasil”, destacou.

Professores da rede estadual 
viajam hoje para o Canadá 

para intercâmbio

Foto: Delmer Rodrigues

20 professores da rede estadual foram selecionados para intercâmbio, através do Gira Mundo

O Centro de Convenções 
de João Pessoa foi classifica-
do e está na etapa final do 
Prêmio Caio 2016, na cate-
goria melhor Centro de Con-
venções de grande porte do 
Brasil. O Prêmio Caio tem 
o objetivo de incentivar as 
instituições ligadas ao turis-
mo de eventos - empresas de 
serviços e eventos do merca-
do nacional, bem como ho-
téis e centros de convenções.

O gestor do Centro de 
Convenções de João Pessoa, 
Ferdinando Lucena, ressaltou 
que a premiação é resultado 
de um somatório de esforços 
e de uma política de Estado 
adotada pelo governador Ri-
cardo Coutinho “incentivan-

do a atração de novos eventos 
para o destino em parceria 
com as entidades empresa-
riais do trade turístico, a par-
tir da construção do comple-
xo”. Ele comentou que esta é a 
segunda vez que João Pessoa 
figura entre as demais cida-
des do Nordeste.

Para o presidente do 
Convention Bureau de João 
Pessoa, hoteleiro Camilo Ju-
liani, este prêmio retrata a po-
sição da capital paraibana no 
cenário nacional, entre as ci-
dades brasileiras do Nordeste 
para realização de eventos. 
Ele destacou que “isso é fruto 
de um trabalho sério liderado 
pela entidade, Sebrae e o Cen-
tro de Convenções”.

Centro de Convenções 
de João Pessoa é finalista

prêmio caio 2016

O Governo do Estado da 
Paraíba, em parceria com a 
Universidade Federal da Paraí-
ba, finalizou na última sexta-
feira (23) a quarta expedição 
do Projeto de Restauração e 
Regularização Ambiental do 
Novo Cariri (PRNC). Em uma 
semana, foram visitados cinco 
municípios do Cariri paraibano 
e colhidas mais de 50 amostras 
de solo e vegetação, que serão 
analisadas pelos profissionais 
envolvidos e inseridas na ela-
boração do Programa de Regu-
larização Ambiental (PRA-PB).

A expedição foi realizada 
por uma equipe multidiscipli-
nar da Superintendência de 
Desenvolvimento do Meio Am-
biente (Sudema), Projeto de 
Desenvolvimento Sustentável 
do Cariri, Seridó e Curimataú 
(Procase), e UFPB, formada 
por biólogos, engenheiros am-
bientais, engenheiros flores-
tais, estatísticos, geógrafos, tec-

nólogos em geoprocessamento 
e de agroecologia. 

Os profissionais visitaram 
áreas dos municípios de Ca-
raúbas, Coxixola, Congo, São 
João do Cariri e Serra Branca. 
Segundo eles, nesta expedição 
foram observadas florações, 
frutificações e brotamentos de 
algumas espécies de plantas nati-
vas mesmo com o longo período 
de estiagem, o que demonstra, 
em parte, continuidade no ciclo 
reprodutivo da flora na Caatinga.

“Observamos ainda que a 
regeneração da flora está ocor-
rendo mesmo em áreas degra-
dadas e reforça mais ainda que 
se aplicarmos nossos modelos 
de sistemas agroflorestais e de 
boas práticas ambientais nas 
propriedades rurais podere-
mos garantir a revegetação do 
nosso Semiárido”, disse o con-
sultor ambiental do Procase e 
integrante da expedição, Thia-
go Silva.

Governo conclui 4ª etapa 
do Projeto de Restauração

novo cariri

Após tensão com poli-
ciais militares no vão-livre do 
Museu de Arte de São Paulo 
(Masp), estudantes secunda-
ristas começaram no início 
da noite de ontem uma cami-
nhada pela Avenida Paulista 
contra a reforma do Ensino 
Médio. Em assembleia, eles 
decidiram caminhar até a 
sede do PMDB, na Avenida 
Brigadeiro Luiz Antônio.

Enquanto estavam sen-
tados no chão no vão-livre 
do Masp, decidindo em as-
sembleia o destino do ato 
de ontem, a Polícia Militar 
(PM) decidiu cercar os estu-
dantes, fechando o vão-livre 
e a possibilidade de que eles 
saíssem do local para a Ave-
nida Paulista. O clima ficou 
tenso, mas não houve a uti-
lização de bombas, embora 

a Tropa de Choque estivesse 
posicionada no local e em 
grande quantidade.

A PM informou que cer-
cou os estudantes porque 
precisava ser informada an-
tes sobre o trajeto do ato. Os 
estudantes disseram aos po-
liciais que isso seria decidido 
apenas na assembleia, em 
decisão conjunta.

Os estudantes resisti-
ram e tentaram passar pe-
los policiais para ocupar a 
Avenida Paulista. A PM en-
tão cercou os estudantes na 
Avenida Paulista, em frente 
ao Masp, de forma com que 
eles não pudessem seguir 
em caminhada. No entanto, 
após negociação, os estu-
dantes foram liberados e se-
guiram em caminhada pela 
avenida, de forma pacífica. 
Eles foram acompanhados 
por uma grande quantidade 
de policiais.

Estudantes protestam 
em SP contra reforma

ensino médioPresidente da 
Portela é morto 
em emboscada 
a tiros de fuzil

O presidente da Escola de 
Samba Portela, Marcos Viei-
ra Souza, 52, conhecido como 
Marcos Falcon, candidato a ve-
reador pelo município do Rio, 
foi morto a tiros de fuzil ontem. 
Ele foi vítima de uma emboscada, 
feita por quatro homens em um 
carro, perto do comitê de campa-
nha, na Rua Maria José, em Oswal-
do Cruz, zona Norte da cidade.

Falcon era candidato pelo 
PP e assumiu o comando da 
escola de samba de Madureira 
há menos de um ano. Antes, ele 
ocupava o cargo de diretor ad-
ministrativo da Portela. Falcon 
era subtenente da Polícia Mili-
tar e durante vários anos foi lo-
tado na Divisão Antisequestro 
da Polícia Civil, onde participou 
da libertação de várias pessoas 
sequestradas no Rio, entre elas, 
empresários de ônibus.

estado paga servidor 
quinta e sexta-feira

O governador Ricardo Coutinho 
anunciou ontem o pagamento dos salá-
rios dos servidores públicos nos dias 29 
(quinta-feira) e 30 (sexta-feira). Ricardo 
adiantou a informação durante solenida-
de de entrega da nova barragem de Ca-
mará, em Alagoa Nova. O anúncio é feito 
apesar da crise econômica que atinge os 
estados, inclusive sob ameaça dos go-
vernadores do Nordeste, Norte e Centro 
Oeste de decretarem calamidade, em razão 
das quedas de receitas e da resistência do 
governo federal em recuperar as perdas 
dos estados.   No mês passado, a folha de 
pessoal também foi paga dentro do mês 
trabalhado, nos dias 30 e 31 de agosto. 

28 localidades 
ficam sem água

A Companhia de Água e Esgo-
tos da Paraíba (Cagepa) vai instalar, 
hoje, um novo ponto de cloração 
na estação de tratamento de água 
de Gramame, a fim de aprimorar a 
qualidade dos serviços prestados à 
população. Por causa disso, o abas-
tecimento de água será interrompi-
do hoje em 28 localidades da Região 
Metropolitana de João Pessoa. Terão 
o fornecimento suspenso das 8h às 
15h os bairros de: Valentina, Man-
gabeira (I a VII), bancários, Castelo 
branco, Altiplano, Cristo, Rangel, gei-
sel, José Américo, funcionários, Cos-
ta e Silva, Ernani Sátiro, Distrito In-
dustrial, bairro das Indútrias, Colinas 
do Sul, Cidade Verde, grotão, benja-
min Maranhão, Miramar, Jardim Luna, 
brisamar, bairro dos Estados, João 
Agripino, Tambaú, Manaíra, bessa, 
Cabo branco e também no município 
de Cabedelo. Mais informações sobre 
os serviços executados pela Cagepa 
podem ser obtidas gratuitamente 
pelo telefone 115.

tentativa de morte 
no sertão da paraíba

A Polícia Civil da região de Catolé 
do Rocha, no Sertão da Paraíba, prendeu, 
ontem, Cícero Pereira de Sousa, apontado 
como autor de tentativa de homicídio, 
e que estava com mandado de prisão 
em aberto. O mandado de prisão, que 
foi expedido pela Comarca de Jardim de 
Piranhas, condena Cícero a seis anos e 
seis meses de prisão. As investigações 
foram iniciadas por policiais que estão 
subordinados a 18ª Delegacia Seccional, 
com sede em Catolé do Rocha, cidade 
onde foi efetuada a prisão. De acordo 
com o delegado que coordenou a prisão, 
Elcenho Engel Leite de Souza, a tentativa 
de homicídio aconteceu no ano de 1999, 
no município de Jardim de Piranhas. Após 
o crime, Cícero ficou preso durante nove 
meses, conseguiu soltura e responder 
em liberdade pelo delito. Ocorrido o pro-
cesso de julgamento, ele foi condenado.

candidatura de 
nabor é deferida

O registro de candidatura de Na-
bor Wanderley (PMDb) foi deferido pelo 
Tribunal Regional Eleitoral da Paraíba. O 
julgamento do recurso aconteceu ontem. 
Apesar de ter tido sua candidatura inde-
ferida pelo juiz da 28a Zona Eleitoral, José 
Milton barros de Araújo. A defesa alegou 
que as improbidades que fundamenta-
ram a impugnação do candidato foram 
consideradas sanadas posteriormente 
pelo Tribunal de Contas do Estado da Pa-
raíba (TCE-Pb). O pedido de impugnação 
foi ajuizado pela coligação ‘Patos tem Jei-
to’, encabeçada pelo deputado estadual 
Dinaldinho Wanderley (PSDb), que alegou 
que Nabor foi condenado em oito processos 
pelo Tribunal de Contas do Estado (TCE) em 
ações que tratavam de fraudes, ausência de 
licitações e outras irregularidades que resul-
tam em improbidade administrativa.

Da Agência Brasil
Elaine Patricia Cruz
Da Agência Brasil
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Olhar camponês 
Concurso realizado pelo Governo do Estado traz registros fotográficos 

do território, dos costumes e da produção rural paraibana

O cotidiano 
das pequenas 
comunidades com 
os seus detalhes 
cheios de poesia deu 
a tônica do concurso 
fotógrafico que 
busca novos 
olhares sobre os 
trabalhadores e as 
atividades do campo

Registros fotográficos, detalhes da 
vivência no campo, a rotina do meio 
rural paraibano, registrados pelas 
lentes de dispositivo móveis e a partir 
do olhar do próprio camponês. Foram 
as diretrizes do Concurso Fotográfico 
“Olhar Camponês: Território e Produ-
ção”, realizado como parte integrante 

das ações do Mês da Juventude, que ocorreu em 
agosto promovido pelo Governo do Estado. As fotos 
selecionadas pelo concurso você confere nas pági-
nas de A União.

Ao todo, foram 13 fotos selecionadas, trazendo 
como plano de fundo o território rural da Paraí-
ba, o trabalho, a prudução, os atrativos locais, os 
momentos de descontração e a vida em si, daqueles 
que lidam diariamente com as dificuldades, mas 
principalmente com as qualidades da zona rural 
paraibana. As imagens selecionadas em acordo 
com o regulamento lançado no dia 9 de agosto de 
2016 foram cadastradas e enviadas através do site 

juventudes.pb.gov.br, plataforma eletrônica tam-
bém lançada no Mês da Juventude.

O concurso foi promovido através das par-
cerias entre a Secretaria de Estado da Juventude, 
Esporte e Lazer e de sua Secretaria Executiva de Ju-
ventude junto a Gestão Unificada – Emepa; Interpa; 
Emater/PB –, o Procase, o Projeto Cooperar e apoio 
da Funesc, Fetag/PB, Sudema e Secom. Órgãos, 
programas e secretaria do executivo estadual que 
seguindo a lógica da intersetorialidade da Política 
Pública de Juventude, se reuniram para formar a 
comissão avaliadora do concurso que ainda contou 
com a representação da Universidade Federal da 
Paraíba.

Entre as fotos selecionadas, o registro de um 
momento de família às margens de um açude ao 
entardecer em uma comunidade rural, o poente no 
Coremas Mãe D’água e a produção rural da agricul-
tura familiar, trazem registros geralmente dispersos 
do olhar de quem tem o trabalho no campo como 
fonte de inspiração e vida.

Autores das fotos 
classificadas

n Edilene Cabral da Silva – Sumé
n Edinalva Cabral da Silva – Sumé
n Andréa Augusta Morais dos Santos – 

Sumé
n José Robson de Lima Melo – Pombal
n Rodrigo da Silva Moura – Tupanatinga
n Ernesto Manuel de Sena Filho – 

Cuité de Mamanguape
n Aexsandro Lacerda Brasileiro – Coremas
n Paulo Roberto Araújo da Silva – Boa Vista
n Josildo Irineu da Silva – Riachão do Poço
n José Patrocínio Hermínio Oliveira – 

Soledade 
n Dayane Nascimento Sobreira – 

São Sebastião de Lagoa de Roça



 

Nunca vi nada se quebrar tanto 
como tampa de mantegueira. O depósito 
da manteiga não se quebra assim, mas a 
tampa é imbatível. Lubrificada pela man-
teiga, a tampa escorrega por entre os de-
dos e se arremessa contra os ladrilhos da 
copa ou da cozinha. Seja da mão da dona 
da casa ou do vizinho, pois ela não esco-
lhe mão de onde se arremessar. É caco 
para todo lado, e é bom recolhê-los logo, 
para as crianças não se cortarem.

É por essas que na gíria das oficinas 
os carros que se quebram 
com frequência – fregue-
ses mais assíduos – são 
chamados assim, “tam-
pas de mantegueira”. Vez 
por outra adquirimos 
um carro iludidos pela 
propaganda. Foi dessa 
maneira (desculpe a 
rima), que adquiri um 
Fiat Palio 1.8, completo, 
para minha dona. Como 
no primeiro soneto da 
história da literatura: 
“Senza mia dona no me 
voy a gire”, de Giacomo 
da Lantino, il Notaro, em 
1220.

O carrinho tem 
motor até demais, ar-
rancando que faz medo. 
Pois pesa pouco para seus 1.8 litros de 
cilindrada. “É por isso que ele estanca”, 
diziam na oficina da Fiat. “Você vai se 
acostumar”. Não me acostumei, até que 
madame descobriu um jeito de pisar no 
acelerador, lá embaixo, com a ponta do 
pé. Aí o carrinho arrancava suavemente. 
Levei o bravo para a ladeira íngreme, dei 
meia embreagem, foi beleza. Aí fui à Fiat 
ensinar aos mecânicos a dar meia em-

Uma 
decisão pouco 
comum no Ju-
diciário gaúcho 
vai beneficiar 
uma profes-
sora estadual 
que adotou 
recentemente 
uma menina 
de nove anos 
de idade. Pela previsão legal, a mãe adotante teria 
direito a 90 dias de licença. Os advogados entendiam 
que “em relação à licença adotante, não é possível 
fixar prazos diversos em função da idade da criança. 
E, além disso, é preciso criar estímulos para a adoção 
de crianças mais velhas”. Os advogados entendiam 
que “em relação à licença adotante, não é possível 
fixar prazos diversos em função da idade da criança. 
E, além disso, é preciso criar estímulos para a adoção 
de crianças mais velhas”.

Em primeiro grau, a ampliação da licença havia 
sido negada pela juíza da Comarca, que indeferiu a 
antecipação de tutela. Para a magistrada, “a Adminis-
tração está adstrita ao princípio da legalidade e, a au-
tora, como servidora da ré, está sujeita aos termos da 
legislação. Assim, não encontro ilegalidade aparente 
na decisão administrativa que indeferiu a licença, 
porquanto a legislação prevê 90 dias à adotante de 
maiores de seis anos”. Mas o prazo foi estendido por 
decisão do juiz da 1.ª Turma Recursal da Fazenda Pú-
blica de Porto Alegre. O julgado definiu que a licença 
será de 180 dias. Segundo a petição recursal, existia 
uma contrariedade em relação a recente julgamento 
do STF (10 de março de 2016), que definiu que os 
prazos da licença-adoção não podem ser inferiores 
aos prazos da licença-gestante.

Vítima de 21 assaltos
Durante 32 anos o trabalhador Manoel de Deus 

foi vítima de 21 assaltos, quando transportava ci-
garros para a empresa onde trabalhava. Manoel não 
aguentou mais e procurou um advogado. Na ação, o 
trabalhador relatou que o primeiro roubo ocorreu 
em 1976 e o último em 2008, sem que houvesse 
melhoria no sistema de segurança após cada ocor-
rência. Segundo ele, os veículos possuíam cofre, mas 
apenas nos últimos anos foram agregados rastrea-
dores. O juízo de primeiro grau condenou a empresa 
a pagar R$ 150 mil de indenização por dano moral, 
mas o TRT da 9ª Região (PR) reduziu o valor para R$ 
10 mil, sob o argumento de que “o caráter punitivo é 
coibir a reiteração da conduta ilícita do empregador, 
mas não pode permitir o enriquecimento desmedido 
da vítima”.

A 4ª Turma do TST aumentou para R$ 100 mil 
o valor da indenização por dano moral destinada ao 
vendedor sob a alegação de que os 21 assaltos sofri-
dos pelo empregado, com emprego de arma de fogo, 
ocorreram durante o transporte de cigarros para a 
empresa. “A decisão do TST considerou elevada a 
ocorrência dos 21 roubos e também o fato de a distri-
buidora de cigarros não ter proporcionado condições 
mínimas de segurança para o empregado que trans-
portava mercadorias muito visadas por criminosos”. 

Cadê o lanche da empregada?
Dispensada quando exercia a função de consul-

tora de beleza para uma Distribuidora de Medica-
mentos, Rivanda ajuizou a reclamação trabalhista 
contra a empresa, requerendo, dentre outros direitos, 
o pagamento pelo lanche não fornecido nas horas 
trabalhadas. O juiz ficou sensibilizado e deferiu, com 
base em convenção coletiva da categoria, o pagamen-
to de R$ 5 por cada dia em que Rivanda trabalhou 
mais de duas horas além do expediente. Assim, a dis-
tribuidora foi condenada a pagar indenização substi-
tutiva pelos lanches não fornecidos à sua empregada 
nos dias em que ela teve a jornada prorrogada por 
período superior a duas horas. A empresa recorreu 
do valor arbitrado, mas o recurso não foi concedido 
pela 8ª Turma do TST.

Uma pergunta foi feita por algumas pessoas 
durante o julgamento: “Pode alguém fazer hoje um 
lanche dispondo de apenas R$ 5,00?”. Alguém retru-
cou: “É muito pouco. Servidores públicos em média, 
R$ 700,00 de auxílio-alimentação mensal, o que daria 
mais de R$ 20,00/dia. E sem necessidade de fazer 
hora extra e sem tributação...”

10a Primavera dos Museus

Tampa de mantegueira

Cronicartigo

Vivências 
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Artigo

Licença para 
mãe adotante

Para a celebração da 10ª Primavera dos Museus, a FCJA mudou 
o local da apresentação e o homenageado dessa vez foi o patrono da 
Instituição, José Américo de Almeida.

Os convidados para falar sobre o celebrado  foram Luíz Gonzaga 
Rodrigues, Ítalo Kumamoto, Willis Leal, Neide Medeiros e Lourdinha 
Luna.

No mezanino da Casa, Gonzaga Rodrigues abriu seu coração, 
e permitiu jorrar as reminiscências guardadas em cárcere privado, 
a tantos anos, a ele confiadas por José Américo. Na reverência ao 
areense, Gonzaga relembrou, também, passagens de sua adminis-
tração e da grandeza do seu espírito, sempre voltado para os mais  
carentes. A emoção contagiou a todos, em especial a quem conhecia 
sua altivez, como homem público e intelectual, nos caminhos que 
perlustrou.

A oração seguinte coube ao médico Ítalo Kumamoto, escolhido 
por ele para assistí-lo, quando enfermo. Em dois anos de dedicação, 
no instante derradeiro, recolheu seu último suspiro. 
A preferência pelo cardiólogo paraibano, firmou-se 
através de aconselhamento do cientista Euclides de 
Jesus Zerbine, o 5º no mundo e o 1º no Brasil, a fazer 
um transplante de coração.  Em palavras convincentes 
disse o visitante a José Américo, que nenhum parai-
bano carecia procurar, em centro mais adiantado,  as-
sistência clínica para o órgão da circulação,  porque na 
Paraíba tinha o Ítalo Kumamoto.  Foi testemunha da 
sugestão o cientista e professor Luiz  Venése Decourt 
e o acadêmico de Medicina Antonio Nominando Diniz.  
Mas, não foi, apenas, a ciência que  uniu José Améri-
co a  Ítalo Kumamoto, mas a política e a admiração 
recíproca.  

Seguiu-se Willis Leal que foi  datilógrafo das 
crônicas “Sem me rir e sem chorar”, publicadas na revista O Cruzeiro.  
Os antigos de Areia diziam: quem for inteligente na família saiu aos 
“Santos Leal”. E citavam uma lista interminável dos notáveis, com 
esse sobrenome.  Willis é o herdeiro da habilidade mental de seu clã 
e tramou seu discurso com as sentenças de José Américo, deixando 
de fora seu pensamento. 

Neide Medeiros coautora da Bibliografia de José Américo, fez 
um relato de sua vida do berço à sepultura. Dissertou sobre uma 
existência fecunda, porque José Américo não nasceu para a pas-
sividade. Ele  crescia quando apaixonado por uma causa. E foram 
muitas: a eleição de Epitácio Pessoa para o Senado, em 1915, quando 
coordenou sua campanha, na Paraiba; a Revolução de 1930; a seca 
de 1930/32; a criação da EAN;  a Redemocratização de 1945; o 
Governo do Estado em 1950; a UFPB, 1956, para abrir as portas do 
futuro a estudantes pobres. Neide passou a limpo a sua história e a 
entregou de bandeja aos espectadores.   

No meu modesto depoimento tratei de seu modo de ser, da sim-
plicidade de uma vivência monástica.  Não me exclui de narrar fatos 
pitorescos, em que ele parecia acreditar, talvez para não decepcionar 
o contador da façanha, ou porque pretendia usar o narrado em livro, 
que não teve tempo de escrever.  

Há uma curiosidade natural em se saber como me acheguei a 
José Américo.  

Sua sobrinha Nina Lemos, casada com o deputado Plínio 
Lemos, primo de minha mãe, foi visitá-lo em sua viuvez. No decorrer 
dos assuntos ele comunicou sua decisão de publicar suas memórias, 
mas carecia de alguém que pudesse auxiliá-lo nesses mister.  Meu 
nome foi aventado e aceito.  

Depois do sim caí na realidade e passei a me examinar no tocan-
te às minhas limitações literárias, muito aquém das possuídas por 
sua ex-secretária Ismalia Borges, tão eficiente e indispensável que o 
acompanhou ao MVOP, no segundo mandato de José Américo.

Ouvi pessoas credenciadas para uma sugestão. Umas me 
incentivaram, outras me desiludiram. Por fim procurei o padre José 
Coutinho, amigo de minha família, que me disse: “Vá prezada... vai 
ser bom para você. José Américo é um homem direito e você vai 
aprender muito com ele. Vá composta.” 

Dona Nini, irmã do Padrezé, presente, acon-
selhou-me “Vista-se com discrição, blusa de manga 
comprida e decote alto. Nada de saia justa, nem 
calça comprida, Use meias. Não cruze as pernas 
diante dele que é falta de respeito.”                                             

Os trabalhos, conforme combinado, teria  ini-
cio às 8 horas e saída às 12, para apresentar-me no 
expediente do Poder Legislativo às 13h. Dispensei o 
transporte que me ofereceu e liguei meu fusquinha 
na direção da Praia do Cabo Branco,  ainda deserta 
de moradias e frequência,  mesmo no verão.

Ao passar na casa de veraneio de Ada Lemos 
e João Santa Cruz, ela me indagou para onde vais  
“em trajes de enterro” (saia azul marinho, blusa 

branca de bolinhas azuis). Ao informar sobre as 
trajes e aonde ia, Santa Cruz soltou uma gargalhada  daquelas que 
formavam sua personalidade. 

O motorista abriu o portão e mostrou-me onde deveria guardar 
meu carrinho, tão cuidado e reluzente que parecia novo. E foi avisar 
ao seu patrão de minha presença na Varanda. Olhei no meu relógio
-pulseira que marcava 4 de janeiro de 1963, 7,50hs.

Ao sentar-me de mau jeito, em uma cadeira de balanço ma-
chuquei a pata de um gato que dormia embaixo.  Assustada anotei o 
incidente banal como de mau agouro. Nervosa sentava e levantava, 
não sabia onde colocar as mãos, abria e fechava a bolsa, cruzava e 
descruzava as pernas, olhava-me no espelhinho para conferir se a 
maquiagem estava suave como eu queria. 

Uma voz vinda de um arbusto frondoso me assustou: “Zé tem 
cata pá ôcê”. Era um papagaio falante que imitava dona Alice quando 
o carteiro chegava. “Zé tem carta para você”. No café da manhã era o 
primeiro a chegar à mesa e ficava a gritar com sua autoridade: “Zé 
café... Noca café...”. Geralmente era servido cuscus com leite, geri-
mum com leite e café tomado numa xicrinha...  Depois do almoço 
José Américo procurava a rede e ele deixava o puleiro e sobre suas 
mãos entrelaçadas, apoiava-se e nessa companhia recíproca os dois 
tiravam uma soneca. Continua na próxima semana.   

Otávio Sitônio Pinto   Escritor - sitoniopinto@gmail.com

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

breagem, a sair devagar como 
um carro manso.

Eu já havia telefonado para 
a fábrica Fiat, em Minas Gerais, 
e a fábrica tinha mandado um 
mecânico resolver o problema. 
Não resolveu. Quem resolveu foi 
madame, pisando no acelerador 
como quem apaga um cigarro, 
com a ponta do pé. O gerente 
já havia me oferecido um carro 
novo; recusei, pois o defeito fora 
sanado e não sou garapeiro. 
Depois de muita raiva que o Fiat 
me fez, pois a pane só aparecia 
nos lugares mais inconvenien-
tes, como debaixo dos semáfo-
ros.

Até que um dia deu o 
prego no portão da garagem do 

centro comercial (shopping) de Tambiá. 
Ficou interrompendo o trânsito. Que foi? 
“Estourou o mangote”, disse madame no 
telefone. Fui para o local do sinistro, mas 
antes passei pela Fiat e levei um mecâ-
nico. O chefe da oficina constatou que 
não havia mangote estourado, mas sim 
o coletor da água do radiador, trincado. 
E a concessionária não tinha a peça que, 
mesmo sem existir, custava uns 300 

paus, sempre de 
plástico, a Fiat 
tem obsessão por 
plástico. 

Recorri ao 
paralelo, onde 
encontrei um 
torneiro que fez 
uma cópia da 
peça na hora, de 
aço inoxidável. O 
torneiro fez por 
R$ 70, de aço da 
melhor qualidade, 

sem eu pechinchar. Assim foi resolvida a 
pouca monta da Fiat para com seu con-
sumidor. E se a pane fosse na estrada? Ou 
fora dela? À noite? Pensei no Fiat Toro, 
com sua tração 4 X 4, que pode seduzir 
o piloto a se aventurar na trilha. No Raso 
da Catarina, por exemplo, onde gosto de 
ir. Ou nos Lençóis do Maranhão.  

No Raso o fulano pode até morrer, 
de sede e fome. Ou ficar parado, à mercê 
dos bandidos, desarmado, pois o cidadão 
está proibido de conduzir armas pelo Es-
tatuto do Desarmamento. Só o Estado e 
os bandidos podem andar armados. Ora, 
o Estado é a antítese do povo. Um, em 
caixa alta e o outro em caixa baixa.

Se você tem carro da Fiat, Douto 
Leitor, troque seu coletor por um de aço, 
artesanal. Você estará se prevenindo de 
uma pane futura, que pode lhe ser fatal. 
A peça original da Fiat é uma tampa de 
mantegueira. Aliás, não é só o coletor. 
A Fiat tem obsessão por plástico, por 
tampas de mantegueira. Se puder, troque 
todas as peças pelas de aço inoxidável, 
amém.

(Coluna publicada terça, quinta e 
sábado)

A peça 
original da 
Fiat é uma 
tampa de 
mantegueira. 
Aliás, não 
é só o 
coletor

FOTOS: Reprodução/Internet
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Evento

Debussy e Jobim: 
Uma ponte impressionista

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

SERVIÇO

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

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

PROGRAMAÇÃO DE HOJE

Rádio Tabajara

Você consegue imaginar uma música que, muitas 
vezes, parece ser guiada pelos silêncios e pausas entre os 
acordes e notas, e não propriamente pelo som deles em 
si? O músico e compositor francês Claude Debussy (1862-
1918) estabeleceu essa inovadora concepção musical e 
é um dos maiores na música erudita de todos os tempos. 
De obra bastante diversa (vocal, instrumental, sinfônica, 
música de câmara), pode ser considerado um revolucioná-
rio, pois, ao reformular conceitos de melodia e harmonia, 
libertando-os dos cânones tradicionais, desbravou um 
novo universo. 

É claro que o século XX está marcado por exageros en-
volvendo a chamada “música moderna”. Os compositores 
das últimas décadas buscavam extrapolar certos limites e 
romper com as regras tradicionais. Evidentemente, nessa 
busca pelo anticonvencional, muitos deles não estavam 
preocupados com noções básicas de melodia e ritmo, o 
que faz com que a música soe bem aos ouvidos menos trei-
nados. Convenhamos, nem todo mundo está habituado a 
ouvir música dodecafônica ou atonal. Muitas composições 
ditas “modernas” realmente são presunçosas e enfado-
nhas! Há outras, no entanto, que, se forem bem assimila-
das, podem nos despertar bastante prazer e entusiasmo, 
como o impressionismo musical de Debussy.

Com a utilização de timbres instrumentais, acordes e 
progressões harmônicas inusitados, bem como de novas 
pausas e contrastes musicais, as quais ressaltam a impor-
tância dos acordes isolados em toda a sua beleza, o com-
positor francês criou uma música de característica ímpar, 
vaga e onírica, tendo seu estilo musical sido comparado 
ao impressionismo pictórico dos grandes mestres (Renoir, 
Monet, Degas, Manet). Sua influência na música erudita 
contemporânea é enorme, inclusive na do nosso mestre 
Heitor Villa-Lobos. 

Uma das inovações mais interessantes de Debussy 
foi o uso da escala de tons inteiros: o resultado é um som 
mágico e onírico, semelhante a um harpejo, que não está 
em tom nenhum. Entre suas peças, pode-se destacar 
Prelúdio para a tarde de um fauno, La mer, Noturnos e 
Imagens, bem como uma maravilhosa obra pianística, 
como se constata em suas Estampas, Prelúdios, Arabes-
cos, Estudos etc. 

Não é à toa que o nosso compositor de música popu-
lar mais conhecido internacionalmente é bastante influen-
ciado por Debussy: Tom Jobim. Sua composição “Estrada 
do Sol” nos remete diretamente ao eterno compositor 
francês. Atente-se para as pausas e silêncios entre as notas 
e acordes. A letra é de Dolores Duran, mas a peça também 
foi gravada em sua faceta unicamente instrumental, para 
ressaltar a semelhança entre o nosso Tom e Debussy. 
Quem quiser ouvir a letra pode procurar belas versões nas 
vozes de Gal Costa e Nana Caymmi.

Música em destaque

FOTO: Divulgação
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Encerra hoje a Oficina de inter-
pretação chamada “A Verdade Cênica” 
com o autor, ator e diretor teatral José 
Maria Rodrigues Monteiro, no Centro 
Educação Empreendedora do Sebrae 
Paraíba. Realizado por meio da Taba 
Cultural do Rio de Janeiro, a oficina é 
direcionada para atores que queiram 
se reciclar, estudantes de teatro, atores 
iniciantes e cantores. As aulas tem 
início às 19h seguindo até às 22h e sua 
inscrição pode ser feita através dos 
e-mails  zemaria@tabacultural.com.br 
ou smassessoriaeproducoes@gmail.
com no valores de R$ 100 para paga-
mento à vista e R$ 120 para pagamen-
to através de cartão de crédito.

Mergulhando no universo da 
oficina e a atividade tenta responder 
a pergunta “O que é e como obter a 
Verdade Cênica?”, traz o significado 
do “Se”, trabalha o “Acontecimento” e 
fecha a atividade com a consequência 
da “Ação”.  Desse modo para dar início 
a aula, o oficineiro, José Maria Rodri-
gues Monteiro diz que o ator precisa 
entender que é fundamental que ele 
sinta que tudo que está acontecendo 
em cena, está acontecendo com ele. 

“Parece simples fazer as coisas 
como se estivessem acontecendo com 
a gente de forma verdadeira, mas não 
é. Isso pede um processo de aprendiza-
gem”, completou.

Partindo para o “SE” mágico, como 
José Maria costuma chamar, ele é uma 
continuação da verdade cênica, um 
instrumento para alcançar a verdade 
cênica. Quando explorado mais é visto 
como uma maneira, uma muleta, para 
obter a verdade cênica é o “Se” Mágico.

Em outro momento, o “Aconteci-
mento” toma conta da aula e é definido 
como algo que não se esperava e muda 
o rumo das ações. O Acontecimento 
não está escrito, não está nas palavras, 
não está no texto. “Se eu não viver 
o acontecimento, ele não existirá. O 
Acontecimento está implicitamente 
vinculado à minha maneira de atuar, 
porque senão nada acontece”, contou o 
oficineiro. 

O ator e diretor de teatro José Maria Rodrigues Monteiro ministra a oficina

Thiago Andrade Macedo
Escritor

Em cartaz

E finalização da aula, a “Ação” 
diz que tudo é consequência dela. 
Ela é que promove as circunstân-
cias, os acontecimentos, e demais 
eventualidades.  A Ação é a loco-
motiva de tudo.

Quem é José Maria Rodrigues 
Monteiro? 

Formado em Artes Cênicas, 
com extensão em Direção Tea-
tral, pela Universidade do Rio de 
Janeiro - UniRio (1977), dramatur-
go, ator, diretor teatral, escritor e 
editor da Taba Cultural, josé Maria 
Rodrigues Monteiro, dirigiu mais 
de 30 espetáculos teatrais, alguns 
com grandes elencos, com até 250 
participantes. 

A exemplo deles temos “O Ho-
mem de Nazaré — A Via Sacra de 
Hoje”, é seu texto mais encenado, 
são mais de quarenta diferentes 
montagens em diversas cidades, e 

ainda no Rio de Janeiro, na Roci-
nha, projeto indicado ao Prêmio 
de Cultura do Estado do Rio de 
Janeiro, em 2010. 

Dirigiu, entre outros, os textos 
de sua autoria: “A Volta do Pro-
metido”, prêmio montagem do 
programa Ação Macaé Cultural, 
2008 e “Tizé e o Pavão Misterioso”, 
Prêmio Montagem do Fate-SMC - 
Rio de Janeiro. 

A BRUXA DE BLAIR (EUA 2016). Gênero: Terror. 
Duração: 90 min. Classificação: 12 anos. 
Direção: Adam Wingard. Com Brandon Scott, 
Callie Hernandez, Valorie Curry. Sinopse: 
Um grupo de estudantes de Milwaukee, 
durante uma viagem para acampar em uma 
das florestas da região, decide penetrar 
ainda mais no coração das árvores do que o 
previsto e acaba descobrindo que a floresta 
esconde seres perigosos. CinEspaço2: 16h e 
21h (LEG). Manaíra5: 20h10 (DUB) e 22h30 
(LEG). Manaíra7: 19h30 (DUB) e 17h20, 
21h50 (LEG). Mangabeira1: 22h (DUB). Tam-
biá3: 14h50, 16h50, 18h50 e 20h50 (DUB).

A VIDA SECRETA DOS BICHOS (EUA 2016). 
Gênero: Aventura. Duração 90 min. Classifi-
cação: 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 Manhat-
tan. 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 diver-
gências de lado pois um coelhinho branco 
adorável chamado Snowball está construin-
do um exército de animais abandonados 
determinados a se vingar de todos os pets 
que tem dono.  Manaíra5/3D: 13h30, 15h40 
e 17h50 (DUB). Manaíra7/3D: 15h (DUB).
Manaíra11: 14h e 16h20 (DUB).  Manga-
beira5/3D: 13h45, 16h e 18h15 (DUB). 
Tambiá2: 14h35, 16h35 e 18h35 (DUB).  

ESQUADRÃO SUICIDA (EUA 2016). Gênero: 
Ação. Duração: 123 min. Classificação: 12 
anos. Direção David Ayer. Com Margot Rob-
bie, Will Smith, Jared Leto. Sinopse: Reúna 
um time dos super vilões mais perigosos 
já encarcerados, dê a eles o arsenal mais 
poderoso do qual o governo dispõe e os 
envie a uma missão para derrotar uma 
entidade enigmática e insuperável que a 
agente governamental Amanda Waller de-
cidiu 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 tentan-
do concluir a missão ou decidem que é cada 
um por si?. Tambiá2: 20h35 (DUB). 

AQUARIUS (BRA 2016). Gênero: Drama. 
Duração: 141 min. Classificação: 18 anos. 
Direção: Kleber Mendonça Filho. Com Sonia 
Braga, Maeve Jinkings e Irandhir Santos. 
Sinopse: Clara tem 65 anos, é jornalista 
aposentada, viúva e mãe de três adultos. 
Ela mora em um apartamento localizado 
na Av. Boa Viagem, no Recife, onde criou 
seus filhos e viveu boa parte de sua vida. 
Interessada em construir um novo prédio no 
espaço, os responsáveis por uma constru-
tora conseguiram adquirir quase todos os 
apartamentos do prédio, menos o dela. Por 
mais que tenha deixado bem claro que não 
pretende vendê-lo, Clara sofre todo tipo de 
assédio e ameaça para que mude de ideia. 
CinEspaço2: 16h e 21h. Manaíra1: 14h. 

 

Paulinho da Viola retorna a João Pessoa e 
comemora 50 anos de carreira com show

Após ter seu show adiado para o segundo semes-
tre, o cantor e compositor Paulinho da Viola retorna à 
João Pessoa para uma única apresentação no dia 22 de 
outubro, no Teatro Pedra do Reino, às 21h. O show é uma 
comemoração de 50 anos de carreira e uma alusão ao ano 
em que se comemora 100 anos de samba. Os interessados 
em participar do evento já podem adquirir seus ingressos 
no site Ingressos Rápido nos valores de R$ 100 plateia A e 
R$ 80 plateia B.

Música

n Oficina de interpretação “A Verdade Cênica” 
n Ministrante: José Maria Rodrigues Monteiro, 

autor, ator e diretor teatral. 

n Quando: Encerra hoje  

n Onde: Centro Educação Empreendedora do 

Sebrae – Sala 2 

n Horário: Das 19h às 22h. 

n Inscrição: R$ 100 para pagamento à vista e R$ 120 

para pagamento através de cartão de crédito.

Serviço

Oficina “A Verdade Cênica” terá a sua 
última sessão hoje no Sebrae da capital



Diversidade
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Segunda edição do projeto “Plataforma Revoada” expõe 
obras de 17 jovens artistas na Galeria de Artes Lavandeira

O Rappa faz estreia 
da nova turnê na 
próxima sexta-feira 
em João Pessoa
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A Banda Marcial da Escola Esta-
dual de Ensino Fundamental e Médio 
Papa Paulo VI se apresenta hoje, a 
partir das 18h, na Sala de Concertos 
Radegundis Feitosa, instalada no 
Campus I da Universidade Federal da 
Paraíba, localizado em João Pessoa, 
como convidada de mais uma edição 
do Projeto A Banda de Música na 
Academia - UFPB. A outra atração do 
evento, cuja entrada é gratuita para 
o público, é a Banda Sinfônica José 
Siqueira, que vai receber o grupo. 

“Além de formar público, A Ban-
da de Música na Academia tem um 
marco grande, que é o de aproximar 
os alunos - principalmente os que 
desejam se dedicar à música - das 
escolas estaduais, municipais e priva-
das da Universidade, promovendo, 
assim, um intercâmbio. Muitas vezes, 
os estudantes acham que a Univer-
sidade é um bicho de sete cabeças, 
uma coisa muito difícil de se entrar, 
e esse evento promove essa troca de 
experiência”, ressaltou para o jornal 
A União o coordenador adjunto do 
projeto, Lourival Júnior. 

Quem abrirá o evento será a Ban-
da Marcial da Escola de Ensino Funda-
mental e Médio Papa Paulo VI, institui-
ção que se localiza no bairro de Cruz 
das Armas, em João Pessoa. Composto 
por 38 integrantes e sob a regência do 
professor Paulo Cezar de Gois Moreira, 
o grupo - fundado em 22 de outubro 
de 2013, com o intuito de formar ci-
dadãos e dar oportunidades para que 

FOTOS: Divulgação

Englobando artes plásticas, visuais 
e audiovisuais, 17 jovens artistas, 
que ocupam com suas obras a 
Galeria de Artes Lavandeira da 
Universidade Federal da Paraíba 
(UFPB), movimentam a cena artís-
tica da instituição com a segunda 
edição da exposição intitulada 

Plataforma Revoada II. Sendo aberta no último 
dia 21, a mostra fica em cartaz até o dia 11 de 
outubro no Centro de Comunicação, Turismo 
e Artes (CCTA). Fazendo síntese do local, a 
exposição traz a produção de alunos de artes 
visuais ao mundo para demonstrar que juntos 
somos mais fortes. O horário de visitação é de 
8h às 21h30 e a entrada é franca.

Nessa nova edição, nascida de um nú-
mero bem maior de alunos-artistas, a Plata-
forma Revoada II é um projeto que trabalha a 
diversidade e tem como objetivo apresentar e 
incentivar a produção artística emergente da 
Paraíba. Por se tratar de ideias emergentes, a 
proposta nada mais quer do que potencializar 
a diversidade cultural que os alunos podem 
aflorar transformando em obras de arte.

Criada por sugestão da atual direção do 
centro de artes e imediatamente endossada 
pela artista Maria Helena, a segunda edição 
do projeto foi lançado mais uma vez expor 
ao seus contempladores telas, quadros, foto-
grafias, desenhos, esculturas e obras audio-
visuais que expressão o particular de cada 
artista presente.  

Entre a lista de alunos que fazem parte 
dessa nova edição estão: Alan Breno, Albenise 
Vasconcelos, Allyne Eloy, Andrew Camara, 
Ariano Atanazio, Carlos Nunes, Davi Queiroz, 
Fernanda Camargo, Gabriela Adloff, Graça 

Fortalecidos pelo reconhecimento 
nos palcos (dos quais praticamente nunca 
saíram), O Rappa entrou para o seleto grupo 
de bandas que transcenderam seus 20 anos 
de estrada. Com mais de 3 milhões de discos 
vendidos em sua carreira, o grupo formado 
por Marcelo Falcão, Lauro Farias, Marcelo 
Lobato e Xandão volta a João Pessoa, nesta 
sexta-feira (30), para apresentar, pela primei-
ra vez, a nova turnê, com o primeiro eletroa-
cústico da carreira.

No novo trabalho, O Rappa usa ins-
trumentos diferentes nos arranjos, como 
uma guitarra de 12 cordas, clavinete, piano 
elétrico, escaleta e os steel drums (tambores 
de aço), muito usados na música caribenha, 
“uma coisa mais crua, mas sem perder a 
identidade do nosso som”, afirma o guitarrista 
Xandão. Já Falcão destaca que o clima é de 
acústico, mas com o toque especial. “É um 
acústico diferente, pra cima.” A noite ainda 
conta com as apresentações de RAPadura 
Xique-chico e Geffe & Prima Facie.

Para conferir tudo isso de perto, os 
ingressos já estão à venda nas bilheterias 
da Domus Hall e no site Ingresso Rápido. As 
entradas custam R$ 40 meia entrada, R$ 80 
inteira, R$ 85 camarote frontstage e R$ 1400 
camarote privê para 10 pessoas.

Lucas Silva
Especial para A União

Guilherme Cabral 
guipb_jornalista@hotmail.com

Novos talentos 

MÚSICA NA ACADEMIA

Capela, Jhez, Marcela Lazuli, Nivek D’arc, Raissa 
Vieira, Stephanie Soares, WLTN TL e Yasmin 
Formiga. 

Um fato interessante que ganha destaque 
na exposição coletiva é que ela é de testemu-
nho surgindo da experiência humana. Fora 
isso, a mostra coletiva levanta a problemática 
dentro da universidade que a arte continua 
viva.

Para o curador da mostra, o professor 
Gabriel Bechara Filho, congregar a produção 
artística dos alunos de arte visuais não é ape-

nas um exercício de incentivo didático é uma 
demonstração que juntos somos mais fortes e 
que o caminho de cada um passa pela reunião 
de todos agregando num vetor comum.

Além de desenvolver um trabalho de 
divulgação, a exposição tem intrínseca em sua 
essência uma demanda crescente da esmaga-
dora maioria dos alunos, fazendo dessa manei-
ra a vontade de, por exemplo, antigos alunos 
exporem seus trabalhos.

“Atrasar ainda mais esse antigo anseio 
do alunado, quando muitos deles já atuam 

profissionalmente no setor, é uma insensatez 
descabida, além de uma omissão imperdoável”, 
contou Bechara Filho.  

A Banda Sinfônica José Siqueira (foto) vai receber a Banda Marcial da Escola Papa Paulo VI

A produção de alunos de artes visuais é composta por esculturas, pinturas em telas, fotografias, desenhos e obras audiovisuais apresentadas na mostra

Banda vai apresentar o primeiro eletroacústico

se desenvolva o gosto pela música entre 
os alunos - apresentará repertório com 
as seguintes músicas: ‘Fate of the Gods’, 
‘Suite Nordestina’, ‘Naquela mesa’ e ‘El 
cumbachero’. Depois, a Banda Sinfônica 
José Siqueira tocará ‘Aquarela do Brasil’, 
‘Gladiador”, que é o tema do filme ho-
mônimo lançado no ano 2000, dirigido 
por Ridley Scott e protagonizado pelo 
ator Russel Crowe, e ‘Brazilian Sports’, 
um pout pourri com músicas nacionais 
na área do esporte. 

Idealizador e coordenador d’A 
Banda de Música na Academia, que 
vem sendo desenvolvido há cerca de 
dois anos e é vinculado ao Departa-
mento de Música da Universidade 
Federal da Paraíba, o professor Sando-
val Moreno disse que decidiu criar o 
projeto com o objetivo de promover a 
integração das bandas marciais com o 
ambiente acadêmico, além de divulgar 

o trabalho que vem sendo realizado 
por grupos com esse tipo de forma-
ção e, ainda, preservar a tradição das 
bandas marciais que estão atuando em 
escolas secundaristas localizadas não 
apenas na capital, como também no 
interior do Estado. 

n Evento: Projeto A Banda de Música na Academia - 

UFPB 

n Atrações: Banda Marcial da Escola Papa Paulo VI e 

Banda Sinfônica José  Siqueira    

n Data: Hoje

n Hora: 18h

n Local: Sala Radegundis Feitosa, no Departamento de 

Música da UFPB, em João Pessoa

n Endereço: Cidade Universitária, s/n bairro Castelo Branco 

n Entrada: Gratuita 

Serviço

Banda Marcial da Escola Papa Paulo VI é a 
convidada de hoje de mais uma edição de projeto 

n Exposição coletiva Plataforma Revoada II
n Onde: CCTA da UFPB

n Quando: Aberta até 11 de outubro

n Horário: das 8h às 21h30

n Entrada:  Franca 

Serviço



Acordo de paz entre
as Farc e o governo 
colombiano é assinado
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Temer vai discutir teto de gastos
com bAncAdAs dA câmArA e do senAdo
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Encontro com líderes da 
base aliada ocorrerá hoje
e amanhã em Brasília

O presidente Michel Te-
mer se reunirá hoje (27) e 
amanhã (28) com líderes da 
base aliada da Câmara e do 
Senado para discutir proje-
tos de interesse do governo 
e que estão em tramitação 
no Congresso Nacional, en-
tre eles a proposta de emen-
da à Constituição (PEC) que 
estabelece limite de gastos 
públicos.

A primeira reunião, pre-
vista para esta terça-feira, às 
20h, no Palácio do Alvorada, 
tem confirmada, segundo a 
assessoria de Temer, a par-
ticipação de ministros. Esta 
será a primeira vez que o 
presidente reunirá sua equi-
pe na residência oficial do 
Alvorada, de onde a ex-presi-
denta Dilma Rousseff se mu-
dou há algumas semanas.

Já a segunda reunião será 
na manhã do dia seguinte, às 
9h, na residência oficial do 
presidente da Câmara, depu-
tado Rodrigo Maia (DEM-RJ).

Líder do PSD na Câmara, 
Rogério Rosso é um dos par-
lamentares que participarão 
das reuniões. Segundo ele, a 
ideia é trabalhar as matérias 
de forma a obter apoio unâ-
nime dos parlamentares da 
base em favor das medidas 
que visam recuperar a eco-
nomia – caso da PEC dos gas-
tos públicos.

“Essa PEC é fundamental. 
É um marco e nós temos essa 
consciência”, afirmou Rosso.

Na semana passada, du-
rante encontro com empre-
sários em São Paulo, Rodrigo 
Maia disse que a PEC come-
çará a ser votada no plenário 
da Câmara em 17 de outubro. 
De acordo com o deputado, a 
matéria deverá ser encerra-
da até novembro.

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.

No mesmo evento, o pre-
sidente da Câmara informou 
que o Projeto de Lei 4567, de 
2016, que retira a obrigato-
riedade de atuação da Petro-
bras como operadora única 
de todos os blocos contrata-
dos pelo regime de partilha 
de produção em áreas do pré-
-sal, será votado na primeira 
semana de outubro.

“O projeto de lei é im-
portante. O setor de óleo e 
gás tem cobrado a votação 
dessa matéria”, concluiu o 
presidente da Câmara.

Pedro Peduzzi e 
Paulo Victor Chagas
Da Agência Brasil

Na semana 
passada, Rodrigo 
Maia disse que 
a PEC começará 
a ser votada 
no plenário 
da Câmara em 
17 de outubro

Governo reajusta 
salários do Mais 
Médicos a partir 
de janeiro de 2017

Portaria do Ministério 
da Saúde e do Ministério da 
Educação publicada ontem 
(26) no Diário Oficial da 
União reajusta de R$ 10.570 
para R$ 11.520 o salário de 
profissionais do Programa 
Mais Médicos. O novo valor 
mensal da chamada bol-
sa-formação já considera a 
contribuição previdenciária 
e passa a valer a partir de ja-
neiro de 2017.

“O valor da bolsa-forma-
ção será revisto anualmente, 
tendo como referência o mês 
de junho do exercício finan-
ceiro em curso, mediante 
indexação pelo incremento 
da inflação no Brasil nos 12 
meses anteriores à data de 
cálculo da revisão, com efei-
tos financeiros a partir de 
janeiro do ano subsequente”, 
informou a publicação.

Programa
O Mais Médicos foi 

criado pelo governo federal 
com o objetivo de melhorar 
o atendimento a usuários 
do Sistema Único de Saúde 
(SUS). Além de levar mais 
médicos para regiões onde 
há escassez ou ausência des-
ses profissionais, a iniciativa 
prevê mais investimentos 
para construção, reforma e 
ampliação de unidades bási-
cas de saúde, além da criação 
de novas vagas de graduação 
e residência médica para 
qualificar a formação desses 
profissionais.

Paula Laboissière
Da Agência Brasil

Quase 80 alunos, de 16 a 22 
anos, do Ensino Médio e Técnico 
de escolas públicas e particulares de 
todo o País começaram ontem (26) 
a participar da edição anual do pro-
grama Parlamento Jovem Brasilei-
ro (PJB). Pela iniciativa, criada pela 
Câmara dos Deputados há 12 anos, 
os estudantes passam uma semana 
discutindo temas relacionados à po-

lítica e cidadania e votam propostas 
apresentadas por eles mesmos.

seleção
Ao longo do dia de ontem, o 

grupo recebeu informações sobre 
os trabalhos da Câmara. No iní-
cio da manhã, o assunto foi con-
centrado no funcionamento das 
comissões, nas exigências para a 
apresentação de projetos e nos 
passos da tramitação de cada pro-
posição.

A ideia é que, até a próxima 
sexta-feira, os estudantes vivam o 
universo diário de parlamentares. 
Os alunos que estão nesta edição 
foram selecionados entre mais 
de 1,4 mil inscritos, que apresen-
taram um projeto de lei visando 
melhorar a realidade do País. Até 
o final da jornada, além dos deba-
tes, os jovens parlamentares ainda 
terão momentos para defender 
suas propostas no plenário da Câ-
mara dos Deputados.

Estudantes participam de evento
ProGrAmA PArLAmenTo JoVem brAsILeIro

Carolina Gonçalves
Da Agência Brasil

Cerca de 80 alunos do ensino médio de todo o País passam uma semana discutindo temas relacionados a política e cidadania

FoTo: Agência Brasil

Em coletiva para deta-
lhar a 35ª fase da Operação 
Lava Jato, a procuradora da 
República, Laura Gonçalves 
Tessler disse que o ex-mi-
nistro Antônio Palocci teve 
atuação “intensa e reitera-
da” na defesa de interesses 
da empreiteira Odebrecht na 
administração pública fede-
ral. Segundo a procuradora, a 
empreiteira repassou R$ 128 
milhões de reais a uma conta 
que seria gerida pelo ex-mi-
nistro. Palocci foi preso tem-
porariamente na manhã de 
ontem (26) quando a Polícia 
Federal deflagrou a nova fase 
da operação, chamada opera-
ção Omertá.

De acordo com Laura 
Gonçalves, haveria uma con-
ta destinada ao recebimento 
de vantagens indevidas da 
Odebrecht e Palocci seria o 
gestor dessa conta. “Se ve-
rificou uma atuação intensa 
e reiterada de Palocci na de-
fesa de interesses da empre-

sa perante a administração 
pública federal envolven-
do contratos com a Petro-
bras, questões veiculadas e 
medidas legislativas. Essa 
atuação se deu mediante a 
pactuação e recebimento de 
contrapartidas em favor do 
Partido dos Trabalhadores. 
Palocci, ao que tudo indica, 
atuava como gestor dessa 
conta tendo atuado desde 
2006 até pelo menos no-
vembro de 2013, comprova-
damente, com pagamentos 
documentados nessa plani-
lha”, disse a procuradora.

Os valores discrimina-
dos na planilha da constru-
tora eram registrados em 
nome de “Italiano”, segun-
do a Polícia Federal (PF). O 
delegado da PF, Filipe Pace, 
disse que não há “sombra de 
dúvida” de que o “Italiano” 
que aparece nas planilhas 
de Marcelo Odebrecht é o ex-
-ministro Palocci.

A procuradora Laura 
Gonçalves destacou que re-
passes registrados para o Ita-
liano não ocorreram apenas 
em período eleitoral. “O que 

revela mais claramente se tra-
tarem de propina, já que não 
havia em curso qualquer cam-
panha eleitoral que subsidias-
se esses pagamentos”, disse.

Para o Ministério Públi-
co Federal, há indicativos de 
que Palocci tenha atuado em 
outros casos em defesa dos 
interesses da empresa. Se-
gundo a procuradora Laura 
Gonçalves, foram registrados 
quase 30 encontros pessoais 
entre Palocci e executivos 
da empresa, muitos deles na 
casa do ex-ministro e no es-
critório de sua empresa.

Provas
Segundo os integrantes 

da força-tarefa, o material 
analisado e que embasou 
a operação dessa segunda-
-feira foi encontrado em ou-
tras fases da operação, como 
por exemplo, uma planilha 
encontrada durante a fase 
Acarajé e outra encontrada 
no celular de Marcelo Ode-
brecht.

Segundo o MPF, os paga-
mentos feitos à conta eram 
constantes.  “Existe um paga-

mento que é feito constante-
mente e que forma um caixa 
mesmo, uma poupança e de 
onde são depois, pelo gestor 
da conta, no caso o senhor 
Antônio Palocci, destinados 
aos pagamentos de interesse 
do partido”, disse Laura Gon-
çalves.

Compra do terreno
Durante as investiga-

ções do Ministério Público 
também foi identificada a 
compra de um terreno que, 
inicialmente, seria destinado 
à construção de uma nova 
sede do Instituto Lula. Para 
os procuradores, há indicati-
vos de que a compra do local 
teria sido acertada com o ex-
-ministro, com dinheiro que 
também teria sido deposita-
do na conta.

Defesa
O advogado de Palocci, 

José Roberto Batochio, criti-
cou a prisão de seu cliente, 
dizendo que tudo ocorreu 
de maneira secreta, ao esti-
lo ditadura militar. “Estamos 
voltando aos tempos do au-

toritarismo, da arbitrarieda-
de. Não há necessidade de 
prender uma pessoa que tem 
domicílio certo, que foi duas 
vezes ministro, que pode dar 
todas as informações quando 
for intimado. É por causa do 
espetáculo?”, questionou.

Ele ainda negou as acu-
sações contra Palocci. “Isso 
é uma coisa absolutamente 
vaga, vazia. Para quem quer 
pretexto, isso é pretexto, mas 
o fato é que o ministro da Fa-
zenda tem que ter uma inter-
locução com o setor empresa-
rial, com a cadeia produtiva 
do Brasil, para que se estabe-
leçam as políticas públicas. Se 
um ministro conversa com al-
guém da iniciativa privada, já 
é suspeito de praticar crime?”, 
perguntou Batochio.

Já o Instituto Lula disse, 
por meio de nota à imprensa, 
que desde que foi criado fun-
ciona em uma casa adquirida 
pelo antigo Instituto de Pes-
quisas do Trabalhador. 

A Odebrecht informou 
por meio de sua assessoria 
que não vai se manifestar so-
bre o tema.

PF prende o ex-ministro Antônio Palocci
oPerAÇÃo LAVA JATo

Yara Aquino e 
michèlle Canes
Da Agência Brasil
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CEF não poderá usar FGTS no Minha 
Casa, Minha Vida se não houver repasse
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Geral

De acordo com Ministério, 
a instrução normativa 
já foi publicada no DOU
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Karnal
Leandro

Os medíocres fascistas 
e democratas

Duas pessoas discutem sobre um tema espinhoso como 
o aborto ou a liberação de drogas. Quando a temperatura 
da conversa aumenta, um dos lados vai jogar, com grande 
certeza, o insulto de “nazista” ou “fascista” sobre o adversário. 
A sombra de Hitler alonga-se no horizonte. O professor 
não desmarcou a data da prova como pedido? −Nazistão − 
bradará o coro dos alunos indignados. Um governo lança a 
ideia e controle da mídia? Tática fascista! 

O nazismo funciona como um conceito portemanteau, 
expressão francesa que usamos para falar em alças nas 
quais dependuramos tudo, como os casacos em cabides. 
Citar sempre o nazismo como modelo de ditadura é um 
recurso retórico eficaz quando se insulta adversários, 
pois algumas linhas gerais do fascismo alemão são do 
conhecimento geral e Hitler encarna o mal em estado 
absoluto para quase todas as pessoas. 

Tente difamar um inimigo nas suas redes sociais 
dizendo que o pensamento dele se parece com o de Rafael 
Trujillo, ditador por três décadas da República Dominicana. 
O efeito será nulo. Lembrar-se de infames, como Alfredo 
Stroessner, é só um sinal de idade. Hitler é um nome mais 
magnético e eficaz, o tipo ideal de ditador. A memória nazista 
atravessa gerações. Todo professor de História sabe que a 
análise da personalidade de Hitler provoca atenção até em 
alunos. Ivan é “o terrível” para nós e “o grande” para russos”. 
D. Maria I é a “louca no Brasil” e a “pia” em Portugal. Hitler é 
o malvado favorito de todos. 

Para aqueles que idealizaram o ditador nazista como um 
gênio do mal, é preciso dizer que se o mal é bem empregado no 
caso, gênio é um equívoco. Já ouvi muito: “Ele era um assassino, 
mas era brilhante”. As biografias tradicionais de Hitler, como 
a de Joachim Fest e John Toland, já tinham indicado que não 
se podia sustentar a tese da inteligência do cabo austríaco. 
De forma ainda mais contundente e recente, Ian Kershaw 
derruba, tijolo por tijolo, a imagem de estrategista poderoso ou 
brilhante. Era homem medíocre, limitado em todos os sentidos, 
com uma visão de mundo na qual sua tacanhice fazia par com 
seus ódios. Hitler é tão banal que fica o incômodo de como 
alguém assim chegou ao ponto dos genocídios que perpetrou. 
Talvez o segredo seja este: Hitler entendia o alemão comum 
por ser um homem comum. Como alguém estúpido chega ao 
poder? Ó brasileiros, ó cidadãos da minha terra amada: vocês 
têm certeza de que desejam me fazer este questionamento? 
Por que a Alemanha seria diferente de nós? 

A biografia de Goebbels, de Peter Longerich, também 
revela dados curiosos. Como Goebbels era um doutor 
em Filosofia pela renomada Universidade de Heidelberg, 
imaginávamos que o verdadeiro gênio do mal era ele e não o 
seu chefe idolatrado. O livro destrói isso. Homem frágil, cheio 
de dor e de limitações e devotado como um cão ao Führer. O 
ideólogo oficial do regime, Alfred Rosenberg, não fugia a essa 
regra. Ele era filiado ao partido nacional-socialista antes de 
Hitler. Ler a obra principal dele, O Mito do Século 20, é quase 
constrangedor, ainda que tenha sido um ovo de serpente. A 
forca do tribunal de Nuremberg não matou nenhum gênio. A 
banalidade do mal, conceito de Hannah Arendt, serviria para 
mais gente além de Eichmann. Os nazistas não eram apenas 
comuns, também eram medíocres. 

Talvez esteja nessa mediocridade a vitalidade e a 
eficácia do sistema fascista alemão. Explorar medos coletivos, 
dirigir violências contra grupos em meio a histerias sociais, 
aproveitar-se de crises para assustar a muitos com fantoches, 
usar propaganda sistemática e fazer da violência um método 
exaltado é uma estratégia que, infelizmente, não se encerra 
com o fim do regime nazista e nem precisa de brilhantismo. 
São recursos fáceis na maioria dos momentos históricos, em 
especial os de crise.

A mediocridade é uma das molas da história e um 
esteio da violência. Ao final da experiência totalitária 
nazista, seis milhões de judeus tinham desaparecido. Ao 
lado do racismo antissemita, outras vítimas como ciganos, 
testemunhas de Jeová, militantes comunistas, homossexuais 
e deficientes físicos e mentais tinham encontrado a morte. 
A mediocridade não pode ser considerada inofensiva.

Sempre me assusta que a democracia de massas 
compartilhe com as ditaduras a necessidade do espetáculo. 
A produção de um acordo que possibilite ao ditador 
ou mesmo a um democrata o exercício do poder, é algo 
estranhamente essencial a um sistema ou outro. Convenções 
partidárias e cenografia, guardados certos parâmetros, 
aproximam as apoteoses nazistas em Nürnberg e os 
encontros dos partidos democrata e republicano nos EUA 
atuais. Da mesma forma, a propaganda política que nos 
seduz/adestra/omite sobre os candidatos às prefeituras e 
ao cargo de vereador são, muitas vezes, seguidoras da ideia 
nazista de uma mentira repetida mil vezes. 

Democracia é melhor do que ditadura. Na ditadura, o 
corpo da liberdade e dos direitos fundamentais é assassinado. 
Na democracia, ele é chicoteado e insultado, mas sobrevive. Na 
ditadura, a chama da liberdade é apagada; na democracia, ela 
bruxuleia. Gostaria que os dois continentes, o da liberdade e o 
do fascismo, fossem mais distantes. A sedução de um psicopata 
imbecil como Hitler talvez indique que, além de muitas pontes, 
os dois mundos têm fluxo migratório acima do desejado.

O Ministério das Cidades 
esclareceu que desautorizou 
a Caixa Econômica Federal a 
usar recursos do Fundo de 
Garantia do Tempo de Servi-
ço (FGTS) no financiamento 
do Programa Minha Casa, 
Minha Vida, caso não haja 
repasse da União para a con-
tratação de novos empreen-
dimentos.

Em nota, o Ministério 
das Cidades esclareceu que a 
instrução normativa, publica-
da no Diário Oficial da União 
de ontem, refere-se apenas à 
orientação dada à Caixa para 
que, caso não haja repasse 
da União destinado à contra-
tação de novos empreendi-
mentos do Programa Minha 
Casa, Minha Vida, fica vedada 
a utilização de recursos do 
FGTS para suprir a cota de 
responsabilidade do banco, 
evitando-se uma contratação 
de operação de crédito.

Segundo a instrução 
normativa, um dos motivos 
para a decisão é atender a 
uma exigência do Tribunal 
de Contas da União (TCU).

Em dezembro de 2015, o 
TCU decidiu que o Ministério 
das Cidades deveria registrar 

Da Agência Brasil

Ministério desautoriza CEF a financiar imóveis do programa “Minha Casa, Minha Vida” com FGTS

no orçamento o valor corres-
pondente a adiantamentos 
concedidos pelo FGTS à pas-
ta, para evidenciar que se tra-
ta de operações de crédito.

No ano passado, o tribu-
nal considerou que o governo 
violou a Lei de Responsabi-
lidade Fiscal ao atrasar o re-
passe de valores ao FGTS e a 
bancos públicos, referentes 
ao pagamento de benefícios. 
Na instrução normativa, o Mi-
nistério das Cidades também 
diz que precisa melhorar a 
administração das rubricas 

orçamentárias da pasta.
Na instrução normativa, 

o ministério informa ainda 
que cabe à Secretaria Execu-
tiva do órgão avaliar a con-
veniência e a oportunidade 
de fazer os registros no orça-
mento, bem como adotar pro-
vidências para a contratação 
de operação de crédito inter-
no que permita quitar pas-
sivos da União referentes ao 
Programa Minha Casa, Minha 
Vida, provenientes de utiliza-
ção de recursos do FGTS.

Segundo a nota do mi-

nistério, não existe qualquer 
tipo de alteração no plane-
jamento e no ritmo de con-
tratação do Programa Minha 
Casa, Minha Vida. “Todas as 
linhas de contratações, in-
cluindo o FGTS, permanecem 
inalteradas”, disse o ministé-
rio. O ministério reforçou que 
trabalha de forma preventiva 
para que o acórdão do TCU, 
que caracterizou o atraso no 
repasse de recursos ao FGTS 
como empréstimo, seja cum-
prido e não gere custo ex-
traorçamentário.

FOTO: Bruno Peres

A Polícia Civil de Mogi 
Guaçu, município da região de 
Campinas (SP), instaurou in-
quérito para apurar as circuns-
tâncias do acidente com um 
ônibus fretado, no início da noi-
te de anteontem, que causou a 
morte de pelo menos quatro 
pessoas e deixou 43 feridos.

O coletivo pertence a 
empresa Vale Way, de São 
Sebastião do Paraíso (MG), e 
levava romeiros de volta da 
cidade de Aparecida, no Vale 

do Paraíba, para Itamogi, em 
Minas Gerais. Por volta das 
18h30, por motivo ainda a 
ser investigado, o veículo ba-
teu na traseira de uma carre-
ta que transportava cana-de
-açúcar. Dois dos passageiros 
morreram na hora.

A maioria dos feridos 
foi socorrida em Mogi Gua-
çu, sendo oito levados para 
o Hospital Municipal Dr. Ta-
bajara Ramos, onde uma se-
nhora de 86 anos não resis-
tiu aos ferimentos. De acordo 
com informações do hospi-
tal, outros quatro receberam 

atendimento na Unidade de 
Pronto Atendimento (UPA), 
dos quais dois foram libera-
dos e dois com suspeitas de 
fraturas foram encaminha-
dos à Santa Casa da cidade.

De acordo com a asses-
soria de imprensa da Santa 
Casa de Mogi Guaçu, a unida-
de atendeu nove feridos, dos 
quais seis continuam interna-
dos, sendo que um deles está 
em estado grave na Unidade 
de Terapia Intensiva (UTI). 
Ontem, um outro ferido pas-
sava por cirurgia na Santa 
Casa de São João da Boa Vista, 

cidade vizinha, onde também 
ocorreu um óbito.

Em razão do grande nú-
mero de feridos, os socorridos 
foram distribuídos para vários 
hospitais da região, mobilizan-
do além de equipes da Polícia 
Rodoviária Estadual, integran-
tes da concessionária Renovia, 
do Corpo de Bombeiros e do 
Serviço de Atendimento Mó-
vel de Urgência (Samu).

Durante a operação de 
resgate às vítimas, a Rodovia 
SP-340 ficou interditada com a 
interrupção do tráfego de veí-
culos entre às 18h30 e 22h.

Polícia investiga acidente de ônibus
quATrO mOrTOs e 43 FerIdOs

Marli Moreira
Da Agência Brasil

Reunidos com o ministro da Se-
cretaria de Governo, Geddel Vieira 
Lima, representantes da União Ge-
ral dos Trabalhadores (UGT) fize-
ram um apelo para que o Palácio 
do Planalto não envie a proposta 
de reforma da Previdência ao Con-
gresso Nacional antes de dialogar 
com as centrais sindicais.

No início do mês, o presiden-
te Michel Temer prometeu apre-
sentar o projeto antes das eleições 
municipais, que ocorrem no próxi-
mo domingo (2), mas representan-
tes dos trabalhadores e de aposen-
tados têm se oposto ao envio da 
matéria sem uma discussão prévia.

Após o encontro, o presiden-
te da UGT, Ricardo Patah, dis-
se que percebeu que o ministro 

está “sensibilizado” com a ne-
cessidade de diálogo. Segundo 
ele, Geddel vai conversar com o 
presidente Michel Temer sobre o 
assunto.

“[Precisamos debater] como 
podemos construir uma Previdên-
cia que não tire, por exemplo, a 
possibilidade de o jovem pobre, o 
miserável, que começa a trabalhar 
com 13, 14 anos, de se aposentar. 
Ninguém sabe, nem ele sabia, que 
a idade média de entrada na Fran-
ça [no mercado de trabalho] é 24,5 
anos. No Brasil, são 16 anos. Então, 
há uma diferença muito grande. Lá, 
é muito fácil fazer idade mínima de 
65 anos”, exemplificou Patah.

De acordo com o presidente 
da UGT, a próxima reunião com o 
governo, que vai contar com a pre-
sença de todas as centrais sindicais, 
pode ocorrer “no máximo em dez 

dias”. Apesar do pedido, o Palácio 
do Planalto ainda não comunicou 
oficialmente nenhuma mudança 
de posicionamento.

Durante o encontro, Geddel 
chegou a concordar com as argu-
mentações dos sindicalistas de que 
reformar a Previdência é “pro-
blemático” em vários lugares do 
mundo, do ponto de vista da rea-
ção da sociedade. “No Brasil não é 
diferente e não vai acontecer sem 
algumas cotoveladas”, teria dito o 
ministro, conforme um dos partici-
pantes da reunião.

O anúncio do envio da refor-
ma atende a alguns partidos da 
base aliada, que cobram do gover-
no um comprometimento com o 
ajuste fiscal. Questionado sobre a 
promessa feita pelo Planalto, Ricar-
do Patah disse que a discussão com 
os sindicatos é importante.

UGT pede mais diálogo com centrais
sObre reFOrmA dA PrevIdêNCIA

Paulo Victor Chagas
Da Agência Brasil
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Governo da Colômbia e Farc assinam 
acordo de paz para conflito de 52 anos
Documento deve ser ainda
referendado em plebiscito 
no dia 2 de outubro
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As Forças Armadas Re-
volucionárias da Colômbia 
(Farc) e o governo colom-
biano assinaram ontem o 
acordo de paz  firmado em 
agosto em Cuba, após qua-
tro anos de negociações. O 
documento  foi assinado em 
Cartagena pelo presidente 
da Colômbia, Juan Manuel 
Santos, e o líder das Farc, 
Rodrigo Londoño Echeverri, 
o Timochenko.

O acordo foi aprovado 
por unanimidade durante 
a 10ª Conferência Nacio-
nal das Farc, realizada pela 
última vez de forma ilegal. 
“Informamos que os guer-
rilheiros-delegados deram 
respaldo unânime ao acordo 

de paz. A guerra acabou. Viva 
a Colômbia, viva a paz “, disse 
Luciano Marín Arango, tam-
bém chamado de Iván Már-

quez, que foi o líder da nego-
ciação com o governo de Juan 
Manuel Santos.

O acordo de paz entre as 

Farc e a Colômbia põe fim a 
um conflito de 52 anos, consi-
derado um dos mais antigos 
e sangrentos da América do 

Sul, e deverá ser referendado 
pelos colombianos num ple-
biscito marcado para o próxi-
mo dia 2 de outubro.

Rússia rebate  
EUA, França e 
Grã-Bretanha 
sobre a Síria

A paz através da diplo-
macia na Síria parece estar 
cada vez mais distante após 
os países que tentam ter-
minar com a guerra terem 
entrado, mais uma vez, em 
conflito.

Após uma reunião no 
Conselho de Segurança das 
Nações Unidas neste do-
mingo (25), a troca de far-
pas entre ambos os lados se 
ampliou. Por um lado, Esta-
dos Unidos, França e Grã-
-Bretanha acusam a Rússia 
de “prolongar” a guerra por 
apoiar o presidente sírio 
Bashar al-Assad.

Segundo os EUA, a Rús-
sia iniciou um ataque “sem 
precedentes” em Aleppo 
com o objetivo de matar 
rivais de Assad, acirrando 
ainda mais o conflito.

“O que a Rússia está pa-
trocinando e fazendo não é 
contraterrorismo, é barbá-
rie. Em vez de buscar a paz, 
Rússia e Assad fazem guer-
ra. Em vez de fazer com que 
ajuda essencial chegue aos 
civis, Rússia e Assad estão 
bombardeando comboios, 
hospitais e socorristas que 
tentam desesperadamente 
manter as pessoas vivas”, 
disse Samantha Power, em-
baixadora dos EUA na ONU.

Por sua vez, o porta-
-voz do Kremlin, Dmitri 
Peskov, disse à agência de 
notícias russas Tass nessa 
segunda-feira (26) que o 
tom de alguns funcionários 
britânicos e norte-america-
nos “é inaceitável”. Peskov 
afirmou ainda que essa po-
sição pode “provocar gran-
des danos” ao processo de 
paz sírio e “às relações bi-
laterais”. Segundo o porta-
-voz, “não há consenso” 
para uma solução pacífica 
para a Síria.

Enquanto as lideranças 
internacionais discutem, a 
população síria continua 
sofrendo com centenas de 
ataques - seja da coalizão 
norte-americana, dos ata-
ques russos ou das amea-
ças dos grupos terroristas. 
De acordo com o Observa-
tório Sírio dos Direitos Hu-
manos, só nas últimas 24 
horas, mais 23 civis morre-
ram em Aleppo.

Para o enviado especial 
da ONU na Síria, Staffan de 
Mistura, “esses dias angus-
tiantes são os piores desde 
quando o conflito começou 
na Síria”. “O deterioramen-
to da situação de Aleppo 
está atingindo níveis de 
horror”, acrescentou o co-
missário lembrando que 
“270 mil pessoas estão sob 
ataque há 20 dias”.

Secretário Geral da ONU (E), o  presidente da Colombia Juan Manoel, o lider das Farc Rodrigo Londoño Echeverri e o presidente cubano (D)

Além de pôr fim ao con-
flito que durou 52 anos na Co-
lômbia, a assinatura do acordo 
de paz entre o governo e as 
Forças Armadas Revolucioná-
rias da Colômbia (Farc) nessa 
segunda-feira (26) foi realiza-
da com um “balígrafo”. A infor-
mação é da Agência Ansa.

“Nós criamos o que cha-
mamos de ‘balígrafo’, que é 
uma bala [de armas] converti-
da em uma caneta para dizer 
que essa é a transição das ba-
las para a educação, o futuro. 
E quero dar um ‘balígrafo’ de 
presente para cada um e com 
esse ‘balígrafo’ vamos firmar o 
acordo de paz”, explicou o pre-

sidente do país, Juan Manuel 
Santos, em entrevista divulga-
da por seu gabinete.

As “canetas” foram fabri-
cadas com cartuchos de pro-
jéteis .50, usadas em metra-
lhadoras e fuzis, submetidas a 
processo de limpeza e conver-
tidas em peças que levam a fra-
se “As balas escreveram nosso 
passado. A educação, nosso 
futuro”.

Juan Manuel Santos 
chegou a usar uma dessas 
canetas em junho do ano 
passado, durante a assina-
tura do documento que pôs 
fim aos atos militares entre 
Bogotá e as Farc. 

Astrônomos da Nasa 
detectaram possíveis emis-
sões de vapor de água fora 
da superfície da Lua Europa, 
um dos 67 satélites naturais 
de Júpiter. A descoberta foi 
feita com a ajuda do telescó-
pio Hubble e aumenta a pos-
sibilidade de novas missões 
à Lua do planeta. 

“O oceano da [Lua] Eu-
ropa é considerado um dos 
mais promissores lugares 
que pode abrigar vida no 
nosso sistema solar”, disse 
Geoff Yoder, um dos admi-
nistradores da Nasa, em 
Washington. “Se essas nu-

vens realmente existem, 
podem fornecer uma nova 
forma de provar a existên-
cia de uma subsuperfície 
da [Lua] Europa.” 

A Nasa estima que es-
sas nuvens atinjam 200 
quilômetros de altura antes 
de “chover” na superfície 
da Europa - a Lua de Júpi-
ter tem um enorme oceano 
com o dobro de água da 
Terra protegido por uma 
camada de gelo duro e com 
espessura desconhecida. 
Em 15 meses, a equipe do 
Hubble observou erupções 
em três ocasiões. 

Caneta feita com projétil 
selou sossego com a guerra

Telescópio acha  prováveis 
emissões de vapor d’água

CELEBRAÇÃO

HUBBLE EM JÚPITER

Enquanto o presidente Juan Ma-
nuel Santos e as Forças Armadas Revo-
lucionárias da Colômbia (Farc) se reu-
niram em Cartagena das Índias para a 
aguardada assinatura do acordo de paz 
que colocou fim ao mais longo conflito 
da América Latina, a capital Bogotá ce-
lebrou o histórico pacto com marcha e 
muita música.

Manifestantes caminharam entre 
a Plaza de Toros La Santamaría e a 
Plaza de Bolívar, no coração da metró-
pole, onde aconteceu um show com 
várias bandas locais. O espetáculo só 
foi interrompido às 19h (horário de 
Brasília), quando a cerimônia de assi-
natura foi acompanhada ao vivo por 
meio de telões.

Após a chegada da paz, o ato em 
Bogotá foi encerrado com um show da 
banda de rock alternativo Aterciopela-
dos. “Que hoje comece uma época me-
lhor para nosso país, com menos dor e 
mais bem-estar para todos”, escreveu 
no Twitter o prefeito de Bogotá, Enri-
que Peñalosa

No entanto, nem tudo foi festa 
nessa segunda-feira (26). O anteces-
sor de Juan Manuel Santos, Álvaro 
Uribe, comandou um protesto contra 
o acordo com as Farc em Cartagena 
das Índias. Acompanhado de dezenas 
de seguidores, muitos deles vestidos 
com camisas da seleção colombiana 
de futebol, o ex-mandatário tentou 
chegar ao centro da cidade, apesar 
das restrições impostas pelas forças 
de segurança.

Durante a marcha, Uribe, que sem-
pre defendeu o uso da força contra a 
guerrilha, fez críticas ao governo por 
ter dado “impunidade total aos maiores 
delinquentes de todos os delitos atro-
zes, do narcotráfico, do recrutamento 
de crianças e da violação de mulheres”.

“É um acordo que dá mau exem-
plo”, disse o ex-presidente, que tam-
bém reconheceu erros em sua postura 
contra as Farc, mas garantiu que estava 
“avançando em segurança e políticas 
sociais”. O ato comandado por Uribe 
mostra que o acordo promovido por 
Santos não tem apoio unânime da po-
pulação, que dará sua opinião sobre o 
tema em um referendo no próximo do-
mingo (2).

Buscando dar apoio ao processo 
de paz na Colômbia, tanto os Esta-
dos Unidos quanto a União Europeia 
anunciaram nessa segunda a retirada 
das Farc de suas listas de grupos ter-
roristas.

No caso dos norte-americanos, a 
mudança ocorrerá assim que o acor-
do for assinado. “Nós estamos pre-
parados para rever e dar um juízo 
sobre isso quando chegarem os fa-
tos”, declarou o secretário de Estado 
John Kerry.

Já na UE a alteração é imediata. “A 
Colômbia manda uma mensagem de 
paz. A União Europeia dá o seu apoio e 
suspende as Farc da lista de organizações 
terroristas”, escreveu no Twitter a alta 
representante de política externa e segu-
rança do bloco, Federica Mogherini

Festa e protesto marcam dia de 
acordo da guerrilha e a Colômbia

CARTAgEnA

FOTO: Agência Ansa

Ex-presidente Uribe liderou protestos ontem contra o acordo assinado pelo atual presidente

“Observatório 
Sírio de Direitos 
Humanos. Só nas 
últimas 24 h mais 
23 civis morreram 
em Aleppo”
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Inmetro inicia 
operação para o 
Dia das Crianças

Crianças ainda consomem muito açúcar, mas hábitos melhoraram

Lanche na pré-escola
17

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

Em julho 
de 1966, in-
teressado em 
cinema e foto-
grafia, fiz uma 
expedição em 
parte do agreste 
paraibano, ten-
do como base 
a residência 
anexa à fonte 
de água mineral 
Bonfim, perten-
cente ao meu 
tio Edmundo.

Fui a La-
goa de Dentro, 
Sertãozinho, Belém, Caiçara, Logradouro, Duas 
Estradas e quando entrei em Serra da Raiz me 
chamou atenção a placa numa casa de esquina: 
Av. Pres. John Kennedy. Fiz a foto. Perguntei a um 
morador o motivo do nome de JFK para a rua. 
Americanos da Aliança Para o Progresso foram 
lá distribuir leite em pó e conseguiram isso do 
prefeito. Estávamos no terceiro ano da ditadura 
militar, apoiada pelos EUA.

Gosto de um filme de Oliver Stone, “JFK 
- A pergunta que não quer calar”. Na verdade, 
são várias as perguntas que não querem ser 
caladas. Entre elas: Kennedy retiraria as tro-
pas americanas do Vietnam e não daria apoio 
ao golpe que derrubou Jango no Brasil?

Várias perguntas não querem ser caladas
nnn Lembrando Celso 
Furtado, recomendo três 
livros importantes: “Anos 
de formação 1938-1948”, 
editado pela Contraponto, 
reunindo cartas, palestras 
e impressões de viagens 
do economista; “Essen-
cial Celso Furtado”, pela 
Companhia das Letras, 
com suas últimas im-
pressões sobre o cenário 
brasileiro, condenando 
a política de juros altos; 
“Obra autobiográfica”, da 
mesma editora, engloban-
do textos de “A fantasia 
organizada”, “A fantasia 
desfeita” e “Os ares do 
mundo”.
nnn  Minha mãe, a 
professora Antonieta,  
ensinou que mentir é o 
pior dos defeitos, pois 
do uso de pequenas 
mentiras se vai ao 
vale-tudo na vida, por 
vezes chegando-se ao 
roubo, seja em empre-
sas privadas, órgãos 
públicos, instituições 
religiosas e culturais. 
A mentira é um crime. 
Vejam como o Brasil do 
escândalo na Petrobras 

agora está por causa da 
mentira.
nnn Sou paraibano. 
Mas, não estou entre 
os que, no Nordeste, 
rejeitam São Paulo, prin-
cipalmente por questões 
políticas. Enfim, car@s 
amig@s, os nordestinos 
Luís Inácio Lula da Silva e 
Luiza Erundina, somente 
se projetaram nacional-
mente por causa de São 
Paulo.
nnn No “Evangelho 
segundo Saramago”, o 
grande escritor portu-
guês fez com que Jesus 
e Maria Madalena se 
unissem pelo humano 
e natural amor, como 
imagem e semelhança 
permutadas entre o 
homem e a mulher. 
nnn O Facebook 
permite a criação de co-
munidades que agridem, 
difamam, ofendem e 
humilham suas vítimas. É 
o “cyberbullying”.
nnn Roberto e Erasmo 
Carlos em “Detalhes” 
afirmaram que “você vai 
lembrar de mim”; afinal, é 
a mesma calça desbotada.

Geleia geral

Não custa 
lembrar que du-
rante o seu gover-
no houve a invasão 
da Baía dos Porcos, 
a crise dos mísseis 
de Cuba e no Brasil 
cresceu o número 
de americanos vin-
dos para combater 
os “comunistas”. 
Em 22 de novem-
bro próximo serão 
exatos 53 anos de 
seu assassinato.

O escritor e 
jornalista David 

Talbot - autor de “Irmãos - A história oculta dos 
anos Kennedy” - observou que ele devia sua pre-
sidência ao poder do seu pai, que tinha ligações 
com o submundo do crime organizado. Ele não 
fez tanto pelos direitos civis dos negros quanto 
diria o mito através de cinco décadas. Um dia, a 
realidade Kennedy virá à tona.

A COMPREENSÃO HOLÍSTICA
Descobri o fascínio espiritual-intelectual 

ao recorrer às transcrições do Swami Ajaya 
(“Vivendo com os mestres do Himalaia”) para as 
experiências espirituais do Swami Rama, como 
maneira de matar certas charadas. Sabendo que 
o conhecimento verdadeiro elimina o sofri-

mento, chego à consideração do Swami Rama: 
a causa do sofrimento entre alguns intelectuais 
de hoje não é porque realmente não saibam.

Com cautela e atenção, mas de espírito 
aberto, leiam Swami Rama segundo Swami 
Ajaya: “Sempre sabem um pouco. Mas o que 
sabem não é conhecimento próprio, e por isso 
sofrem. Um conhecimento reduzido ou parcial 
é sempre perigoso, como as verdades parciais. 
Uma verdade parcial não é verdade. O mesmo 
acontece com o conhecimento parcial. Os 
sábios percebem a verdade diretamente. (...) O 
homem que hoje se chama intelectual limita-
se a colher fatos de vários livros e textos. Sa-
berá realmente o que está fazendo? Alimentar 
o intelecto com tais conhecimentos é o mesmo 
que comer comida sem valor alimentício”.

Mas, não radicalizemos tanto esse 
orientalismo. O sofrimento dos que podemos 
definir, apressadamente, como “intelectuais 
ocidentais” é a maneira que eles encontra-
ram para o crescimento. É a sua tradução. 
Tem sido assim, de Fernando Pessoa a Andy 
Warhol, passando por Alain Robbe-Grillet.

Nesses ligeiros “approachs”, devemos evi-
tar uma questão que é quase religiosamente 
combatida por Gilberto Gil em suas conversas, 
meio-de-mundo: o reducionismo. Dar uma 
volta por cima das concepções radicalmente 
separatistas e ao redor do planeta é abraçar a 
visão holística. Compreender holisticamente é 
saber que não há unidades desorganizadas.

Um estudo realizado de 
forma conjunta entre pro-
fessores e pós-graduandos 
do Departamento de Pedia-
tria da Escola Paulista de 
Medicina (EPM/Unifesp), da 
Faculdade de Medicina de 
Ribeirão Preto (FMRP/USP), 
do Centro de Dificuldades 
Alimentares do Instituto 
Pensi (Hospital Infantil Sa-
bará) e do curso de Nutrição 
da Universidade São Judas 
Tadeu, com o apoio da Asso-
ciação Brasileira de Nutro-
logia (ABRAN), descreveu 
os hábitos alimentares de 
crianças em idade pré-esco-
lar em relação ao consumo 
dos lanches intermediários, 
que são aqueles feitos entre 
as principais refeições.

De acordo com o estu-
do, o lanche intermediário 
foi consumido por 98,20% 
das crianças brasileiras, 
sendo compostos, em mé-
dia, por três grupos de 
alimentos: frutas, biscoi-
tos e iogurtes. O lanche da 
tarde foi mais frequente 
(96,69%) do que o lanche 
da manhã (71,17%). 

Foram analisadas as 
respostas dos pais ou res-
ponsáveis de 1.391 crian-
ças, com idade entre 4 e 6 
anos, de todas as regiões 
do Brasil. A pesquisa cons-
tatou também que o valor 
calórico desses lanches, 
considerando nível socioe-
conômico e gênero, estava 
de acordo com o preconiza-
do (entre 180 e 270 kcal), 
variando de 190 a 250 qui-
localorias (kcal). O lanche 
da manhã da região Centro
-Oeste e o lanche da tarde 
da região Sudeste se mos-
traram abaixo da recomen-
dação, com 146 kcal e 168 
kcal. Os resultados servirão 
para orientar pediatras e 
nutricionistas.  O consumo 
de açúcar de adição, soma-
das às quantidades de açú-

Flávia Albuquerque
Da Agência Brasil

cares do lanche da manhã e 
da tarde aproximou-se do li-
mite recomendado pela Or-
ganização Mundial da Saúde 
(OMS) para dieta de uma 
criança de 4 a 6 anos: 22,5 
gramas por dia.

Já a ingestão de frutas 
esteve presente em 98,8% 
das composições de lanches 
estudadas, que pode ser en-
tendida como tendência de 
melhoria da educação nutri-
cional no Brasil. 

O leite e bebidas à base 
de leite estiveram presentes 
em quase 10% das compo-
sições de lanches e o suco 
compôs 8,3% dos lanches 
intermediários estudados. O 
refrigerante apresentou fre-
quência de ingestão próximo 
a 5% no lanche da tarde das 
crianças.

“Na maior parte das ve-
zes, o lanche não é completo 
em todos os grupos que gos-
taríamos que fossem. Parte 
da alimentação tem gran-
de parte de alimentos com 
grande quantidade de açú-
car. As crianças não estão 
ingerindo frutas e os sucos 
que bebem são adoçados. 
Comem grande quantidade 

de cereais com muito açúcar, 
bolos e biscoitos recheados 
e ingerem pequena quanti-
dade de alimentos lácteos”, 
disse Mauro Fisberg, um 
dos coordenadores do estu-
do e professor do Setor de 
Medicina do Adolescente da 
EPM/Unifesp.

Segundo ele, os reflexos 
negativos desses alimentos 
na saúde dependem muito da 
frequência do consumo, que, 
se for exagerado, pode gerar 
excesso de peso, obesidade 
e aumento de doenças crôni-
cas. Por isso, ele destaca que 
é preciso educar os pais, já 
que o controle na escola é fei-
to de forma razoável.

“Os maiores são mais 
difíceis de controlar por-
que têm maior condição de 
compra. Por isso, é preciso 
orientar os pais que orga-
nizam o lanche ou que per-
mitem a compra. O lanche 
planejado é sempre melhor 
do que o colocado por aca-
so. Muitas famílias não pla-
nejam por causa de vários 
motivos, entre eles falta 
de tempo e de informação, 
maior dificuldade de pre-
parar um lanche para toda 

família, que implica em pla-
nejar compra e planificar 
cardápio que nem sempre é 
possível em todos os casos”.

O lanche ideal
Conforme o Manual de 

Orientação do Departamen-
to de Nutrologia da Socie-
dade Brasileira de Pedia-
tria (SBP), durante a idade 
pré-escolar é recomendado 
que sejam realizadas as re-
feições principais (café da 
manhã, almoço e jantar), 
com três lanches interme-
diários entre elas: lanches 
da manhã, tarde e noite, em 
horários regulares e com in-
tervalos entre duas e três 3 
horas, suficientes para que a 
criança sinta fome na próxi-
ma refeição.

De acordo com as re-
comendações dietéticas do 
Manual do Lanche Saudável 
da SBP, o lanche interme-
diário para ser considerado 
saudável deve ser composto 
por uma fruta, um tipo de 
carboidrato e um alimen-
to fonte de proteína, quase 
sempre láctea. No caso das 
bebidas, que seja água ou 
sucos não adoçados. 

Camila Boehm
Da Agência Brasil

A maioria dos brasi-
leiros (74%) é a favor de 
ações que reduzam o es-
paço do veículo particular 
nas ruas se o motivo for 
dedicar esse espaço para 
ciclovias, corredores de 
ônibus e calçadas, apon-
tou pesquisa sobre mobi-
lidade urbana encomen-
dada pelo Greenpeace 
ao Instituto Datafolha. 
A pesquisa foi realizada 
com 2.098 entrevistados 
de 16 anos ou mais, em 
132 municípios de todas 
as regiões do país.

Inicialmente, a pes-
quisa consultou a popu-
lação sobre três medidas, 
em perguntas separadas, 
que desestimulariam o 
uso do carro. Aquela que 
teve maior aceitação foi 
a de redução do número 
de vagas para carros nas 
ruas, que teve o apoio 
de 47% da população. 
Uma fatia de 41% foi 
contrária à medida, 9% 
são indiferentes e 3% 
não responderam.

A segunda questão 
foi sobre a redução do 
número de faixas para 
carro nas vias, que apre-
sentou tendência inver-
sa: 40% foram a favor 
da medida e 49%, con-
tra. A parcela de indi-
ferentes é de 8%, e 4% 
não souberam opinar. O 
fechamento de determi-
nas ruas para carros, que 
corresponde à terceira 
pergunta, foi a questão 
que teve maior resistên-

cia entre os brasileiros: 
36% a favor, 52% contra 
a medida, e os demais 
indiferentes (8%) ou não 
responderam (3%). Após 
essas questões apresen-
tadas, a pesquisa con-
sultou os entrevistados 
sobre o motivo para que 
houvesse a redução do 
espaço para carros par-
ticulares e, somente en-
tão, veio a maior aceita-
ção, com 74%.

“primeiro pergun-
tamos para as pessoas o 
que elas achavam de cada 
uma dessas três medidas e 
em seguida perguntamos 
para as pessoas se, [por 
meio] dessas medidas de 
redução, fosse dado espa-
ço para esses outros meios 
de transporte, se ela era 
contra ou a favor. A dife-
rença é que a primeira vez 
perguntamos só com a 
medida em si. Mas quan-
do explicamos que isso 
vai ser usado para dar es-
paço para outros modos 
de transporte, as pessoas 
são a favor”, explicou Vi-
tor Leal, da campanha de 
Mobilidade Urbana do 
Greenpeace. De acordo 
com ele, as pessoas ten-
dem a concordar com a 
redução do espaço para 
os carros quando enxer-
gam um benefício para 
os outros modelos de 
transporte. No início, se-
gundo Leal, as pessoas 
veem essas medidas 
como uma perda, por-
que estão tirando espa-
ço do carro, mas depois 
conseguem ver o bene-
fício de se fazer isso.

Maioria é a favor da 
redução dos espaços

CArro PArTICULAr nA rUA

Frutas estão presentes em 98,8% dos lanches, o que indica tendência de melhoria da educação nutricional

FoTo: Agência Brasil
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Inmetro inicia operação nos estados
Além de coibir a venda de 
produtos irregulares, a ação 
visa proteger as crianças

Alana Gandra 
Repórter da Agência Brasil

O Instituto Nacional de 
Metrologia, Qualidade e Tec-
nologia (Inmetro) iniciou 
ontem a Operação Especial 
Dia da Criança. A ação de fis-
calização, coordenada pelo 
Inmetro e operacionalizada 
pelos institutos de pesos e 
medidas estaduais, ocorrem 
durante todo o ano mas, em 
algumas épocas, são realiza-
das de forma especial, como 
a relativa ao Dia da Criança, 
disse o assistente da Direto-
ria de Avaliação da Confor-
midade do Inmetro Paulo 
Coscarelli.

“A gente vai concentrar 
esforços de fiscalização em 
cinco produtos: brinquedos; 
dispositivos de retenção 
infantil, que são as cadei-
rinhas de automóvel, para 
transporte de crianças; ber-
ços; carrinhos de bebê; e as 
bicicletas infantis”, infor-
mou.

Além de coibir a venda 
de produtos infantis irregu-
lares, a operação visa garan-
tir segurança às crianças. 
“O objetivo é fazer o moni-

MPF denuncia 
médicos legistas

O Ministério Público Federal 
em São Paulo (MPF) denunciou à 
Justiça no último dia 21 os médicos 
legistas aposentados Harry Shibata, 
Abeylard de Queiroz Orsini e José 
Gonçalves Dias por falsidade ideoló-
gica por causa de fraude em laudo 
de preso político morto em decor-
rência de torturas. Laudo elaborado 
na época pelo Instituto Médico Legal 
(IML) de São Paulo confirmou versão 
do Destacamento de Operações de 
Informações - Centro de Operações 
de Defesa Interna (DOI-Codi), in-
formando que João Batista Franco 
Drummond teria morrido atropelado 
ao fugir da polícia.

drogas: lei aumenta 
os encarcerados

Criada em outubro de 2006, a 
Lei de Drogas aumentou o número de 
encarceramento por crimes relaciona-
dos às drogas. No ano da promulga-
ção da lei, 15% das pessoas que eram 
presas respondiam por crimes relacio-
nados a drogas. Em 2014, esse número 
alcançou 28%, segundo números do 
Departamento Penitenciário Nacional 
do Ministério da Justiça (Depen/MJ). 
“Houve mais de 160% de aumento de 
2006 a 2016 e os presos por tráfico, 
que antes eram em torno de 15%, 
hoje são 28%. Isso mostra o papel 
que a aplicação disfuncional da Lei de 
Drogas tem nesse processo de super-
-encarceramento”, disse Cristiano 
Maronna, advogado e vice-presidente 
do Instituto Brasileiro de Ciências 
Criminalísticas (IBCCrim) e secretário 
executivo da Plataforma Brasileira de 
Política de Drogas.

neymar e bruna
são vistos juntos 

Boas notícias para quem torce 
pelo casal Neymar e Bruna Marquezine. 
Uma fã publicou uma foto dos dois jun-
tos em um restaurante em Barcelona 
(Espanha). Os boatos de que o casal 
“Brumar” estaria junto novamente 
começaram quando o jogador foi até a 
arquibancada do Maracanã onde esta-
va a atriz comemorar o ouro da seleção 
brasileira no futebol masculino - no 
jogo final da Olimpíada do Rio de Ja-
neiro. Bruna e Neymar ficaram juntos 
oficialmente entre 2013 e 2014.

Roma vota na quinta 
se quer Jogos 2014

Depois de a prefeita de Roma, 
Virginia Raggi, ter rejeitado oficial-
mente a candidatura da cidade aos 
Jogos Olímpicos de 2024, a capital 
italiana definiu que a sua Câmara Mu-
nicipal irá votar nesta quinta-feira a 
continuidade ou não dos romanos na 
disputa para abrigar o grande evento 
que acontecerá daqui a oito anos. Com 
a rejeição da prefeita, a tendência é a 
de que Roma realmente fique fora da 
corrida olímpica pelos Jogos de 2024, 
pois o movimento anti-establishment 
5 Estrelas, com o qual ela foi eleita 
em junho passado, conta com maior 
número de integrantes na Câmara 
Municipal e deve apoiar Virginia Raggi 
nesta votação.

Fat Family é morto 
pela polícia do RJ

Procurado há três meses pela 
polícia do Rio depois de ter sido res-
gatado por comparsas de um hospital 
municipal, o traficante Nicolas Labre 
Pereira de Jesus, o Fat Family, de 28 
anos, foi morto durante uma operação 
de policiais civis nessa segunda-feira, 
26, no município de São Gonçalo, na 
Região Metropolitana do Rio. Agentes 
da Coordenadoria de Recursos Espe-
ciais (Core) o localizaram na locali-
dade Itaóca, no Complexo de favelas 
do Salgueiro. Além dele, outros dois 
homens foram mortos num tiroteio 
com os agentes, segundo informou a 
Polícia Civil.

toramento, no mercado, se 
os produtos que o Inmetro 
regulamenta e certifica aten-
dem aos requisitos que de-
vem atender. É na linha de 
promover a segurança dos 
produtos que nós regula-
mentamos”. 

Não basta simplesmen-
te o Inmetro regulamentar e 
certificar, disse. “O Inmetro 
tem que fazer essa ação de 
vigilância de mercado para 

saber se essas regras e esses 
requisitos estão sendo cum-
pridos pelas empresas”. A 
operação contribui também 
para aumentar a confiança 
do consumidor, que está ad-
quirindo um produto segu-
ro para seu filho. Segundo 
Paulo Coscarelli, a intenção, 
no final, é a segurança das 
crianças que são, na verda-
de, os verdadeiros usuários 
desses produtos.

A operação prossegue 
até o dia 30. Os estabeleci-
mentos em que forem encon-
tradas produtos com irregu-
laridades terão até 10 dias 
para apresentar defesa ao 
Inmetro e estarão sujeitos às 
penalidades previstas na lei, 
que incluem multas financei-
ras que variam de R$ 100 a 
R$ 1,5 milhão. “Mas elas [pe-
nalidades] não terminam, 
necessariamente, com a ação 

do órgão delegado”, disse 
Coscarelli. A operação pode 
ter outros desdobramentos. 
No caso da Receita Federal, 
com quem o Inmetro tem 
cooperação desde 2012, 
produtos importados que 
forem identificados como 
irregulares no mercado po-
dem resultar em ações de 
fiscalização nos portos, com 
paralisação da carga dessas 
mesmas empresas.

Durante a operação, 
será verificado se os produ-
tos comercializados ofere-
cem o conjunto de informa-
ções obrigatórias, entre as 
quais dados do fabricante 
ou do importador, Cadastro 
Nacional de Pessoa Jurídica 
(CNPJ) da empresa fabri-
cante, país de origem, faixa 
etária, além do selo de iden-
tificação da conformidade. 
As informações devem estar 
escritas no idioma do país, 
ou seja, em português.

Os consumidores po-
dem apresentar denúncias 
por meio da Ouvidoria do 
Inmetro pelo telefone 0800-
285-1818 ou pelo e-mail ou-
vidoria@inmetro.gov.br. Aci-
dentes podem também ser 
registrados no Sistema In-
metro de Monitoramento de 
Acidentes de Consumo (Sin-
mac), no endereço          www.
inmetro.gov.br/sinmac.

Foto: Aasdf asf

Brinquedos devem trazer o selo de qualidade certificado pelo Inmetro e as informações necessárias

Justiça libera 
remédio derivado 
da maconha a 
um paciente

André Richter 
Repórter da Agência Brasil

A Justiça determinou que 
o governo do Distrito Federal 
forneça um medicamento fei-
to de canabidiol, substância 
derivada da maconha, a um 
cidadão que sofre de epilepsia 
e atraso do desenvolvimento 
psicomotor. O remédio não tem 
registro no Brasil e foi receita-
do ao paciente por seu médico. 
Sem condições para comprá-lo, 
o cidadão recorreu ao Judiciá-
rio para garantir o tratamento, 
estimado em R$ 10,4 mil.

Extraído da Cannabis sa-
tiva, o canabidiol, conhecido 
como CBD, vem sendo usado 
no tratamento de convulsões 
provocadas por diversas enfer-
midades, entre elas a epilepsia.

Na decisão, o juiz Jansen 
Fialho de Almeida, da 3ª Vara 
da Fazenda Pública, entendeu 
que cabe ao Estado dar condi-
ções para que o direito consti-
tucional à saúde seja respeita-
do. Segundo o juiz, os laudos 
apresentados pelo cidadão 
mostram que ele deve receber 
o medicamento para garantir 
o tratamento contra a doença.

“O direito à saúde encon-
tra-se classificado dentre o rol 
dos direitos fundamentais do 
cidadão, inerentes à própria 
existência humana, cuja rele-
vância levou o constituinte a 
alçá-lo em sede constitucional, 
como forma de prestação posi-
tiva do Estado”, justificou o juiz.

No processo, o governo 
do Distrito Federal alegou que 
não poderia fornecer o cana-
bidiol porque o medicamento 
não é registrado no Brasil e 
não há fundamento jurídico 
para sua distribuição. Além 
disso, a defesa do GDF sus-
tentou que segue protocolos 
e normas técnicas sobre o for-
necimento de remédios para a 
população.

Heloisa Cristaldo 
Repórter da Agência Brasil

A responsabilização da mulher 
por atos de violência sexual - medida 
pela pesquisa realizada pelo Datafo-
lha, encomendada Fórum Brasileiro 
de Segurança Pública (FBSP) - acen-
deu o debate em torno do assunto 
no País. Mais de um terço da popu-
lação brasileira (33%) consideram 
que a vítima é culpada pelo estupro, 
informou o levantamento. A pesqui-
sa mostrou ainda que 65% da popu-
lação têm medo de sofrer violência 
sexual.

Para a representante da Orga-
nização das Nações Unidas (ONU) 
Mulheres Brasil, Nadine Gasman, o 
levantamento traz “dados muito 
fortes” e reflete a estagnação da 
sociedade brasileira em questões de 
gênero.

“Apontar que a mulher tem cul-
pa em ser estuprada é uma consta-
tação de que a sociedade brasileira 
tem avançado em muitos aspectos, 
mas segue machista, sexista e muito 
racista. A gente conhece as estatísti-
cas de feminicídio. Tem aumentado 
mais a violência contra mulheres 
negras. É uma sociedade que ainda 
não acredita que mulheres e ho-
mens são iguais”, afirmou em entre-
vista à Agência Brasil.

“Essa questão é reveladora e te-
mos que trabalhar muito para mu-
dar as concepções de gênero. Temos 
que entender as construções sociais, 
de mulheres e homens, que são pro-
dutos de uma formação patriarcal, 
onde os homens têm vantagens que 
os colocam em uma situação de po-
der contra totalmente o que a hu-
manidade dispõe de marco – de que 
nascemos livres e iguais”, completa.

O levantamento mostra ainda 
que 42% dos homens e 32% das 
mulheres entrevistados concordam 
com a afirmação: “Mulheres que 
se dão ao respeito não são estupra-
das”, enquanto 63% das mulheres 
discordam.

O Datafolha fez 3.625 entrevis-
tas com pessoas a partir de 16 anos, 
em 217 municípios. A coleta de da-
dos foi feita entre os dias 1º e 5 de 
agosto deste ano. A margem de erro 
é dois pontos percentuais para mais 
ou para menos.

Pesquisa reflete a sociedade
vioLÊnCiA sEXuAL

Apesar do número de casos, 
a pesquisa destaca que a maioria 
das pessoas que sofre violência 
sexual não registra denúncia na 
polícia, o que torna difícil estimar 
a prevalência deste crime.

“Em termos regionais, o 
maior medo é verificado nas re-
giões Norte e Nordeste do País, 
atingindo 72% de toda a po-
pulação. No entanto, se verifi-
carmos apenas as respostas das 
mulheres, notamos que 90% das 
que residem no Nordeste afir-
mam ter medo de sofrer violên-
cia sexual, seguidas de 87,5% da 
população feminina do Norte, 
84% no Sudeste e Centro-Oeste 
e 78% no Sul do País”, aponta o 
documento.

O levantamento aborda a 
culpabilização pela violência 
sofrida pela mulher como uma 
reação frequentemente relata-
da, até mesmo quando elas re-
cebem atendimento nos serviços 
de justiça, segurança e saúde. “A 
dificuldade de reunir evidências 
materiais do não consentimento, 
bem como o risco de revitimiza-
ção durante os procedimentos 
legais - humilhação, julgamento 
moral, procedimentos de coleta 
de provas que expõem o corpo 
violado da vítima a novas inter-

venções – são desafios específicos 
relacionados à violência sexual”. 
A coordenadora de projetos do 
Instituto Avon, Mafoane Oda-
ra, ressalta que a mulher não se 
sente acolhida em espaços de 
atendimento após situações de 
abuso sexual. “As mulheres não 
reconhecem esses espaços como 
pontos acolhedores. Se sentem 
revitimizadas, não se sentem 
respeitadas nesses lugares. Com 
isso, as mulheres se sentem des-
legitimadas a denunciar”.

“Está na hora de a polícia 
falar mais sobre isso e da gente 
encontrar formas de acompanha-
mento das mulheres em situação 
de violência. Essa não é uma 
questão das mulheres, é uma 
questão da sociedade brasileira”, 
argumenta. “É importante olhar 
como as instituições corroboram 
para perpetuação de uma práti-
ca como essa e aí isso vai ser sen-
tido pela população”.

Das pessoas entrevistadas, a 
metade não acredita que a Polí-
cia Militar esteja bem preparada 
para atender mulheres vítimas 
de violência sexual. O resultado 
da pesquisa indica também que 
mais da metade da população 
(53%) acreditam que as leis bra-
sileiras protegem estupradores.

Maioria não registra a denúncia

violência sexual
A pesquisa aponta que a vio-

lência contra as mulheres é definida 
pelas Nações Unidas como qualquer 
ato de violência de gênero que re-
sulte ou possa resultar em dano físi-
co, sexual, dano psicológico ou sofri-
mento para as mulheres, incluindo 
ameaças, coerção ou privação arbi-
trária de liberdade, tanto na vida 
pública como na vida privada.

Segundo a Organização Mun-
dial de Saúde (OMS), a violência se-
xual é “qualquer ato sexual ou ten-
tativa de obter ato sexual, investidas 

ou comentários sexuais indesejáveis 
ou tráfico ou qualquer outra forma, 
contra a sexualidade de uma pessoa 
usando coerção”. A violência pode 
ser praticada por qualquer pessoa, 
independente da relação com a víti-
ma, e em qualquer cenário, incluin-
do a casa e o trabalho. O ato pode 
acontecer em casa ou na rua.

Dados do 9º Anuário Brasileiro 
de Segurança Pública apontam que 
foram registrados 47.646 casos de 
estupro em todo o País em 2014, o 
que significa um estupro a cada 11 
minutos.
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Taxa da PB permanece acima de três regiões do País

Sobrevivência de empresa
Mesmo em cenário de di-

ficuldade, a taxa de sobrevivên-
cia das empresas paraibanas 
cresceu na passagem de 2013 
para 2014, segundo a pesqui-
sa ‘Demografia das Empresas’ 
divulgada pelo Instituto Bra-
sileiro de Geografia e Estatís-
tica (IBGE) na última semana. 
O índice subiu de 81,6% para 
83,4% no período, quando o 
número de empresas ativas em 
2014 era de 50.963 e 42.480 
sobreviveram naquele ano, o 
que representa 83,4% do to-
tal. A Paraíba alcançou a ter-
ceira maior média da região 
Nordeste, mas o índice per-
maneceu acima das do Norte 
(80,7%),Centro-Oeste (82,4%) 
e Nordeste (82,7%), assim 
como no ano anterior.

Segundo o Estudo “De-
mografia das Empresas” do 
IBGE, as três maiores taxas da 
região ficaram próximas: Cea-
rá (83,6%), Sergipe (83,5%) 
e Paraíba (83,4%). As meno-
res médias da região foram 
dos estados do Maranhão 
(81,8%), da Bahia (82,7%) e 
do Piauí (83,1%). 

A pesquisa do IBGE tam-
bém abordou o percentual de 
pessoas ocupadas em empre-
sas ativas (ou sobreviventes) 
nas unidades da Federação. Em 
2014, a taxa paraibana de pes-
soas ocupadas também ficou 
em terceiro lugar no Nordeste. 
Ou seja, das 365.753 pessoas 
que trabalhavam naquele ano, 
351.023 pessoas permane-
ceram ocupadas nas empre-
sas ativas, o que representa 
96% do total, índice superior 
à média das regiões Nordeste 
(94,5%), Norte (94,8%) e Cen-
tro-Oeste (95,6%) e semelhan-
te ao do País (96%). 

Cenário regional
As regiões Sul (85,2%) e 

Sudeste (84,2%) apresenta-
ram as maiores taxas de sobre-
vivência de empresa, enquanto 
as regiões Norte (80,7%), Nor-
deste (82,7%) e Centro-Oeste 
(82,4%) registraram as meno-
res taxas de empresas ativas. 

Em todo o País, de cada 
dez empresas, seis não so-
brevivem após cinco anos de 
atividade, segundo a pesqui-
sa. Das 694,5 mil empresas 
abertas em 2009, apenas 275 
mil (39,6%) ainda estavam 
em funcionamento em 2014. 
Após o primeiro ano de fun-
cionamento, mais de 157 mil 
(22,7%) fecharam as portas.

O estudo não investiga os 
motivos para o fechamento, se-
gundo o IBGE, mas aponta que 
a sobrevivência das empresas 
tem relação direta com o tama-
nho delas. O IBGE informa que 
empresas com mais emprega-
dos tendem a permanecer mais 
tempo no mercado, enquanto 
as de menor porte têm taxas de 
sobrevivência mais baixas.

O estudo da demografia 
das empresas do IBGE permi-
te analisar as taxas de entrada, 
saída e sobrevivência, além 
da mobilidade e idade média 
das empresas. A Demografia 
das Empresas 2014 incluiu 
somente as unidades ativas 
das empresas com endereço 
de atuação no Brasil e com 
fundação até 31 de dezembro 
de 2014. Em virtude da não 
obrigatoriedade de preen-
chimento dos registros admi-
nistrativos do Ministério do 
Trabalho, os Microempreen-
dedores Individuais (MEI) 
são desconsiderados das es-
tatísticas desta publicação.

Gastos em viagens 
voltam a crescer

Os gastos de brasileiros no ex-
terior voltaram a crescer em agosto e 
seguem em tendência de expansão, 
neste mês, informou ontem, o Banco 
Central (BC). Em agosto, as despesas 
chegaram a US$ 1,292 bilhão, com 
crescimento de 2,3% em relação ao 
mesmo período de 2015. Segundo 
o BC, Tulio Maciel, essa foi a primei-
ra vez que houve crescimento dos 
gastos na comparação anual desde 
janeiro de 2015. Neste mês, até a 
última quinta-feira (22), os gastos 
chegaram a US$ 973 milhões. 

Superávit da balança 
é de US$ 690 mi

A balança comercial brasileira 
registrou um superávit de US$ 690 
milhões na quarta semana de setem-
bro, de acordo com dados divulgados 
ontem, 26, pelo Ministério da Indústria, 
Comércio Exterior e Serviços (MDIC). 
Entre os dias 19 e 25 deste mês, as 
exportações somaram US$ 3,710 
bilhões; e as importações, US$ 3,020 
bilhões. No acumulado do mês, até 
o dia 25, as exportações somam 
US$ 12,503 bilhões e as importa-
ções, US$ 9,475 bilhões, com saldo 
positivo de US$ 3,055 bilhão. No ano, o 
superávit é de US$ 35,427 bilhões, com 
embarques de US$ 136,101 bilhões.

Déficit nas contas 
externas cai 77,7%

O déficit nas contas exter-
nas brasileiras ficou em US$ 579 
milhões em agosto, número 77,7% 
menor que o registrado em igual 
mês do ano passado. Esse recuo in-
dica o quanto o Brasil se fortaleceu 
no contexto externo entre 2015 e 
2016. Os dados foram divulgados 
pelo Banco Central ontem. As con-
tas externas medem as relações 
comerciais e financeiras de um país 
com o restante do mundo. Essas 
contas são compostas por dois 
itens: transações correntes, que 
mostra o fluxo de bens e serviços; 
e transações financeiras. 

Inflação: mercado 
melhora expectativas

O mercado financeiro está mais 
otimista com o custo de vida no Brasil, 
tanto para 2016 quanto para 2017. 
Os dados fazem parte do Boletim 
Focus, publicação semanal na qual o 
Banco Central reúne projeções de cer-
ca de 100 analistas. De acordo com a 
pesquisa, a previsão para o Índice de 
Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) 
deste ano recuou de 7,34% na sema-
na passada para 7,25%. Para o próxi-
mo ano, a expectativa caiu de 5,12% 
para 5,07%. Com essa desaceleração, 
o mercado se aproxima do cenário de 
uma inflação de 6,9% para 2016.

Dívida pública tem 
redução de 0,07%

A Dívida Pública Federal teve 
redução de 0,07%, em termos nomi-
nais, passando de R$ 2,958 trilhões 
em junho para R$ 2,956 trilhões em 
julho. Os dados foram divulgados on-
tem pelo Tesouro Nacional. O endivi-
damento do Tesouro pode ocorrer por 
meio da oferta de títulos públicos em 
leilões, pela internet (Tesouro Direto) 
ou pela emissão direta (com destina-
ção específica). O aumento da dívida 
do Tesouro Nacional também pode 
ocorrer pela assinatura de contratos 
de empréstimo. 

Centro Histórico da capital fez parte de um city-tour com grupo de 13 agentes de viagens; praias também se inserem no roteiro

Um grupo de 13 agentes 
de viagem de Belo Horizonte 
(MG), da Operadora Azul Via-
gens, desembarcou ontem em 
João Pessoa para cumprir uma 
série de visitas aos principais 
atrativos turísticos da capital, 
Costa do Conde e Cabedelo até 
a próxima quinta-feira (29). A 
ação é resultado da parceria 
entre a Empresa Paraibana 
de Turismo (PBTur), ABIH 
(Associação Brasileira da In-
dústria Hoteleira), Abrasel-PB 
e a operadora da companhia 
aérea Azul. 

Ontem, o grupo fez visi-
tas técnicas, no período da 
tarde, aos hotéis Sapucaia, 
Skyller e Imperial, todos lo-
calizados na orla de João Pes-

soa. À noite aconteceu um 
jantar no Hotel Verde Green, 
na Praia de Manaíra. Os 
agentes de viagem de Belo 
Horizonte irão conhecer o 
Forró do Turista. A presiden-
te da PBTur, Ruth Avelino, in-
formou que todos os agentes 
de viagem foram escolhidos 
pela operadora. “São profis-
sionais que se destacaram 
por vender o Destino Paraíba 
durante todo o ano. É uma 
oportunidade deles conhece-
rem o que temos de melhor”, 
disse a executiva paraibana.

Nesta terça-feira (27), o 
grupo tem uma extensa agen-
da de visitas técnicas. Logo 
pela manhã, acontece uma 
inspeção no Hotel Hardman 

e um city-tour pelo Centro 
Histórico de João Pessoa. O 
almoço está confirmado para 
o Hotel Tambaú, seguido de 
uma visita técnica às depen-
dências do mais antigo hotel 
da cidade. 

À tarde, os agentes terão 
a oportunidade de ver o pôr 
do sol do Jacaré, na praia plu-
vial do Rio Paraíba, em Cabe-
delo. As atividades encerram 
no final do dia com uma visita 
técnica ao Hotel Nóbile.

A Costa do Conde é o 
destino do grupo amanhã. 
Os agentes de viagem irão 
conhecer as praias de Jacu-
mã, Carapibus, Coqueirinho, 
Tambaba e Bela. Fazem um 
lanche rápido no Mussulo 

By Mantra e almoçam no re-
cém-inaugurado Hotel Nord 
Luxxor Tabatinga. A progra-
mação prevê um passeio na 
‘Penélope Charmosa’, uma 
perua Toyota adaptada para 
transporte de passageiros pe-
los cannyons da Praia de Co-
queirinho.  À noite está pro-
gramado um jantar oferecido 
pela ABrasel-PB num dos res-
taurantes de João Pessoa.

Último dia
Os agentes encerram sua 

estadia no Destino Paraíba 
com um passeio de barco pela 
manhã nas piscinas do Seixas. 
Almoçam no Hotel Hardman 
e pegam o transfer para o Ae-
roporto Castro Pinto.

Grupo visita atrativos turísticos de JP
AGENTES DE VIAGEM DE BELO HORIZONTE

O Sistema Nacional de 
Emprego de João Pessoa (Si-
ne-JP) anunciou ontem 154 
oportunidades de emprego 
captadas com diversas empre-
sas para esta semana. Confira 
a lista de postos de trabalho 
no link http://bit.ly/SineJP

Em virtude de não terem 
sido preenchidas a totalidade 
de vagas disponíveis para pes-
soas com deficiência no ‘Dia D’, 
ocorrido na última sexta-feira 
(23), o Sine-JP está estenden-
do a ação de inclusão no mer-
cado de trabalho durante esta 
semana ou até todas as vagas 
serem preenchidas. 

O Sine-JP foi contatado 
por uma empresa que está 
disponibilizando vagas para 
todas as áreas de construção 
civil, para trabalhar na França 
ou Emirados Árabes, através 
de contrato. Os trabalhadores 
que se interessarem em tra-
balhar fora do País na área de 
construção civil (servente, ser-
ralheiro, pedreiro, betoneiro, 

entre outros), devem deixar o 
seu currículo no Sine-JP até o 
final da semana. Lembrando 
que, para consultar as vagas, o 
trabalhador deve comparecer 
ao Sine-JP com RG, CPF e Car-
teira de Trabalho. 

O Sine-JP alerta a popula-
ção que o site www.sine.com.
br não é de domínio do Sine e 
que não tem nenhum controle 
de informação a respeito. 

O Ministério do Trabalho 
já foi avisado da atuação do 
site e está tomando as medi-
das cabíveis. O Sine informa 
ainda que utiliza o Portal Mais 
Emprego, criado pelo Minis-
tério do Trabalho, para que o 
trabalhador possa atualizar 
seus dados e se autoencami-
nhar para as vagas. 

 O Sine-JP está localizado 
na Avenida Cardoso Vieira, 
85, Bairro Varadouro, e aten-
de das 8h às 14h, de segunda 
à sexta-feira. O trabalhador 
deve apresentar RG, CPF e 
Carteira de Trabalho. 

Sine-JP disponibiliza 
154 vagas na capital

OPORTUNIDADES DE EMPREGOS

A percepção ruim 
de investidores interna-
cionais da imagem do 
Brasil afeta a captação 
de recursos por empre-
sas brasileiras, na ava-
liação do presidente da 
Fibria, Marcelo Castelli. 
Ele participou de de-
bate promovido pelo 
Instituto Brasileiro de 
Executivos de Finanças 
de São Paulo (Ibef-SP).

“A percepção do 
país em relação a inves-
tidores internacionais é 
a pior possível”, disse 
ele. “Os alocadores de 
capital têm que tirar 
dinheiro de qualquer 
empresa brasileira, por 
melhor que ela seja, 
porque o País perdeu o 

investiment grade e as 
condições do ambiente 
de negócios estão dete-
rioradas”, avaliou. Para 
o executivo, a resposta 
do setor privado deve 
ser demonstrar regras 
rígidas de governança.

Castelli considerou 
que há um interesse do 
capital especulativo em 
vir ao Brasil por conta 
da taxa básica de juros 
do País se manter em 
patamares altos num 
cenário de juros negati-
vos em outras partes do 
mundo. Ainda assim, 
ele avaliou que o maior 
risco neste ambiente é 
o de esse capital espe-
culativo deixar o País 
sem que haja num fu-
turo breve atração para 
investimentos no setor 
produtivo.

Percepção ruim afeta 
captação de recursos 

INVESTIDOR INTERNACIONAL

Dayanne Sousa
Da Agência Estado
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Jornalistas Silvia Cabral e 
Gisa Veira, engenheiro Adriano 
Zenaide, empresá rios José 
Barbosa de Menezes, Francy 
Lira Cavalcanti e Fátima Lisboa 
Lopes, secretário da Recei-
ta Marconi Marques Frazão, 
ex-vereador Gerson Gomes, 
médico Márcio Queiroga Lopes, 
Sras. Maria Arminda Milanez 
Guimarães, Faiga Albuquerque 
e Socorro Bronzeado, profes-
sor Mirabeau Dias.
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Parabéns

Zum Zum Zum
   O Cinespaço Mag Shopping está com cinco novos filmes, a saber “Sete Homens 
e Um Destino”, uma refilmagem do clássico de 1960, com Denzel Washington, “Um Amor 
Eterno”, “A Comunidade”, “A História que não te contaram” e “HIstórias da Psicanálise”.

FOTO: JFPB

Em Guarabira: deputados Rômulo Gouveia e Damião Feliciano, desembargador Rogério Fialho, vice- 
governadora Ligia Feliciano, desembargadores Marcos Cavalcanti, José Aurélio da Cruz, Maria das 
Graças Moraes, José Ricardo Porto e Martinho Lisboa e juíz Herbet Lisboa

Presidente do TRF da 5a Região, desembargador Rogério Fialho, presidente do TRE/PB, desembargador 
José Aurélio da Cruz e diretor do Foro da Justiça Federal, juiz Rudival Gama do Nascimento

Governador Ricardo Coutinho feliz ao receber a camisa do Botafogo das 
mãos do presidente do Clube, Guilherme (Novinho) Carvalho

Turismo
A PARAÍBA  

participa amanhã da 
44a Abav Expo In-
ternacional de Turis-
mo & 46o Encontro 
Comercial Braztoa, 
que acontece até 
sexta-feira em São 
Paulo. 

Trata-se do 
maior evento de tu-
rismo da América do 
Sul, com presenças 
de expositores na-
cionais e interna-
cionais, entre eles o 
da PBTur.

A VICE-governadora Lígia Feliciano prestigiou, na 
última sexta-feira, a inauguração do Fórum Eleitoral “De-
sembargador Sylvio Pelico Porto” da cidade de Guarabira, 
em solenidade comandada pelo presidente do TRE/PB, 
desembargador José Aurélio da Cruz.

Na ocasião, o empresário Ivanildo Coutinho Sousa 
recebeu a comenda “Medalha de Honra da Justiça Eleitoral 
Desembargador Hermes Pessoa de Oliveira” em razão dos 
relevantes serviços prestados à Justiça Eleitoral quando 
da biometria ocorrida naquela cidade. 

Discursaram na solenidade o defensor público Syl-
vio Pelico Porto Filho, o filho do condecorado, Veronildo 
Coutinho, a juíza Hígia Antônia Porto Barreto e o presidente 
do TRE/PB, desembargador José Aurélio da Cruz.

Inauguração prestigiada

Dois Pontos
  O ator Rodrigo Lombardi (o Raj, 
de Caminho das Índias) vai substituir 
Domingos Montagner na série “Carcerei-
ros”, da Rede Globo, com estreia previs-
ta para o mês de janeiro de 2017.
  A minissérie começa a ser filmada 
no final de outubro e é baseada no livro 
de mesmo nome, de autoria do médico 
oncologista Drauzio Varella.

FOTOS: Goretti Zenaide

Há vagas

O SESC  Paraíba 
abriu inscrições para 
a seleção de estágio 
da instituição para 
o ano de 2017, num 
total de 57 vagas nas 
cidades de João Pes-
soa, Campina Grande, 
Guarabira e Patos. A 
inscrição é gratuita e 
presencial, realizada 
nas unidades do Sesc 
nestas cidades e o edital 
completo pode ser 
acessado no endereço 
www.sescpb.com.br.

Estimados Fátima e Telmo Lopes, ela é a aniversariante de hoje

Botafogo

O DOMINGO  foi de 
festa para o Botafogo Fu-
tebol Clube que comemo-
rou 85 anos de muito 
trabalho e muitas alegri-
as, pois é um dos mais 
tradicionais do Estado e 
que tem uma das maiores 
torcidas além de possuir 
diversos títulos. 

A festa foi prestigiada 
pelo governador Ricardo 
Coutinho que, inclusive 
na próxima sexta-feira, 
antes da partida contra o 
time Boa Esporte de Minas 
Gerais, receberá o título de 
Sócio Benemérito do Clube.

   O presidente da Anoreg Paraíba, tabelião Germano Toscano foi uma das ilustres 
presenças na inauguração do Fórum “Desembargador Sylvio Pélico Porto” em Guarabira, 
que é sua cidade natal.

“A tirania não é menos 
arriscada para o 
opressor do que penosa 
para o oprimido”

“A tirania do silêncio é a 
maior forma de abandono so-
cial. Ouvimos o grito e igno-
ramos o pedido de socorro”

MARQUÊS DE MARICÁ ROSA BERG
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Maria Arminda e Ugo Lemos Guimarães, ela hoje aniversaria

Palestra online

A CÂMARA dos Di-
retores Lojistas de João 
Pessoa promove hoje, às 
15h, palestra online da 
plataforma HSM Expe-
rience com Guilherme 
Soares, CEO da HSM 
Educação Executiva e 
com Sônia Hess, ex-presi-
dente da marca Dudalina.

Na palestra serão 
abordados a relação en-
tre sucesso profissional 
e a relação familiar; os 
diferenciais que um novo 
líder pode trazer a um 
negócio já consolidado e 
a importância de construir 
um legado familiar 
e o momento de 
desvencilhar-se dele.

FOTO: Secom/PB

FOTO: Osmar Santos

Artes visuais
FORAM seleciona-

das as mostras “Cia”, 
de Conceição Myllena e 
Flaw Mendes, “Espera”, 
de Meiacor (Américo 
Gomes, “Cor de Dentro”, 
de Wellington de Medei-
ros para acontecer na 
Galeria Archidy Picado, da 
Fundação Espaço Cultu-
ral  José Lins do Rego. O 
edital foi aberto apenas 
para artistas paraibanos 
ou com residência fixa 
há mais de dois anos no 
Estado, onde partici-
param 23 projetos.

SERÁ lançado nesta quinta-feira, às 19h no auditório 
da Central de Aulas da UFPB, o livro “Políbio Alves: um 
homem, um arquivo, uma trajetória”, de autoria de Ana 
Cláudia Cruz Córdula, sob a orientação da professora 
Bernadina Maria Juvenal Freire de Oliveira.

A obra é editada pela UFPB e, na ocasião, haverá 
uma palestra da professora Roselis Batista Ralle, da 
Universidade de Reims Champagne-Ardenne, da França, 
que falará sobre a vida literária do autor homenageado.

Vida e obra de Políbio

O VOLUNTARIADO corporativo da Alpargatas, 
liderado pelo instituto que leva o nome da empresa, 
promoveu no último domingo diversas ações na Paraíba, 
dentro do projeto Alpa Bem-Fazer. 

Foram beneficiadas com revitalizações as escolas 
Municipal São Geraldo (Alagoa Nova), Centro Educa-
cional Amália Teixeira de Carvalho (Guarabira), Escola 
Djalma Rodrigues de Carvalho (Ingá), Abrigo de Idosos 
Nosso Lar (João Pessoa), Escola João Avelinoda Silva 
(Mogeiro), Escola Cândida de Sá Andrade (Santa Rita) 
e Grupo Escolar José Lins do Rego (Serra Redonda). 

Ainda em João Pessoa, funcionários da empresa 
que tem uma de suas unidades em Santa Rita, realizou 
uma ação social na Amem com distribuição de pre-
sentes para os idosos e doações de alimentos para 
a instituição.

Ações sociais na Paraíba
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Torcedor faz fila para 
comprar ingresso do  jogo 
decisivo do Botafogo-PB

JOGOS ESCOLARES NA CAPITAL

Rodada define os classificados
FotoS: CoB/Divulgação

Modalidades coletivas entram 
na sua fase mais importante 
hoje em diversos ginásios 
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As equipes paraibanas 
que representam o Estado 
nas modalidades coletivas 
dos Jogos Escolares da Ju-
ventude (basquete, futsal, 
handebol e voleibol, mas-
culino e feminino), edição 
2016, faixa etária 12-14 
anos, finalizam hoje suas 
participações na primei-
ra fase classificatória. Hoje 
será conhecido quem estará 
na fase seguinte do torneio, 
uma vez que, em cada cha-
ve, se classificam apenas os 
dois melhores colocados.

“Este ano, o nível está 
muito elevado e estamos 
encontrando muitas difi-
culdades”, disse, na manhã 
de ontem, o presidente da 
Federação Paraibana de 
Basquete, Eduardo Schafer, 
técnico do Colégio Motiva de 
Campina Grande, que repre-
senta o Estado na categoria 
feminina. Na estreia, no últi-
mo domingo, as paraibanas 
perderam por 38 a 11 para 
Pernambuco. Ontem volta-
ram às quadras para novo 
confronto, desta feita diante 
do Maranhão e hoje enfren-
tam o Ceará, às 17h, no Colé-
gio Motiva Oriental. 

“Nossas atletas dispu-
tam uma competição na-
cional pela primeira vez, 
talvez isto seja o motivo de 
não termos feito uma boa 
estreia”, afirmou Eduardo, 
lembrando que Pernambu-
co, Maranhão e Ceará, ad-
versários das paraibanas, 

são estados muito fortes no 
basquete.

Situação idêntica ao bas-
quete vive a delegação parai-
bana de handebol. “Estamos 
com um time bom, mas caí-
mos numa chave muito difí-
cil”, afirmou Isaías Oliveira, 
técnico da equipe do Colégio 
Motiva, que representa a Pa-
raíba na categoria masculina. 
Na estreia foram derrotados 
por 13 a 12 por Pernambuco. 
Ontem jogaram contra o Rio 
de Janeiro e hoje enfrentam, 

Santa Catarina, às 14h30, no 
Ginásio Ronaldão, no bair-
ro do Cristo Redentor, em 
João Pessoa. Já no feminino, 
o handebol também repre-
sentado pelo Colégio Motiva, 
ganhou do Ceará por 15 a 
10. Jogou ontem com Bahia e 
hoje duela com Goiás.

“Temos chances de clas-
sificação. Todas estão mo-
tivadas e acreditamos que 
dá para ficar entre as duas 
melhores colocadas da nos-
sa chave. O apoio da torcida 

tem sido fundamental”, disse 
o professor Idebaldo Grisi, 
técnico da equipe feminina 
de voleibol da Paraíba nos 
Jogos Escolares da Juventu-
de, que é representada pelo 
IE Colégio e Curso. Ontem 
estiveram enfrentando To-
cantins e hoje encaram o Es-
pírito Santo. Na estreia, no 
último domingo, venceram 
o Maranhão por 2 a 0. Já o 
masculino não fez uma boa 
estreia. Perdeu para o Rio de 
Janeiro por 2 a 0. Enfrentou 

ontem Pernambuco e hoje 
encara São Paulo. 

Já no futsal, o treinador 
Leucinho Barbosa só é mo-
tivação. “Acreditamos que 
estaremos entre os dois me-
lhores da nossa chave”, disse 
ele, que parabenizou a equi-
pe pela vitória masculina de 
3 a 0 diante de Santa Cata-
rina. “Tivemos um time im-
pecável, onde, o destaque foi 
o atleta Carlos, que marcou 
três vezes”, disse ele. Ontem, 
a equipe enfrentou Pernam-

buco e hoje, às 15h30, joga 
contra o Rio de Janeiro.

Os medalhistas dos tor-
neios das modalidades co-
letivas serão conhecidos na 
próxima quinta-feira, último 
dia dos Jogos Escolares. Os 
Jogos Escolares da Juventu-
de são organizados e reali-
zados pelo Comitê Olímpico 
do Brasil (COB), correaliza-
dos pelo Ministério do Es-
porte e Organizações Globo, 
com apoio do Governo da 
Paraíba.

Marcos Lima
marcosauniao@gmail.com

Espectros perde 
em casa e cai 
para o 3o lugar
na Superliga

O João Pessoa Espectros 
encerrou a fase de classifica-
ção da Conferência Nordes-
te da Superliga Nacional de 
Futebol Americano 2016, na 
terceira posição. A derrota de 
14 a 10 para o Recife Mari-
ners, no último domingo, na 
Vila Olímpica Parahyba, no 
Bairro dos Estados, em João 
Pessoa, custou muito caro 
para o representante parai-
bano na competição, que pre-
cisava vencer para assegurar 
o primeiro lugar do grupo.

A partida contra o Reci-
fe Mariners foi um dos mais 
disputados da competição, 
no entanto, ambas equipes 
se classificaram e volta a se 
enfrentar na semifinal regio-
nal programada para ocorrer 
no final do próximo mês, com 
mando de campo do time 
pernambucano. A derrota foi 
muito lamentada pelos joga-
dores, bem como pelo treina-
dor Kevin Veloso. No entanto, 
ele crê na vitória no próximo 
compromisso.

“A gente sabe do poten-
cial do nosso time e temos 
certeza de que podemos ven-
cer o próximo jogo. Vamos 
trabalhar bastante neste mês 
de folga para voltarmos com 
tudo para a semifinal”, disse 
o comandante. (ML)

Álvaro Filho é vice em MS com um novo parceiro
O paraibano Álvaro Fi-

lho, com seu mais novo par-
ceiro de dupla, o capixaba 
Saymon, se sagrou vice-cam-
peão da primeira etapa do 
Circuito Brasileiro de Vôlei 
de Praia Open, que se en-
cerrou no último domingo, 
em Campo Grande-MS. Foi 
a abertura da temporada 
2016/2017. A medalha de 
ouro ficou com Ricardo e An-
dré Stein (BA/SE) que ven-
ceu por 2 sets a 0, em 44 mi-
nutos de disputa. O bronze 
foi conquistado pelos atletas 
olímpicos Evandro e Pedro 
Solberg (RJ). 

A decisão começou de-
baixo de sol forte, com bas-
tante equilíbrio. Em potente 
ataque, André abriu 5 a 3 de 
vantagem. Ricardo, no fun-
do de quadra, demonstrava 
repertório variado, com lar-
gadas e cortadas potentes. 
Empolgado pelo apoio da 
torcida, Saymon virou o pla-
car para 9 a 8 em ponto de 
saque. Aos poucos, porém, 
André e Ricardo foram domi-
nando e abriram vantagem, 
anotando 17 a 14 em ataque 
para fora de Saymon. Eles fe-
charam o set em 21 a 17.

A segunda parcial tam-
bém começou com equilí-
brio. O bom posicionamento 
de bloqueio e defesa, porém, 
dificultava a virada de pon-
to de Saymon e Alvinho. Em 

contra-ataque de Ricardo, 
ele e o parceiro aumentaram 
para quatro pontos a vanta-
gem: 10 a 6. André passou a 
anotar vários pontos de blo-
queio. Em mais um no fun-
damento, a dupla vencia por 
16 a 9, com a vitória bastante 
encaminhada. Em largada no 
fundo de quadra de André, 
fim de jogo por novo 21 a 17 
e 2 sets a 0 no placar.

Cada dupla campeã de 
uma etapa do Open soma 
400 pontos no ranking da 
temporada, além de levar 
para casa um prêmio de R$ 
45 mil. Todas as equipes são 
premiadas, e somando os 
dois naipes, o torneio distri-
bui mais de R$ 420 mil aos 
atletas.

O Circuito Brasileiro 
2016/2017 é composto por 
nove etapas, cinco delas que 
ocorrem até o final deste 
ano, enquanto outras quatro 
serão realizadas em 2017, 
com cidades a definir. Além 
de Campo Grande, o tour na-
cional passará por Brasília 
(DF), Uberlândia (MG), Curi-
tiba (PR) e São José (SC).

Homenagens
Os paraibanos Renato 

Andrew, campeão mundial 
Sub-19 ao lado do parceiro 
Rafael Queiroz (PR) e Geor-
ge, campeão mundial Sub-21 
com o amigo de dupla Arthur 

VÔLEI DE PRAIA

Lanci (PR), foram homena-
geados no último domingo, 
em Campo Grande-MS,  pela 
Confederação Brasileira de 
Voleibol, com medalhas co-
memorativas e placas de  
reconhecimento e agradeci-
mento a tudo que os atletas 
têm feito para com o voleibol 
nacional.

As ações foram feitas 
nos intervalos das finais da 
etapa de abertura do Cir-
cuito Brasileiro de Vôlei de 
Praia Open. “"É importante 
reconhecermos o trabalho 
desses profissionais, que 
se dedicaram por meses 
para representarem bem o 
Brasil. Vencemos absoluta-

mente todos os mundiais 
internacionais na base, con-
firmando que existe uma 
constante preocupação com 
a renovação. É uma maneira 
de agradecermos o compro-
metimento com o esporte", 
disse o gerente de competi-
ções de vôlei de praia, Fran-
co Neto.

O paraibano Álvaro Filho disputou a primeira etapa do Circuito que abriu a temporada com Saymon-ES

As modalidades coletivas programam vários jogos para esta terça-feira nos Jogos EscolaresNo futsal, a equipe da Paraíba tem boas chances de subir ao pódio

O handebol tem apresentado um nível bastante elevado nos Jogos

FOTO: CBV/Divulgaçao
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Amanda, sucesso no The Voice, 
é destaque também no handebol
Atleta paraibana cantou o 
hino nacional na abertura 
dos Jogos da Juventude

A cada rodada aumentam 
as emoções do Campeo-
nato Brasileiro da Série A 
e o torcedor vai se con-
vencendo de que o siste-
ma de pontos corridos é 
realmente o melhor e não 
adianta mexer no que está 
dando certo. Existem clubes 
favoráveis a mata-mata 
com semifinais e finais, mas 
acredito que a essa altura a CBF não pretende 
modificar o regulamento. Briga na parte de cima 
da tabela e na parte de baixo. Como nos anos an-
teriores, clubes grandes estão ameaçados de cair. 
Cruzeiro, Internacional e São Paulo estão jogando 
para fugir da zona da degola. E aja emoção!

Pontos corridos

Futebol de Segunda ou 
de Terceira Divisão?
Apesar dos esforços da Federação Paraibana de Fu-

tebol - os clubes ficaram isentos de pagamento de ta-
xas de administração no valor de R$ 1,3 mil - a Segunda 
Divisão deste ano anda pobre de gols e de futebol, com 
jogos de baixa qualidade técnica, ficando difícil enxergar 
um novo talento diante de tantos refugos. Desculpem a 
minha crítica, mas assisti alguns jogos no CT do Valenti-
na e confesso que me decepcionei.

Primeiro com o Miramar, clube que esperava bem 
mais diante do elenco que formou com jogadores expe-
rientes do CSP. Nem passou de fase. Spartax e Femar 
com grandes dificuldades sobreviveram e ainda estão na 
luta para chegar às semifinais. o Internacional, favorito 
do grupo, confirmou, mas ao enfrentar o Sabugy, lá no 
José Cavalcanti, deve ter chegado a conclusão que tudo 
está nivelado nessa disputa.

E o que dizer do Nacional de Patos. Alardeado como 
grande favorito no Sertão terminou a primeira fase na 
liderança, mas ao enfrentar o Sport Campina no Presi-
dente Vargas não encontrou o caminho do gol. Esses 
jogos citados não vi, mas sim Spartax e Serrano. Que 
jogo ruim!. O placar de 0 a 0 fez jus pelo que as equipes 
desempenharam. Os poucos torcedores saíram mais uma 
vez frustrados.

E são poucos mesmos por aqui já que ninguém tem 
demonstrado interesse em ver os jogos da Segunda 
Divisão no CT Ivan Thomás. Nenhum jogo registrou ainda 
mais que 50 torcedores. A maior é na casa de 20 ou 
30 pagantes. E confesso que pelo futebol apresentado 
o público tá de bom tamanho. Quando o espetáculo 
promete e tem atrações, o torcedor se mobiliza e chega 
com mais frequência. Por lá tá difícil.

Não ví os jogos do Sertão e nem do Sport Campina, 
mas pelos resultados alcançados até agora não dá para 
criar muita expectativa em relação aos classificados à 
Primeira Divisão. Internacional e Nacional de Patos po-
dem se cruzar nas semifinais e um deles sair do páreo. O 
Femar com suas dificuldades está chegando e aí a gente 
tem que elogiar a determinação dos garotos que mesmo 
sem salários estão pertos da Primeira Divisão. 

Jogador de grande talento, mas que está copiando algumas 
coisas ruins de nosso futebol como a catimba. Ele não preci-
sa de usar desse artificio para se destacar num jogo. Tomara 
que melhore a cabeça e não prejudique o clube ou a seleção.

Gabriel Jesus

O torcedor tem a obriga-
ção de vestir a camisa do 
Botafogo na próxima sexta-
feira, no Almeidão, contra 
o Boa Esporte. A Série B é 
tudo o que queremos para 
melhorar o nosso futebol.

Botafogo-PB
Na segunda semana de 
outubro deve acontecer a 
primeira reunião do Conse-
lho Arbitral do Campeonato 
Paraibano de 2017. O presi-
dente da FPF deve anunciar 
hoje as datas.

Arbitral

A Paraíba, com duas delegações nos Jogos Escolares da 
Juventude, vem fazendo bonito na competição. Nas modali-
dades individuais conseguiu 11 medalhas, número quase igual 
a participação do ano passado quando chegou a 12 nas duas 
categorias. Até a próxima quinta-feira existe possibilidade de 
mais medalhas. É continuar torcendo por nossos atletas.

Jogos Escolares

varellajp@yahoo.com.br

Geraldo 
Varela

Depois de dar um show 
na Cerimônia de Abertura 
dos Jogos Escolares da Ju-
ventude João Pessoa 2016 
ao cantar o Hino Nacional, a 
jovem Amanda Lyra ajudou 
o time do Colégio Motiva, de 
João Pessoa (PB), a estrear 
com vitória no Torneio Fe-
minino de Handebol da Ter-
ceira Divisão da competição 
para jovens de 12 a 14 anos. 
Na tarde do último domingo,  
a equipe da capital paraibana 
derrotou o Centro de Ensino 
Cenecista Monsenhor Tabo-
sa, de Morada Nova (CE), por 
15 x 10, e segue firme rumo 
a mais um título na maior 
competição escolar do Brasil.

Amanda participou no 
início desse ano no The Voice 
Kids, programa da Rede Glo-
bo que revela novos talentos 
da música nacional. Ape-
sar de sua interpretação da 

canção “Eu sei” não ter sido 
suficiente para convencer os 
jurados a virarem as cadeiras 
e avançar de fase na competi-
ção musical, ela ficou famosa 
em todo o Nordeste.

“Fiquei muito conhecida. 
As pessoas param para con-
versar comigo nos lugares 
mais improváveis. Um dia eu 
estava no meio do mar reman-
do de caiaque quando veio 
uma menina e me perguntou 
se eu era aquela cantora do 
The Voice”, lembrou a talento-
sa cantora-atleta. “Esse reco-
nhecimento é muito legal. Se 
não fosse o The Voice eu não 
teria recebido, por exemplo, 
esse convite para cantar na 
Cerimônia de Abertura dos 
Jogos, que me encheu de or-
gulho. Lá do alto do palco dava 
para ver a emoção das pes-
soas cantando junto comigo, o 
ginásio estava lotado. Um dia 
para nunca mais esquecer”, 
disse Amanda.

Sempre que sua agenda 
permite, Amanda se apre-

senta para shows nos mais 
variados locais. “Meu dia a 
dia é muito corrido. Acordo 
e vou pro colégio, depois vou 
direto para o ensaio, fonoau-
dióloga, treino...”, disse a pes-
soense que começou a cantar 
no coral da escola e ainda re-
serva tempo para suas ativi-
dades como escoteira.

 No domingo, Amanda 
deixou seu lado cantora de 
lado para se entregar ao han-
debol. Ela marcou três gols 
na vitória do Colégio Motiva, 
atual campeão da Segunda 
Divisão dos Jogos Escolares 
de Juventude, título conquis-
tado em Fortaleza 2015. “Jo-
gamos bem na defesa, mas 
tivemos muitos altos e bai-
xos no ataque. Nosso time 
teve uma renovação grande, 
com algumas meninas bem 
pequeninas mas invocadas 
como  Livinha, que arreben-
tou no jogo”, contou.

O time paraibano domi-
nou o primeiro tempo, mas 
levou dois gols no final e so-

freu o empate em 8 x 8 no 
início do segundo tempo. Foi 
quando a craque do time, Ca-
rolina Militão, a Carol, come-
çou a marcar um gol atrás do 
outro. Nervosas, as cearenses 
não conseguiram mais encos-
tar no placar e o jogo termi-
nou com vantagem de cinco 
gols para o Colégio Motiva.

 “Não joguei o que eu 
queria na defesa. Perdi um 
tiro de sete metros arremes-
sando a bola para fora e po-
dia ter jogado melhor no ata-
que, mas valeu pela vitória”, 
disse Carol, que marcou oito 
gols e foi a artilheira da par-
tida. Carol é filha de Cintia Pi-
quet, craque da Seleção Bra-
sileira de Handebol de Praia.

Os Jogos Escolares da 
Juventude são organizados e 
realizados pelo Comitê Olím-
pico do Brasil (COB), correa-
lizados pelo Ministério do 
Esporte e Organizações Glo-
bo, com apoio do Governo da 
Paraíba e patrocínio master 
da Coca-Cola.

Amanda em ação pelo Colégio Motiva, que conseguiu uma expressiva vitória na estreia do time paraibano na competição de handebol

Valdeno Brito assume a vice-liderança

O piloto paraibano Val-
deno Brito conquistou o se-
gundo lugar na primeira cor-
rida da oitava etapa da Stock 
Car, disputada no Autódro-
mo Internacional Ayrton 
Senna, em Londrina (PR), no 
último domingo. A corrida 
foi vencida por Felipe Fra-
ga, que lidera a competição 
com 193 pontos, contra 147 
do paraibano. Rubens Barri-
chello é o terceiro, com 142, 
seguido por Marcos Gomes, 
quarto com 132. O grupo dos 
cinco primeiros ainda conta 
com Max Wilson, com 130.

Valdeno Brito herdou a 
posição após um problema 
com Max Wilson na penúl-
tima volta da corrida. O pa-
raibano, que é radicado em 
Londrina, ainda precisou su-
portar os ataques de Ricardo 
Maurício e Marcos Gomes 
para garantir a posição. Já 
Felipe Fraga chegou a tercei-
ra vitória na temporada e a 
segunda consecutiva, já que 
o líder do campeonato ven-
ceu a Corrida do Milhão, dis-
putada em São Paulo há duas 
semanas.

STOCK CAR

O momento decisivo da 
corrida aconteceu na oita-
va volta, quando o dono do 
Peugeot número 88 conse-
guiu uma dupla ultrapassa-
gem sobre Cacá Bueno e Max 
Wilson, tomando a liderança. 
Fraga chegou a ser superado 
pelo piloto da Eurofarma RC 

na passagem seguinte, mas 
conseguiu dar o troco na 
mesma volta, e não foi mais 
alcançado.

A prova teve a interven-
ção do Safety Car em apenas 
uma oportunidade. Logo na 
segunda volta, um incidente 
envolvendo Lucas Foresti, 

Rafael Suzuki e Júlio Campos 
obrigou a direção de prova a 
acionar a bandeira amarela, 
que foi removida duas voltas 
mais tarde.

A segunda corrida da oi-
tava etapa da Stock Car acon-
tece ainda neste domingo, a 
partir das 14h10. 

Marcos Lima
marcosauniao@gmail.com

Valdeno, também conhecido como o Expresso da Paraíba, faz uma excelente temporada na Stock Car
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Palmeiras não poupa os titulares
para jogo com o Grêmio amanhã
Cuca não vai adotar a 
mesma tática da derrota 
para o Botafogo-PB

Classificação

Série A 
Times PG J V E D GP GC SG
10 Palmeiras-SP 54 27 16 6 5 47 25 22 

20 Flamengo-Rj 53 27 16 5 6 37 26 11 

30 Atlético-Mg 49 27 14 7 6 44 36 8 

40 Santos-SP 45 27 14 3 10 43 26 17 

50 Fluminense-Rj 43 27 12 7 8 32 27 5 

60 Atlético-PR 42 27 13 3 11 27 23 4 

70 Corinthians-SP 41 27 12 5 10 35 27 8 

80 grêmio-RS 40 27 11 7 9 33 32 1 

90 Ponte Preta-SP 39 27 11 6 10 36 41 -5 

100 Botafogo-Rj 38 27 11 5 11 33 33 0 

110 Chapecoense-SC 38 27 9 11 7 38 43 -5 

120 São Paulo-SP 34 27 9 7 11 27 28 -1 

130 Sport-Pe 33 27 9 6 12 37 41 -4 

140 Coritiba-PR 33 27 8 9 10 32 33 -1 

150 Vitória-BA 32 27 8 8 11 34 38 -4 

160 Figueirense-SC 31 27 7 10 10 27 35 -8 

170 Cruzeiro-Mg 30 27 8 6 13 34 41 -7 

180 Internacional-RS 27 27 7 6 14 27 34 -7 

190 Santa Cruz-Pe 23 27 6 5 16 31 44 -13 

200 América-Mg 21 27 5 6 16 19 40 -21   
Próximos jogos - Sábado, 1-10 

11h
Fluminense-Rj x Sport-Pe 
16h
São Paulo-SP x Flamengo-Rj 
Chapecoense-SC x Vitória-BA 
Santos-SP x Atlético-PR 

Segunda, 3-10 
20h
Santa Cruz-Pe x Palmeiras-SP 

21h
Coritiba-PR x América-Mg 

16h30
Botafogo - Rj x Corinthians-SP 
Ponte Preta-SP x Atlético-Mg 
18h30
Cruzeiro-Mg x grêmio-RS 
21h
Internacional-RS x Figueirense-SC

Embora tenha se classi-
ficado às quartas de final da 
Copa do Brasil e considere o 
planejamento de levar ape-
nas os reservas à Paraíba, 
deixando os titulares trei-
nando em São Paulo, um ver-
dadeiro sucesso, o Palmeiras 
perdeu o jogo para o Botafo-
go-PB e sabe que precisará 
de mais força para eliminar 
o Grêmio e chegar às semifi-
nais.

Por isso, a tendência é 
que o time use força máxi-
ma na partida de amanhã, no 
Sul, contra o Tricolor gaúcho. 
Afinal, ainda terá alguns dias 
para recuperar suas princi-
pais peças antes do próximo 
compromisso pelo Campeo-
nato Brasileiro, dia 3, contra 
o Santa Cruz, em Recife. 

“Vamos pesar bem tudo 
que a gente pode fazer. Va-
mos reavaliar o grupo, ver 
como estão. Mas é jogo para 
a gente ir mais forte, por 
ter três dias para recuperar. 
Segunda, jogamos contra 
o Santa Cruz, que também 
joga na quarta, então, terá o 
mesmo desgaste” disse, res-
saltando que embora sejam 
quatro dias até o jogo contra 
o Santa, a quinta-feira será 
destinada para o retorno do 
elenco à capital.

Se o desejo de Cuca é 
contar com força máxima e 
ainda depende de avaliação 
dos jogadores, certamente já 
conta com o atacante Dudu. 
O capitão recebeu o terceiro 
cartão amarelo na partida 
contra o Coritiba, no último 
sábado, e não poderá enfren-
tar o Santa Cruz na segunda. 
Caminho livre para reforçar 
o Palmeiras contra o Grêmio.

O elenco treinou ontem 
à tarde na Academia de Fu-
tebol e ainda faz mais uma 
atividade nesta terça, antes 
da viagem a Porto Alegre. 
O confronto de volta contra 
os gremistas está marcado 
pera o dia 19 de outubro, no 
Allianz Parque - neste perío-
do, o Verdão não joga em sua 
casa.

Com a vitória do Fla-
mengo, diante do Cruzeiro, 
o Verdão segue em alerta na 
liderança do Campeonato 
Brasileiro, com apenas um 
ponto de vantagem.  O resul-
tado põe ainda mais pressão, 
porém na próxima rodada 
que joga primeiro é o time 
carioca, no sábado, contra o 
São Paulo, no Morumbi.

O Femar de João Pessoa continua 
surpreendendo no Campeonato Parai-
bano de Futebol da Segunda Divisão. 
Depois de se classificar como segundo no 
grupo do Litoral, deixando para trás as 
equipes do Spartax e do Miramar, a equi-
pe formada por jogadores amadores, e 
sem salários, foi a que melhor estreou 
nas quartas de final, no último fim de se-
mana. O Femar foi o único time a vencer 
e marcar gol na rodada. O clube venceu 
o Nacional de Pombal, por 1 a 0, no Es-
tádio Pereirão, em Pombal. Com este re-

sultado, o Femar agora tem  a vantagem 
de jogar pelo empate amanhã, em João 
Pessoa, para garantir uma vaga para as 
semifinais da competição.

Em João Pessoa, o Serrano, de Cam-
pina Grande, teve o domínio da partida 
contra o Spartax, mas não soube trans-
formar a superioridade em gols. O re-
sultado acabou mesmo com o placar em 
branco, já que o Spartax não levou muito 
perigo ao gol adversário. Agora, os dois 
times se enfrentam amanhã, em Campi-
na Grande.

Em Campina Grande, o Sport Campi-
na foi valente e segurou o favorito Na-
cional de Patos. O clube do Sertão parou 

na defesa do Carneiro da Serra, e o máxi-
mo que conseguiu foi sair do Presidente 
Vargas com um empate em zero a zero. 
Agora, o Nacional é mais favorito do que 
nunca, porque decidirá a vaga no José 
Cavalcanti, ao lado de sua torcida, e tem 
um time muito mais experiente e de me-
lhor nível técnico do que o adversário.

O Internacional de João Pessoa não 
foi o mesmo jogando no Sertão, contra 
o Sabugy. Apesar de ser o time de maior 
investimento financeiro do campeonato, 
e ter conseguido somar o maior núme-
ro de pontos da primeira fase, não con-
seguiu chegar ao gol do clube de Santa 
Luzia, que foi o último colocado da chave 

do Sertão. Com o empate em zero a zero, 
o Internacional agora terá de vencer em 
casa, para confirmar a sua classificação às 
semifinais.

Amanhã, serão definidos os quatro 
semifinalistas do Campeonato Paraibano 
da Segundo Divisão. Por causa das elei-
ções para prefeito, no próximo final de 
semana, a Federação Paraibana de Fute-
bol não programou jogos para a data. O 
início das semifinais será no dia 5 de ou-
tubro, quarta-feira. Já os jogos que vão 
decidir os finalistas serão disputados no 
final de semana seguinte. Os finalistas já 
estarão com vagas garantidas na Primei-
ra Divisão do próximo ano.

Femar é o destaque na abertura com a vitória sobre o Nacional
QUARTAS DE FINAL NA SEGUNDA DIVISÃO

Ivo Marques
ivo_esportes@yahoo.com.br

Cada vez mais o "cheiri-
nho" está mais forte. É isso que 
os torcedores do Flamengo 
vêm falando a cada rodada do 
Campeonato Brasileiro. Ain-
da que o Palmeiras esteja na 
liderança do torneio, o time 
comandado por Zé Ricardo se 
mantém no páreo a apenas um 
ponto de distância da ponta 
(54 a 53) após a vitória emo-
cionante por 2 a 1, de virada, 
contra o Cruzeiro, em Cariaci-
ca (ES). No que diz respeito às 

probabilidades, o Rubro-Negro 
vê crescer a probabilidade de 
erguer a taça daqui a 11 roda-
das.

De acordo com o site In-
fobola, do matemático Tris-
tão Garcia, o Flamengo possui 
41% de chances de ser cam-
peão brasileiro. A margem é 
maior em 2% do que era antes 
de a rodada começar. Já o Pal-
meiras tem 49% de probabi-
lidade de erguer o troféu. No 
que diz respeito à disputa da 

Taça Libertadores, competi-
ção que o Flamengo não joga 
desde 2014, Tristão calcula 
que o Rubro-Negro tem 97% 
de chances, indicando que so-
mente uma catástrofe tiraria a 
equipe carioca do páreo. Muito 
improvável para uma sequên-
cia de oito vitórias seguidas em 
casa, e de agora sete partidas 
de invencibilidade. De acordo 
com Tristão, uma equipe chega 
muito próximo da Libertado-
res se somar 65 pontos.

Matemático diz que aumentam 
chances de título após a rodada

FLAMENGO

O Corinthians vive seu 
pior momento do Campeonato 
Brasileiro. Com a derrota por 1 
a 0 para o Fluminense no últi-
mo domingo, a equipe segue 
em queda na classificação após 
deixar o G-4 e já é a 7ª coloca-
da da competição, com quatro 
pontos atrás do Santos, o 4º.

A nova derrota dentro 
de casa aumenta ainda mais a 
pressão em cima da diretoria 
corintiana por um treinador 
que vai substituir Cristóvão 
Borges. Por enquanto, Fábio 
Carille é chamado de técnico 
interino. Eduardo Baptista, 
mesmo depois de ter renovado 
com a Ponte Preta, é um nome 
bastante comentado para assu-
mir a função.

Nos últimos cinco jogos 
pelo Brasileirão, os corintia-
nos perderam três, empata-
ram uma e venceram apenas 

o Sport, que luta contra o re-
baixamento. O desempenho é 
igual ao de times que estão na 
parte de baixo da tabela: Cru-
zeiro, Internacional e Santa 
Cruz têm o mesmo índice de 
aproveitamento.

Com a equipe fora do G4, 
a equipe começa a se concen-
trar na Copa do Brasil como a 
principal chance para entrar na 
Libertadores de 2017. O presi-
dente Roberto de Andrade já 
avisou: a classificação para a 
competição sul-americana é o 
mínimo que esse elenco preci-
sa fazer.

O Corinthians completa 
quase três meses sem conse-
guir vencer duas partidas con-
secutivas. A última vez que isso 
aconteceu foi no dia 9 de julho, 
quando o Alvinegro venceu a 
Chapecoense por 2 a 0 fora de 
casa.

Clube vive o seu pior 
momento no Brasileiro

CORINTHIANS

No sábado, o Palmeiras conseguiu superar o Coritiba e seguir firme na liderança do Brasileiro

Alan Patrick e Paolo Guerrero em comemoração do gol de empate contra o Cruzeiro, anteontem 

FOTO: Divulgação/Coritiba

FOTO: Gilvan de Souza/Flamengo



Bilhetes começaram a ser 
vendidos ontem e diretoria 
espera recorde de público

Cresce procura por ingressos
BOTAFOGO-pB X BOA ESpORTE

UNIÃO  A João Pessoa, Paraíba - TERÇA-FEIRA, 27 de setembro de 201624

Começa a semana mais decisiva do ano 
para o Botafogo. A partir de sexta-feira, a 
"decisão" da vaga para a Série B do próxi-
mo ano, o maior sonho dos botafoguenses. 
Serão dois jogos para conseguir o grande 
objetivo, que começou a ser traçado em 
2014, quando o clube começou a parti-
cipar da Série C. O pontapé inicial será 
dado em casa, no Almeidão, contra a forte 
equipe do Boa Esporte de Minas Gerais. É 
vencer ou vencer para disputar o jogo final 
na casa do adversário, com o regulamento 
debaixo do braço.

Eu confio no Botafogo, porque o clube 
demonstrou, ao longo da competição, 
que tem um grupo forte, tem um padrão 
de jogo definido, e é um grupo bastante 
unido. Como se não bastasse, a diretoria 
fez a sua parte, e os jogadores vão entrar 
em campo com os salários de setembro já 
pago, além de todos os bichos. A premia-

ção pelo acesso também já está definida 
com o elenco. Isso tudo soma-se a presen-
ça do torcedor, que deverá lotar o Almei-
dão, empurrando o Belo para cima dos 
mineiros. 

Time completo, ingressos a preços 
promocionais, e uma motivação imensa 
de torcedores e jogadores. Todos ansiosos 
por este grande momento. É chegada a 
hora, tem que ser agora, eu acredito. Como 
paraibano e bom pessoense, estou na tor-
cida pelo Belo, pelo futebol da Paraíba. O 
Estado merece um ter um clube na Segun-
da Divisão do futebol brasileiro.

Brasileirão
A briga entre os primeiros colocados 

do Brasileirão está emocionante. Palmeiras 
e Flamengo saem vencendo seus adversá-
rios, e continuam separados por um ponto 
apenas. Um pouco distante segue o Atlé-

tico e o Santos no G4. Fluminense e Atlé-
tico Paranaense lutam para chegar e com 
chances. Interessante também está no Z4, 
onde grandes times como Internacional e 
Cruzeiro estão desesperado, e com chan-
ces reais de serem rebaixados. As próxi-
mas rodadas serão dramáticas, na luta no 
topo, e lá embaixo da tabela.

Segundona
No Campeonato Paraibano da Segunda 

Divisão, o início do mata-mata começou de 
forma estranha. Em quatro jogos, ape-
nas um gol, o que mostra que o nível está 
realmente muito baixo. A outra surpresa 
vem sendo a campanha do Femar, time de 
jogadores amadores, que trabalham duran-
te o dia e treinam muito pouco. O clube foi 
o único a ganhar na rodada, e na casa do 
adversário. Venceu o Nacional de Pombal, 
dentro de Pombal, encaminhando assim a 

sua classificação para as semifinais.
No jogo de volta, em casa, amanhã, só 

precisará de um empate para confirmar a 
vaga. Enquanto o Internacional e o Nacio-
nal investiram pesado para se manter na 
luta pelo título, os garotos do Femar, que 
até se cotizam para pagar as despesas do 
clube, vão fazendo bonito e surpreendendo 
a todos. Um grupo unido e dando o sangue, 
como dizem na gíria do torcedor, é muito 
difícil de ser batido.

O detalhe triste mais uma vez ficou 
por conta do atraso no início da partida 
Espartax e Serrano, aqui em João Pessoa. 
Faltou segurança, faltou gandula, falta 
sempre o mínimo necessário. Nem no fute-
bol amador tem tantos problemas assim. É 
lamentável isso com o futebol profissional 
do Estado. Lembrando que é deste cam-
peonato que vão sair dois clubes para a 
divisão principal de nosso futebol.

O clima de decisão já começa 
a tomar conta dos torcedores do 
Botafogo. Ontem, o movimento foi 
intenso nas lojas do Belo, no pri-
meiro dia de vendas dos ingressos 
para o jogo das quartas de final do 
Campeonato Brasileiro da Série C, 
sexta-feira, às 21 horas, no Almei-
dão, contra o Boa Esporte de Minas 
Gerais. Longas filas foram formadas 
para a compra das entradas, que 
estão sendo vendidas a preços pro-
mocionais. 

Segundo o presidente do Clu-
be, Guilherme Carvalho, o primeiro 
lote de ingressos tem os seguintes 
preços: na arquibancada geral, o 
valor é R$ 10,00. Na arquibancada 
principal, custa R$ 25,00 e nas ca-
deiras numeradas, R$ 50,00. "Eu 
não tenho dúvidas que o Almeidão 
vai lotar. O torcedor do Botafogo 
está empolgado, e agora é a hora 
da decisão. Estamos a dois jogos 
de realizar o grande sonho, que é o 
acesso para a Série B do Campeo-
nato Brasileiro. É fundamental o 
apoio do torcedor nesta sexta-fei-
ra, porque se ganharmos bem aqui, 
entraremos mais fortes e mais tran-
quilos no jogo de volta, lá em Vargi-
nha", disse o presidente.

Alheio ao ôba ôba da torcida, 
o elenco voltou aos treino ontem, 
em dois expedientes. Pela manhã, 
realizou uma atividade física em 
uma academia da cidade. Na parte 
da tarde, houve o primeiro treino 
técnico tático da semana. Os joga-
dores folgaram no final de semana. 
"Nós demos um descanso aos atle-
tas para ficar ao lado dos familia-
res, e começarmos a semana com 
tudo, se preparando para a grande 
"decisão", disse o treinador Itamar 
Schulle.

A novidade no treino de ontem 
foi que o atacante Rodrigo Silva e 
o volante Val treinaram normal-
mente. Os dois atletas estavam 
apresentando cansaço muscular, e 
foram poupados do jogo contra o 
Palmeiras, na última quarta-feira, 
pela Copa do Brasil. Sendo assim, o 
técnico Itamar tem a sua força má-
xima.

Nesta terça feira, o Belo volta a 
treinar, mas apenas no período da 
manhã. O time fará um treino téc-
nico-tático, a partir das 9 horas, no 
Centro de Treinamento da Maravi-
lha do Contorno. Amanhã, o técnico 
Itamar Schulle vai comandar um 
treino coletivo de portões fechados 
no Almeidão. A atividade está pro-
gramada para às 9h30.

É chegada a hora da onça beber água

Ivo Marques ivo_esportes@yahoo.com.br

Fotos: Walter Rafael

Ivo Marques
ivo_esportes@yahoo.com.br

O governador Ricardo Cou-
tinho participou, neste domingo 
(25), de um evento em comemo-
ração aos 85 anos do Botafogo 
Futebol Clube, fundado em 28 
de setembro de 1931 na cidade 
de João Pessoa. O time é um dos 
mais tradicionais do Estado, tem 
uma das maiores torcidas e pos-
sui diversos títulos.

Na ocasião, Ricardo visitou 
as dependências e obras do 
Centro de Treinamento do Bo-
tafogo (Maravilha do Contor-
no) e ganhou a camisa oficial 
comemorativa ao aniversário de 
85 anos do Clube. “O Botafogo 
é muito importante para João 
Pessoa e para a Paraíba. Nosso 
time mexe com os ânimos dos 

paraibanos de forma positiva, 
principalmente diante desta boa 
fase pela qual passa. Fico muito 
feliz em poder ajudar o futebol 
paraibano, com ações como o 
Gol de Placa, reformas em está-
dios, enfim, o esporte precisa ser 
valorizado e apoiado. Agradeço 
ao Clube pelo carinho e parabe-
nizo a todos que fazem parte do 

Governador prestigia festa na Maravilha
Botafogo pelos 85 anos de exis-
tência”, falou o governador.

O presidente da Federa-
ção Paraibana de Futebol (FPF), 
Amadeu Rodrigues, enfatizou 
o papel da Federação no apoio 
aos clubes. “Fazemos o possí-
vel para colaborar com o cres-
cimento dos times paraibanos. 
O Botafogo vem se destacando 
e é um dos grandes clubes do 
nosso Estado. A FPF se faz mais 
forte com o empenho de todos 
os times. O Botafogo, seus joga-
dores, equipe técnica, dirigen-
tes, enfim, todos estão de para-
béns”, pontuou.

“São 85 anos de muito tra-
balho, de muita luta e muitas 
alegrias. Hoje estamos iniciando 
as comemorações do aniver-
sário do nosso Clube, e ainda 
teremos outros eventos para 
celebrar os anos de existência 
do Botafogo”, ressaltou o presi-
dente do Botafogo, Guilherme 
Novinho.

Novinho também adiantou 
que na próxima sexta-feira, Ri-
cardo vai receber o Título de Só-
cio Benemérito do Clube, antes 
da partida entre o Botafogo e 
o Boa Esporte de Minas Gerais, 
pela Série C do Campeonato 
Brasileiro de Futebol, no Estádio 
O Almeidão.

Ricardo Coutinho fala da importância do clube no atual cenário nacional e da ajuda do Governo ao futebol paraibano

Uma imensa fila se formou ontem na loja do clube em busca do ingresso para o primeiro jogo decisivo contra o Boa Esporte que vai acontecer na próxima sexta-feira



JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 051193
Responsavel.: JORGE AUGUSTO SILVA SANTOS
CPF/CNPJ....: 819963815-04
Titulo......: CHEQUE           R$            860,00
Apresentante: GUILHERME ROMANO
Protocolo...: 2016 - 051427
Responsavel. :  LEVI ANTONIO DOS SANTOS 
05604678422
CPF/CNPJ....: 018139805/0001-86
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            102,39
Apresentante: BANCO DO BRADESCO-60746948/342340
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 051765
Responsavel.: MARLI CONDIDO FRANCISCO
CPF/CNPJ....: 021742850/0001-35
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            464,80
Apresentante: BANCO ITAU S/A-60701190/4132-80
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 051325
Responsavel.: PROTTEGE COMERCIO E SERVICOS 
LTDA
CPF/CNPJ....: 013714405/0001-33
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$          5.546,80
Apresentante: BANCO DO BRADESCO-60746948/342340
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 051213
Responsavel.: RUTH OLIVEIRA
CPF/CNPJ....: 033336678-60
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$          1.550,00
Apresentante: BANCO DO BRADESCO-60746948/342340
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 051302
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,  27/09/2016
Bel. GERMANO CARVALHO TOSCANO DE BRITO

- Titular -

Responsavel.: ALBANIZA RAFAEL DA SILVA DIAS 05411
CPF/CNPJ....: 023117779/0001-25
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            501,59
Apresentante: BANCO DO BRADESCO-60746948/342340
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 051510
Responsavel.: DANIELE PATRICIA DA SILVA BE-
ZERRA 0
CPF/CNPJ....: 024267893/0001-02
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            546,07
Apresentante: BANCO DO BRADESCO-60746948/342340
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 051763
Responsavel.: DAVID DOS SANTOS LIMA
CPF/CNPJ....: 011483598/0001-33
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            790,00
Apresentante: BANCO SANTANDER BANESPA S/A
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 051379
Responsavel.: ELEVE CONST ES INC ES LTDA
CPF/CNPJ....: 017814408/0001-08
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$          2.764,52
Apresentante: BANCO ITAU S/A-60701190/4132-80
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 051580
Responsavel.: ELLISSON DE ANDRADE  SILVA
CPF/CNPJ....: 029912594-77
Titulo......: CERT DIVI ATIVA  R$          1.788,44
Apresentante: CONS REGIONAL DE EDUCACAO 
FISICA
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 051269
Responsavel.: FIBRA CONSTRUTORA E INCORPO-
RADORA L
CPF/CNPJ....: 008864917/0001-46
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$          2.022,00
Apresentante: BANCO DO BRADESCO-60746948/342340

TOSCANO DE BRITO
SERVICO NOTARIAL E REGISTRAL 

Rua Cândido Pessoa, 31
Fone: 241.7177

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

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº: 013/2016 
A PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE ATRAVÉS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, 

torna público que fará realizar através do pregoeiro oficial para conhecimento dos interessados nos 
termos da Lei n.º 10.520/2002 alterações, subsidiariamente a Federal nº 8.666/93 e suas alterações 
posteriores, Lei complementar n.º 123/2006 alterações e demais normas inerentes a espécie, que 
realizará licitação na modalidade pregão presencial do tipo menor preço por item, no dia 11 de 
Outubro de 2016 as 09:00 horas, tendo como objetivo a eventual PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 
DE TRANSPORTE VISANDO A MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS E ATIVIDADES DO FUNDO 
MUNICIPAL DE SAÚDE. A reunião ocorrerá na sala da CPL no prédio sede da Prefeitura Municipal 
de Mamanguape, na Rua Antenor Navarro, n°10, Centro, MAMANGUAPE – Pb. Maiores informações 
na COPELI no endereço acima descrito, no horário de expediente normal de 08:00 as 12:00 Horas.

Mamanguape-PB, 26 de Setembro de 2016.
Milton de Almeida e Silva Junior

Pregoeiro

ESTADO DA PARAIBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRINHO

TOMADA DE PREÇOS Nº. 0.2.002/2016
ATO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO

De acordo com o relatório final da Comissão Permanente de Licitação, HOMOLOGO o proce-
dimento da Tomada de Preços nº. 0.2.002/2016, que em como objetivo a Reconstrução da Laje do 
Canal de Esgotamento Sanitário da Rua Vamberto C. Batista, para atender as necessidades da 
prefeitura Municipal de Juazeirinho, e ADJUDICO seu objeto em favor da empresa: CRV CONS-
TRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME, inscrita no CNPJ: 07.609.311/0001-00, com proposta no 
valor de R$ 25.618,74 (Vinte e cinco mil seiscentos e dezoito reais e setenta e quatro centavos).

Juazeirinho - PB, 19 de Setembro de 2016.
JONILTON FERNANDES CORDEIRO

Prefeito Constitucional

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRINHO

EXTRATO DE CONTRATO
Processo Licitatório nº. 047/2016
Tomada de Preços nº. 0.2.002/2016
Contrato Administrativo nº. 02201/2016 
Contratante: Prefeitura Municipal de Juazeirinho / Jonilton Fernandes Cordeiro – Prefeito 

Constitucional.
Contratado: CRV CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME / 07.609.311/0001-00.
OBJETO: Reconstrução da Laje do Canal de Esgotamento Sanitário da Rua Vamberto C. Batista, 

para atender as necessidades da prefeitura Municipal de Juazeirinho.
VALOR: R$ 25.618,74 (Vinte e cinco mil seiscentos e dezoito reais e setenta e quatro centavos).
Vigência: 04 (Quatro) meses.
Data da Assinatura: 19 de Setembro de 2016.
Dotação Orçamentária: 02060.12.361.1001.1013 – 4490.51 / 02060.12.361.1001.1017 - 4490.51.
Fundamento Legal: Lei Federal n.º 8.666 de 21 de junho de 1993 e suas alterações, que institui 

normas para licitações e contratos da Administração Pública. 

PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX
AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 075/2016

A Prefeitura Municipal de Bayeux através de seu Pregoeiro,torna público que fará realizar licitação 
na modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço por item. Objeto: Aquisição de 02 veículos 
automotores de fabricação nacional, zero quilômetros, do tipo “Van/Minibus” com capacidade para 
15 lugares, destinados a Secretaria do Trabalho e Assistência Social. Data: 07/10/2016. Horário: 
14:00. Local: Sala da CPL – Sec. de Saúde situada na Av. Liberdade, nº 1.973, São Bento, Bayeux 
- PB, CEP 58.305-006, Fone: (83) 3253-4080, nos horários das 13h às 17h. Edital disponível no 
sitio: http://www.bayeux.pb.gov.br/sist_licitacao. Suporte Legal: Lei nº 10.520/02, 8.666/93 e suas 
alterações posteriores e Lei Complementar nº 123/2006, Decreto Municipal nº 071/2004. 

Bayeux-PB, 26 de setembro de 2016
José Luiz Sobrinho

Pregoeiro

PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX
EXTRATO DE CONTRATO - ADESÃO A REGISTRO DE PREÇO Nº 006/2016

CONTRATO Nº 194/2016 - Contratado(a): Gradual Comércio e Serviços Ltda - ME. Objeto: Prestar 
o fornecimento parcelado de itens para compor o enxoval das creches da rede municipal de ensino 
e demais secretaria da Prefeitura Municipal de Bayeux. Valor Contratado: R$ 165.872,00.  Recursos: 
Próprios, FNDE, FUNDEB, FMAS e FNDS. Classificação: Secretaria de Educação;Secretaria do 
Trabalho e Assistência Social – SETRAS; Fundo Municipal da Assistência Social – FMAS - Mat. de 
Consumo. Vigência: 26/09/2016 a 31/12/2016.

Bayeux/PB, 26 de setembro de 2016
Dr. Expedito Pereira

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRINHO
EXTRATO DE TERMO ADITIVO

INSTRUMENTO: Segundo Termo Aditivo ao Contrato Nº PC. 02301/2015/CPL/PMJ. PARTES: 
PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRINHO e a empresa CONSTRUTORA REUNIDAS LTDA - 
EPP, CNPJ sob o nº 10.986.583/0001-25. OBJETO CONTRATUAL: Contratação de empresa para 
a Execução do Sistema de Abastecimento D’água na comunidade Massapê de Baixo, zona rural 
do município de Juazeirinho – PB, objeto do Termo de Compromisso N.º 128/2013 firmado entre a 
Prefeitura Municipal de Juazeirinho e o Departamento Nacional de Obras Contra as Secas – DNOCS 
através do Programa “Água para Todos”, no município de Juazeirinho - PB. OBJETO DO ADITIVO: 
Constitui objeto o a prorrogação do prazo de vigência, por um período de 07 meses ficando a nova 
vigência de 20 de Junho de 2016 a 20 de Janeiro de 2017, a partir da assinatura do presente Aditivo. 
FUNDAMENTAÇÃO: este Termo Aditivo, com base na Cláusula Sétima do Contrato Inicial e em 
conformidade com o Inciso II do Parágrafo 1º do Art. 57 da Lei Federal 8.666/93 e suas alterações 
posteriores. JONILTON FERNANDES CORDEIRO – Prefeito Constitucional - Juazeirinho – PB.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSITO E TRANSPORTES PÚBLICOS

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

00024/2016
PROCESSO ADMINISTRATIVO: Nº 00024/2016

OBJETO: Contratação de empresa(s) para Formação de Registro do Preços para fornecimento 
de forma parcelada, de materiais de construção em geral, destinados à reposição e/ou manutenção 
dos serviços públicos da Superintendência de Transito e Transportes Públicos de Campina Grande

VALOR REGISTROS PARA O FORNECEDOR: RILDO CAVALCANTI FERNADES JUNIOR - 
EPP. / CNPJ 01.091.310/0001-21.

ITENS REGISTRADOS: ITEM 01 R$ 23,00/ITEM 02 R$ 1.000,00/ ITEM 03 R$ 190,00/ ITEM 
04  R$   100,00/ ITEM 05 R$ 85,00/ ITEM 06 R$ 100,00/ ITEM 07 R$ 15,00/ ITEM 08  R$ 35,00/ 
ITEM 09  R$   84,00/ ITEM 10 R$ 260,00/ ITEM 11 R$ 68,00/ ITEM 12 R$ 56,00/ ITEM 13 R$ 67,00/ 
ITEM 14 R$  0,47/ ITEM 15 R$ 22,00. 

VALOR DA TOTAL ATA R$ 100.710,00. (cem mil setecentos e dez reais)
PRAZO DE VIGENCIA:  12 (DOZE) MESES, CONTADOS DA SUA ASSINATURA. 
REPRESENTANTE LEGAL: RILDO CAVALCANTI FERNADES JUNIOR 
FUNCIONAL PROGRAMATICA: 04 122 2001 2154 AÇÕES ADMINISTRATIVAS DA STTP/15.451 

1029.2153 AÇÕES DE MELHORIA NO SISTEMA DE TRANSITO.
ELEMENTO DE DESPESA: 000972/000983 3390.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO 
FONTE DE RECURSOS: 000 – RECURSOS PRÓPRIOS.
PELA CONTRATANTE: FELIX ARAUJO NETO.
DATA DA ASSINATURA: 23/09/2016.

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANÇA 

EXTRATO DE CONTRATO
OBJETO: contratação de uma empresa especializada em realização em capacitação de profes-

sores com formação inicial e continuada para as novas turmas de educação de jovens e adultos com 
carga horária de 120 horas; formação inicial para educação infantil com 40 horas/aula.fundamento 
legal: pregão presencial nº 00037/2016.dotação: orçamento 2016: recursos próprios do município 
de esperança(001 rec. impost. / transf. impost. - educaç. 015 transferência de recursos do fnde - 019 
transferência do fundeb (outras) 0707 - secretaria de educação e cultura. - 2 361 1003 2.016 manut. 
das ativid. do ensino fundamental - fnde- 12 365 1003 2.020 manutenção do ensino infantil - 12 366 
1004 2.023 manutenção do prog. de jovens e adultos- 3.3.90.39.00 outros serv. de terc. pessoa 
jurídicaVIGÊNCIA: 3 (três) mesesPARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Esperança 
e:CT Nº 00186/2016 - 15.09.16 - FOCO CONSULTORIA LTDA - R$ 159.935,00

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BRANCA
EXTRATO DO RESULTADO DE HABILITAÇÃO

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

Em cumprimento ao disposto no artigo 109, I, a, da Lei nº. 8.666/93 de 21 de junho de 1.993, 
torna-se público aos proponentes os seguintes resultados: decidiu pela Habilitação da empresa AQ 
CONSTRUTORA LTDA – ME, por ter cumprido a todas as exigências do edital. Portanto decidiu ainda 
pela Inabilitação/Desqualificação Técnica das empresas: CEDRO ENGENHARIA LTDA, COMPASSO 
EMPREENDIMENTOS LTDA – ME, ELF TEIXEIRA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI – EPP, 
CONSTRUTORA J. GALDINO EIRELI - EPP; V& A CONSTRUTORA LTDA ME. Portanto Fica a 
partir desta publicação informado aos licitantes que a documentação esta a disposição dos mesmos 
e que a partir desta publicação esta aberto o prazo recursal mediante o que o preceitua o artigo 
109, incisos, da Lei 8.888/93. Nada mais havendo a tratar, encerrou-se a reunião, lavrando-se a 
presente ata que vai assinada pelos membros da Comissão Permanente de Licitação.  Autue-se, 
divulgue-se e cumpra-se.

Água Branca/PB, 23 de setembro de 2016.
DANILA FIRMINO DE LIMA

Presidente da CPL

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BRANCA
EXTRATO DO RESULTADO DE HABILITAÇÃO

LICITAÇÃO MODALIDADE TOMADA DE PREÇO Nº. 00005/2016
RESULTADO DE HABILITAÇÃO

Em cumprimento ao disposto no artigo 109, I, a, da Lei nº. 8.666/93 de 21 de junho de 1.993, 
torna-se público aos proponentes os seguintes resultados: decidiu pela Habilitação da empresa AQ 
CONSTRUTORA LTDA – ME, por ter cumprido a todas as exigências do edital. Portanto decidiu 
ainda pela Inabilitação/Desqualificação Técnica das empresas: CEDRO ENGENHARIA LTDA, 
COMPASSO EMPREENDIMENTOS LTDA – ME, ELF TEIXEIRA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS 
EIRELI – EPP, CONSTRUTORA J. GALDINO EIRELI - EPP. Portanto Fica a partir desta publicação 
informado aos licitantes que a documentação esta a disposição dos mesmos e que a partir desta 
publicação esta aberto o prazo recursal mediante o que o preceitua o artigo 109, incisos, da Lei 
8.888/93. Nada mais havendo a tratar, encerrou-se a reunião, lavrando-se a presente ata que vai 
assinada pelos membros da Comissão Permanente de Licitação.  Autue-se, divulgue-se e cumpra-se.

Água Branca/PB, 23 de setembro de 2016.
DANILA FIRMINO DE LIMA

Presidente da CPL

ESTADO DA PARAÍBA...
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE

SECRETARIA DE OBRAS 
EXTRATO DE TERMO ADITIVO

INSTRUMENTO: TERMO ADITIVO Nº 03 AO CONTRATO Nº 2.08.015/2015/CSL/SECOB/
PMCG. PARTES: SECOB/PMCG E A CONSTRUTORA E SERVIÇOS DE LIMPEZA CRC LTDA, 
CNPJ: 11.622.715/0001-00. OBJETO CONTRATUAL: COMPLEMENTAÇÃO DAS OBRAS RE-
MANESCENTES DE MELHORIAS DAS CONDIÇÕES HABITACIONAIS E INFRAESTRUTURA 
E SANEAMENTO BÁSICO NAS CASAS DUPLEX NO BAIRRO DO PEDREGAL, OBJETO DO 
CONVÊNIO HBB 229-40/2004. OBJETO DO ADITIVO: ALTERAÇÃO DE VALOR R$ 52.981,72 
(CINQUENTA E DOIS MIL, NOVECENTOS E OITENTA UM REAIS, SETENTA E DOIS CENTAVOS). 
FUNCIONAL PROGRAMÁTICA: 15.451.1029.1021. ELEMENTO DE DESPESA: 4490.51. FONTE 
DE RECURSOS: 000 (RECURSOS PRÓPRIOS). FUNDAMENTAÇÃO: ART. 65, I, “A” E “B” §§ 1º E 
2º, DA LEI Nº 8.666/93, ALTERADA. TOMADA DE PREÇOS Nº 2.08.007/2015/CSL/SECOB/PMCG. 
SIGNATÁRIOS: ANDRÉ AGRA GOMES DE LIRA E CARLOS ROBERTO CLAUDINO DE SOUZA 
FILHO. DATA DE ASSINATURA: 23/09/2016. 

ANDRÉ AGRA GOMES DE LIRA
SECRETÁRIO DE OBRAS

  JEOVÁ CARDOSO DE SOUZA– CNPJ/CPF N° 419.352.414-00 TORNA PÚBLICO QUE A SUDE-
MA – SUPERINTENDÊNCIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MEIO AMBIENTE, EMITIU A LICENÇADE 
OPERAÇÃO N° 2994/2016 EM JOÃO PESSOA, 14 DE SETEMBRO DE 2016 –PRAZO:730 
DIAS. PARA AATIVIDADE DE: FABRICAÇÃO DE ESTRUTURAS DE MADEIRA E DE MÓVEIS 
NA – TRAVESSA CAMPO N° 27, CENTRO MUNICÍPIO ITAPOROROCA - UF: PB. PROCESSO: 
2016-004663/TEC/LO-2691.

JC PARTICIPACOES E INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA. - EPP, CNPJ 12.267.107/0001-80, 
localizada na rua: Ayrton Senna ,n° 3000, BLOCO: GRP PARTE III; SALA: 4071, Barra da tijuca, Rio 
de Janeiro-RJ, cep 22775-904, torna público que recebeu da SEMAM - secretaria de meio ambiente 
a licença de operação (LO) número  499-2016 para o residencial multifamiliar (edificação) situado 
na rua José Tomaz de Maria, setor 38/quadra 04/lote0189, loteamento Joâo Paulo II, Bairro: João 
Paulo II, João Pessoa-PB.

 CONSTRUTORA GRISI LTDA-EPP TORNA PÚBLICO QUE REQUEREU A SEMAPA - SECRETA-
RIA DE MEIO AMBIENTE, PESCA E AQUICULTURA DE CABEDELO A LICENÇA DE OPERAÇÃO 
PARA ATIVIDADE RESIDENCIAL MULTIFAMILIAR TORRE DE TEBES LOCALIZADA NA RUA: 
RADIALISTA ANTÔNIO A. DE JESUS-POÇO CABEDELO PB.

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAJAZEIRAS
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

 EXTRATO DE 2º TERMO ADITIVO DE PRAZO – CONTRATO Nº 60042/2015
PREGÃO PRESENCIAL Nº 60019/2015

 Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA OS SERVIÇOS DE CONTROLE DE ANIMAIS 
(EQUINOS,CÃES E GATOS) NAS VIAS URBANAS  E RURAIS (APREENSÃO, ALIMENTAÇÃO 
E CUIDADOS EM GERAL), SERVIÇO DE COLETA DE PNEUS, CONFORME SOLICITAÇÃO DA 
SECRETARIA SAÚDE.

Fundamento Legal: Inciso II do Art. 57 da Lei nº 8.666/93 e alterações posteriores.
Data de Assinatura: 30/09/2016
Data da Vigência: 30/06/2017
Assinam: Pelo Fundo Municipal de Saúde de Cajazeiras-PB: HENRY WITCHAEL DANTAS 

MOREIRA – Secretário de Saúde. Pela Empresa: ELIÉZIO CELERINO DE SOUZA – Licitante.
 

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANÇA

HOMOLOGAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 00037/2016
Nos termos do relatório final apresentado pela Pregoeira Oficial e observado parecer da Asses-

soria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00037/2016, que objetiva: CONTRATAÇÃO DE 
UMA EMPRESA ESPECIALIZADA EM REALIZAÇÃO EM CAPACITAÇÃO DE PROFESSORES COM 
FORMAÇÃO INICIAL E CONTINUADA PARA AS NOVAS TURMAS DE EDUCAÇÃO DE JOVENS 
E ADULTOS COM CARGA HORÁRIA DE 120 HORAS; FORMAÇÃO INICIAL PARA EDUCAÇÃO 
INFANTIL COM 40 HORAS/AULA; HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório em favor 
de: FOCO CONSULTORIA LTDA - R$ 159.935,00.

Esperança - PB, 15 de Setembro de 2016.
ANDERSON MONTEIRO COSTA

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA 
AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 0014/2016

Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Av. 
Gov. Pedro Moreno Gondim, S/N - Centro - Borborema - PB, às 08h30min do dia 07 de outubro de 
2016, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Contratação de empresa 
especializada em implantação e suporte de sistemas informatizados para utilização nos departa-
mentos administrativos municipais. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: 
Lei Federal nº 10.520/02 e Decreto Municipal nº 009/2007. Informações: no horário das 08:00 as 
12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: (083) 3360-1010.

Borborema - PB, 26 de setembro de 2016.
ROMUALDO FERNANDES NICOLAU - Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
 EXTRATO DO SEGUNDO TERMO ADITIVO – CONTRATO Nº 00052/2015

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00022/2015
Objeto: Contratação de empresa para realização dos serviços de Pré-impressão, do Jornal do 

Município - Jornal Nova Era.
Fundamento Legal: Inciso II do Artigo 57 da Lei 8.666/93 e  alterações posteriores.
Data de Assinatura: 30/092016
Término Aditivo: 30/06/2017
Assinam: Pela Prefeitura Municipal de Cajazeiras-PB:  Francisca Denise Albuquerque de Oliveira 

– Prefeita.  Pela Empresa:Jornal Nova Era - José Gilvan Rodrigues da Silva.
 

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI

AVISO DE LICITAÇÃO - TOMADA DE PREÇOS Nº 00004/2016
Torna público que fará realizar através da Comissão Permanente de Licitação, sediada na Rua 

Nossa Senhora do Rosário, 35 - Centro - Cuitegi - PB, às 11:00 horas do dia 23 de Setembro de 
2016, licitação modalidade Tomada de Preços, do tipo menor preço, para: Contratação de empresa 
do ramo da construção civil destinada a execução dos serviços de PAVIMENTAÇÃO EM PARA-
LELEPÍPEDOS e DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS - PLANO DE TRABALHO Nº 782518/2013 
- SICONV - 030616/2013 em Ruas na cidade de Cuitegi/PB. 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) 3681-
1112. Email: cuitegilicitacoes@hotmail.com.

Cuitegi - PB, 26 de Agosto de 2016
PATRICIA BORGES DE MEIRELES 

Presidente da Comissão

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI

EXTRATO DE REVOGAÇÃO DE LICITAÇÃO
MODALIDADE: Tomada de Preços nº 00003/2016. OBJETO: Contratação de empresa do ramo 

da construção civil destinada a execução dos serviços de ampliação das Escolas Municipais Ho-
rácio Montenegro e Carolina de Farias Pimental, bem como a construção de uma quadra de areia 
e parque infantil na Escola Municipal Estelina Leopoldina - Cuitegi/PB. ABERTURA: 23/09/2016 
as 08:00 horas. JUSTIFICATIVA: Licitação Deserta. DATA: Cuitegi - PB, 26 de Setembro de 2016 
- GUILHERME CUNHA MADRUGA JUNIOR - Prefeito.

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI

EXTRATO DE REVOGAÇÃO DE LICITAÇÃO
MODALIDADE: Tomada de Preços nº 00003/2016. OBJETO: Contratação de empresa do ramo 

da construção civil destinada a execução dos serviços de ampliação das Escolas Municipais Ho-
rácio Montenegro e Carolina de Farias Pimental, bem como a construção de uma quadra de areia 
e parque infantil na Escola Municipal Estelina Leopoldina - Cuitegi/PB. ABERTURA: 23/09/2016 
as 08:00 horas. JUSTIFICATIVA: Licitação Deserta. DATA: Cuitegi - PB, 26 de Setembro de 2016 
- GUILHERME CUNHA MADRUGA JUNIOR - Prefeito.

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI

HOMOLOGAÇÃO - TOMADA DE PREÇOS Nº 00003/2016
Nos termos do relatório final apresentado pela Comissão Permanente de Licitação e observado 

o parecer da Assessoria Jurídica, referente a Tomada de Preços nº 00003/2016, que objetiva: Con-
tratação de empresa do ramo da construção civil destinada a execução dos serviços de ampliação 
das Escolas Municipais Horácio Montenegro e Carolina de Farias Pimental, bem como a construção 
de uma quadra de areia e parque infantil na Escola Municipal Estelina Leopoldina - Cuitegi/PB; 
HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório: Licitação Deserta.

Cuitegi - PB, 26 de Setembro de 2016
GUILHERME CUNHA MADRUGA JUNIOR

 Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE REMÍGIO
 RESULTADO FASE PROPOSTA - TOMADA DE PREÇOS Nº 00003/2016

OBJETO: EXECUTAR OBRA DE CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE BÁSICA DE SAUDE - 
UBS PORTE 1.

LICITANTE DECLARADO VENCEDOR e respectivo valor total da contratação:
EBS CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI - EPP - Valor: R$ 365.445,34.
Dos atos decorrentes do procedimento licitatório, caberão recursos nos termos do Art. 109, da Lei 

Federal nº. 8.666/93 e suas alterações. Maiores informações poderão ser obtidas junto a Comissão 
Permanente de Licitação, Avenida Joaquim Cavalcante de Morais, 96 - Centro - Remigio - PB, no 
horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis.

Telefone: (083) 33641631.
Email: LICITACOESREMIGIO@GMAIL.COM.

Remigio - PB, 23 de Setembro de 2016
ALEXANDRE GONÇALVES DIAS - Presidente da Comissão

PREFEITURA MUNICIPAL DE LIVRAMENTO
TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

A Prefeita de Livramento/PB, no uso de suas atribuições legais. Resolve Homologar os resul-
tados do julgamento das propostas no Pregão Presencial Nº 019/2016, objetivando Aquisição de 
02 (dois) veículos 0-KM, tipo van, capacidade mínima do motor 2.3, capacidade mínima para 15 
passageiros, teto baixo, ar-condicionado, direção hidráulica, comb. diesel, e demais itens de série, 
para o transporte de alunos, professores e técnicos da Secretaria de Educação de Livramento. 
Proponente vencedor: Italiana Automóveis do Recife Ltda, CNPJ: 02.472.105/0001-79, com o valor 
total de R$ 269.800,00. Publique-se e cumpra-se.

Livramento/PB, 26 de setembro de 2016.
Carmelita Estevão Ventura Sousa - Prefeita

 
  EDITAL DE COMUNICAÇÃO DA CONTRIBUIÇÃO SINDICAL PATRONAL

SINDICATO DO COMÉRCIO ATACADISTA DE DROGAS E MEDICAMENTOS DO ESTADO DA 
PARAIBA, entidade classe de 1º grau, constituído na forma de pessoa jurídica de direito privado, 
inscrito no CNPJ sob o nº. 70.118.971/0001-16, com sede à Av. Julia Freire, nº 617, Sala 304, João 
Pessoa – PB, CEP 58040-040, vem através do presente edital, comunicar a todos que participam da 
referida categoria econômica, nos termos do art. 605 da CLT, para que realizem o pagamento das 
referidas contribuições obrigatórias, inclusive as dos anteriores, 2012, 2013, 2014, 2015 e 2016. A 
referida contribuição deverá ser recolhida em guia própria nos termos da legislação vigente. João 
Pessoa, 22 de setembro de 2016. Geniezer Pereira Ventura Filho - Presidente.

 AVISO DE LICITAÇÃO
SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS

PREGÃO PRESENCIAL SRP N º 022/2016
A PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SÃO MIGUEL Torna público, através do Pregoeiro 

Oficial, sediada na Rua Thomaz de Aquino, 06, Centro, Barra de São Miguel-PB, às 10:00 horas 
do dia 07/10/2016, licitação modalidade Pregão Presencial SRP, do tipo menor preço, Restrita às 
Microempresas e ou Empresas de Pequeno Porte, objetivo: Sistema de Registro de Preços Para 
Eventual contratação de empresa especializada em shows pirotécnicos, destinada a fornecer fogos 
de artifícios ao município de Barra de São Miguel – PB. Recursos: previstos no orçamento vigente. 
Fundamento legal: Lei Federal 10.520/02 e disposições da Lei 8.666/93 e Lei 123/2006 e Decreto 
Municipal N.º 0005/2014 de 21/05/2014, E suas alterações posteriores. Informações: (083) 3358-
1005 das 08:00 as 12:00 Horas.

Barra de São Miguel, 23 de Setembro de 2016
ANTONIO AELSON CANEJO DA SILVA 

Pregoeiro Oficial

Estado da Paraíba
Prefeitura Municipal de Barra de São Miguel

Comissão Permanente de Licitação
 AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL N º 020/2016
A PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SÃO MIGUEL Torna público que fará realizar atra-

vés do Pregoeiro Oficial e equipe de apoio, sediada na Rua Thomaz de Aquino, 06, Centro, Barra 
de São Miguel-PB, às 08:00 horas do dia 07 de Outubro de 2016, licitação modalidade Pregão 
Presencial, do tipo menor preço, com o objetivo de: Locação de veículos, destinados ao transporte 
de estudantes deste município.  Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei 
Federal 10.520/02 e disposições da Lei 8.666/93 e Lei 123/2006 e Decreto Municipal N.º 0005/2014 
de 21 de Maio de 2014, E suas alterações posteriores. Informações: (083) 3358-1005 no horário 
de expediente normal de 08:00 as 12:00 Horas.

Barra de São Miguel, 23 de Setembro de 2016
ANTONIO AELSON CANEJO DA SILVA 

Pregoeiro Oficial

Estado da Paraíba
Prefeitura Municipal de Barra de São Miguel

Comissão Permanente de Licitação
 AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL N º 021/2016
A PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SÃO MIGUEL Torna público que fará realizar atra-

vés do Pregoeiro Oficial e equipe de apoio, sediada na Rua Thomaz de Aquino, 06, Centro, Barra 
de São Miguel-PB, às 09:00 horas do dia 07 de Outubro de 2016, licitação modalidade Pregão 
Presencial, do tipo menor preço, com o objetivo de: Locação de veículos diversos, destinados a 
manutenção das secretarias municipais. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento 
legal: Lei Federal 10.520/02 e disposições da Lei 8.666/93 e Lei 123/2006 e Decreto Municipal N.º 
0005/2014 de 21 de Maio de 2014, E suas alterações posteriores. Informações: (083) 3358-1005 
no horário de expediente normal de 08:00 as 12:00 Horas.

Barra de São Miguel, 23 de Setembro de 2016
ANTONIO AELSON CANEJO DA SILVA 

Pregoeiro Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
 PREGÃO PRESENCIAL Nº 2.14.022/2016

PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 2.14.022/2016
AVISO 

A Comissão Permanente de Licitação, através do Pregoeiro Oficial do Município, torna público 
para o conhecimento dos interessados, que a licitação na modalidade Pregão Presencial             Nº 
2.14.022/2016, realizado no dia 19 de setembro de 2016 às 10:00 horas, que tem como OBJETO 
A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE CAIXAS ESTACIO-
NÁRIAS E CARROS PARA COLETA SELETIVA DE LIXO, PARA ATENDER A SECRETARIA DE 
SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE, 
ESTADO DA PARAÍBA, foi declarado DESERTO.

A Comissão Permanente comunica aos interessados que será realizada nova licitação na 
modalidade Pregão Presencial Nº 2.14.028/2016, no dia 10 de outubro de 2016 às 08:00 horas 
com o mesmo OBJETO.

    Campina Grande, 26 de setembro de 2016.
RIVALDO AIRES DE QUEIROZ NETO

Pregoeiro Oficial da CPL/PMCG

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
 PREGÃO PRESENCIAL Nº 2.14.023/2016

PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 2.14.023/2016
AVISO 

A Comissão Permanente de Licitação, através do Pregoeiro Oficial do Município, torna público 
para o conhecimento dos interessados, que a licitação na modalidade Pregão Presencial             Nº 
2.14.023/2016, realizado no dia 20 de setembro de 2016 às 08:00 horas, que tem como OBJETO A 
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS DE 
GINÁSTICA, PARA ATENDER A SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE DA 
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE, ESTADO DA PARAÍBA, foi declarado DESERTO.

A Comissão Permanente comunica aos interessados que será realizada nova licitação na 
modalidade Pregão Presencial Nº 2.14.029/2016, no dia 14 de outubro de 2016 às 08:00 horas 
com o mesmo OBJETO.

    Campina Grande, 26 de setembro de 2016.
RIVALDO AIRES DE QUEIROZ NETO

Pregoeiro Oficial da CPL/PMCG

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA
SECRETARIA DE SAÚDE

AVISO DE ADIAMENTO DE SESSÃO
PROCESSO Nº 00.168/2016 – PREGÃO ELETRÔNICO Nº 10.026/2016

OBJETO: SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS PARA A AQUISIÇÃO DE FÓRMULAS IN-
FANTIS, SUPLEMENTOS E DIETÉTICOS ENTERAIS PARA O INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS.

A Secretaria de Saúde do Município de João Pessoa, através da Pregoeira Oficial, Srª Ticiana 
Hercilia Chaves Cavalcanti, nomeada pela Portaria nº 172/2015, vem por meio deste, tornar público, 
o adiamento da sessão que estava prevista para o dia 26/09/2016 às 09:00hs, para o dia 10/10/2016 
às 09:00hs, considerando equívoco quando da exigência do item 14.3.2 (Relativo a Regularidade 
Fiscal e Trabalhista) no instrumento convocatório. O novo Edital ficará à disposição dos interessa-
dos no prazo prescrito na legislação pertinente, no site www.licitacoes-e.com.br, ficando sob novo 
número de chave da licitação, qual seja: 647531, 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, 26 de Setembro de 2016. 
Ticiana Hercilia Chaves Cavalcanti 

Pregoeira da CSL
 

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS

 EXTRATO DE CONTRATO
OBJETO: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS REMANESCENTE PARA CLIMATIZAÇÃO DE 

ESCOLAS ATRAVÉSDO CONVENIO DE Nº 409/2015, MUNICÍPIO DE CAJAZEIRAS SECRETARIA 
DE ESTADO DA EDUCAÇÃO..

FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Presencial nº 00060/2016.
DOTAÇÃO: 02.090 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇAO 12.361.1023.1016 - AQUISIÇÃO DE 

EQUIP. PARA AS ESCOLAS DO ENS. FUNDAMENTAL 44.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL 
PERMANENTE 005 - FNDE 009 - MDE 12.365.1024.1019 - AQUISIÇÃO DE EQUIP. PARA AS 
ESCOLAS DA EDUCAÇÃO INFANTIL 44.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 
002 - FUNDEB 005 - FNDE 009 - MDE 12.361.1023.2021 -MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUN-
DAMENTAL 44.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 009 - RECEITA DE IMP. 
TRANSF. DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO 12.365.1024.2022 -MANUT. DAS ATIV. DA EDUCAÇÃO 
INFANTIL 44.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 009 - RECEITA DE IMP. 
TRANSF. DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO 12.361.1023.2026 - MANUT. AS ATIV. DA EDUCAÇÃO 
BÁSICA-FUNDEB 44.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 002 - TRANSFERÊN-
CIA DO FUNDEB (OUTRAS) 12.361.1023.2029 - MANUT. O PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO 
44.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 005 - CONTRIBIÇÃO DO PROG. 
INSINO FUNDAMENTAL - QSE 12.361.1023.2040 - MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE EDUCA-
ÇÃO - RECURSOS ORDINÁRIOS 44.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 
001 - RECURSOS ORDINÁRIOS

VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro de 2016
PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Cajazeiras e:
CT Nº 00077/2016 - 26.09.16 - REDE NET COMERCIO, SERVIÇOS DE TECNOLÇOGIA 

LIMITADA - R$ 187.680,00
 

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS

 HOMOLOGAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 00060/2016
Nos termos do relatório final apresentado pelo Pregoeiro Oficial e observado parecer da As-

sessoria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00060/2016, que objetiva: AQUISIÇÃO DE 
EQUIPAMENTOS REMANESCENTE PARA CLIMATIZAÇÃO DE ESCOLAS ATRAVÉSDO CONVE-
NIO DE Nº 409/2015, MUNICÍPIO DE CAJAZEIRAS SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO.; 
HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório em favor de: REDE NET COMERCIO, 
SERVIÇOS DE TECNOLÇOGIA LIMITADA - R$ 187.680,00.

Cajazeiras - PB, 26 de Setembro de 2016
FRANCISCA DENISE ALBUQUERQUE DE OLIVEIRA - Prefeita

  
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA/PB

EXTRATO DE ADITIVO DE CONTRATO
TERCEIRO TERMO ADITIVO

REF: TOMADA DE PREÇOS 08/2014.
OBJETO: O presente TERMO DE ADITIVO tem por objeto, Prorrogação do Prazo de Vigência 

por mais 100 (CEM) dias, celebrado entre a PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA/PB e a 
empresa MATRIX CONSTRUTORA LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº 18.920.924/0001-71- para o 
Contrato nº 207/2014, contados do término do prazo de vigência do contrato datado de 11.12/2014, 
e Primeiro Termo Aditivo, datado de 06.08.2015 , Segundo Termo Aditivo, datado de 14/03/2016  
proveniente da TOMADA DE PREÇOS nº 08/2014, objetivando a Construção de Construção de 
Unidade Escolar com 04(quatro) salas de aula na comunidade de Barro de Fátima, de conformidade 
ao termo de Convênio 400/2014 – (Pacto Educação), celebrado entre o ESTADO DA PARAÍBA por 
meio da SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO, COM INTERVENIÊNCIA DA SECRETARIA 
DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO E DA ARTICULAÇÃO MUNICIPAL E PREFEITURA MUNI-
CIPAL DE ALAGOINHA.CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA – ALCIONE 
MARACAJÁ DE MORAIS BELTRÃO CONTRATADA: MATRIX CONSTRUTORA LTDA, inscrita 
no CNPJ sob o nº 18.920.924/0001-71.JUSTIFICATIVA: Em virtude a dificuldade de contratação 
de Mão-de-obra  especializada de carpintaria, principalmente para estruturas de coberta em 
madeira, se tornou escassa na região, sendo que a construtora teve de executar esses serviços 
com pessoal reduzido, demandando assim um período de tempo muito superior ao programado 
no cronograma físico.REGIMENTO: Lei 8.666/93 e suas alterações posteriores.DATA TERMO 
ADITIVO: 12/09/2016 a 21/12/2016.OBS: Publicado para atendimento do disposto no parágrafo 
único do art. 61 da Lei 8.666/93.

ALCIONE MARACAJÁ DE MORAIS BELTRÃO
Prefeita

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA
EXTRATO DE ADITIVO DE CONTRATO

PRIMEIRO TERMO ADITIVO
REF: TOMADA DE PREÇOS 01/2015.

OBJETO: O presente TERMO DE ADITIVO tem por objeto, PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE 
VIGÊNCIA POR MAIS 240 (DUZENTOS E QUARENTA) DIAS, celebrado entre a PREFEITURA 
MUNICIPAL DE ALAGOINHA/PB e a empresa MURALHA CONSTRUTORA LTDA, inscrita no CNPJ 
sob o nº 12.929.740/0001-96 - para o Contrato nº 243/2015, datado de 18 de Novembro de 2015,  
proveniente da TOMADA DE PREÇOS nº 01/2015, objetivando a Construção de 01 (um) Mata-
douro Público Municipal às margens da ROD.PB - Alagoinha – PB CONTRATANTE: PREFEITURA 
MUNICIPAL DE ALAGOINHA – ALCIONE MARACAJÁ DE MORAIS BELTRÃO CONTRATADA: 
MURALHA CONSTRUTORA LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº 12.929.740/0001-96. JUSTIFICATIVA: 
Deve-se ao fato de que foi decorrido muito tempo para que a Prefeitura Municipal pudesse viabilizar 
a preparação do terreno, cujas condições topográficas exigiram uma movimentação de terras bem 
acima do inicialmente previsto, sobretudo devido à existência, também não prevista, de rochas 
sob a camada vegetal.REGIMENTO: Lei 8.666/93 e suas alterações posteriores.DATA TERMO 
ADITIVO: 13/09/2016 a 11/05/2017.OBS: Publicado para atendimento do disposto no parágrafo 
único do art. 61 da Lei 8.666/93.

ALCIONE MARACAJÁ DE MORAIS BELTRÃO
Prefeita

ESTADO DA PARAÍBA...
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE

SECRETARIA DE OBRAS
EXTRATO DE TERMO ADITIVO

Retificação da Funcional Programática:
Termo aditivo n° 03 de prazo e valor.

TERMO ADITIVO Nº 03 DO CONTRATO DE Nº 2.08.010/2014/CJ/SECOB/PMCG. PARTES: 
SECOB/CONSTRUTORA RHEMA LTDA ME. Publicado JORNAL A UNIÃO JOÃO PESSOA PARA-
ÍBA-QUARTA FEIRA 13 DE ABRIL DE 2016, PAGINA N° 27, onde se lê Funcional Programática: 
15.451.1017.1027 leia – se Funcional programática: 15.451.1017.1021.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº. 017/2016
A Prefeitura Municipal de Serra Branca através do Pregoeiro abaixo transcrito TORNA PÚBLICO e 

comunica aos interessados que se encontra aberta Licitação na modalidade PREGÃO PRESENCIAL 
Nº. 017/2016, do tipo Menor Preço por item, objetivando a Aquisição de Material de Expediente. 
Data de Abertura: 07/10/2016 às 09:00h. O Edital pode ser obtido na sede da Prefeitura de Serra 
Branca, situada à Avenida Deputado Álvaro Gaudêncio, 60 - Centro - Serra Branca - PB. Maiores 
informações através do telefone (83) 3354-1225, no horário das 08:00 às 12:00.

Serra Branca - PB, 26 de setembro de 2016.
Jocimar Farias de Arruda – Pregoeiro

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATA – PB
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº. 023/2016
A Prefeitura Municipal de Prata – PB, através da Pregoeira abaixo transcrita, TORNA PÚBLICO e 

comunica aos interessados que se encontra aberta Licitação na modalidade PREGÃO PRESENCIAL 
nº. 023/2016, do tipo “Menor Preço”, objetivando a Aquisição de Medicamentos. Data de abertura: 
12/10/2016 às 09h00min (Horário Local). Cópia do Edital e demais documentos pertinentes estarão 
à disposição no Setor de Licitações da Prefeitura de Prata, à Avenida Ananiano Ramos Galvão, s/
nº, Centro, no horário de expediente. Outras informações pelo Telefone (83) 3390-1109.

Prata, 26 de setembro de 2016
José da Silva Tavares – Pregoeiro

  VIA LIMPA PB SERVIÇOS AMBIENTAIS E LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS LTDA – CNPJ Nº 
13.583.598/0002-11, torna público que requereu a SUDEMA - Superintendência de Administração 
do Meio Ambiente, a Licença Autorização Ambiental, para Transporte em todo estado da Paraíba, 
situado a Rua Doutor Walter Bellian nº 1460, Bloco 2, Distrito Industrial – João Pessoa – PB.

25A UNIÃO 
PublicidadeJoão Pessoa > Paraíba > terça-feira, 27 de setembro de 2016



CARTÓRIO ANTONIO HOLANDA 
Rua Odilon Cavalcante, 81 - Centro

Cajazeiras - PB
Fone/Fax – (83) 3531-2015

EDITAL

Responsável: Vandeildo Ferreira de Souza
CNPJ: 13.555.223/0001-67
Título/Valor – DMI – R$ 200,55
Protestante: BCR C. I. LTDA
Apresentante: Banco Bradesco
Protocolo: 109368
Responsável: Gerisiane Candido de Assis
CPF: 705.851.574-30
Título/Valor – DM – R$ 185,76
Protestante: Município de Cajazeiras
Apresentante: Caixa Econômica
Protocolo: 109361
Responsável: Maria Antonia Barbosa
CPF: 280.561.833-53
Título/Valor – DM – R$ 102,43
Protestante: Município de Cajazeiras
Apresentante: Caixa Econômica
Protocolo: 109359
Responsável: Wellington Pereira da Silva
CPF: 024.778.534-22
Título/Valor – DM – R$ 185,76
Protestante: Município de Cajazeiras
Apresentante: Caixa Econômica
Protocolo: 109356
Responsável: Francisco das Chagas Souza 
da Silva
CPF: 023.979.344-77
Título/Valor – CBI – R$ 8.004,00
Protestante: BV FINANCEIRA S/A CFI
Apresentante: SCHULZE ADVOGADOS 
ASSOCIADOS
Protocolo: 109366
Responsável: Isaias Cunha da Silva
CPF: 082.215.624-59
Título/Valor – DSI – R$ 81,50
Protestante: Gonçalves e Ataide LTDA
Apresentante: Banco Santander
Protocolo: 109269
Responsável: Rodrigo Siqueira Alves
CPF: 042.668.233-55
Título/Valor – CCB – R$ 3.212,32
Protestante: BV Financeira S/A Crédito, Fi-
nanciamento 

Apresentante: Reale Sociedade Individual de 
Advocacia 
Protocolo: 109255 
Responsável: Jose Maurício Leite Rolim
CPF: 112.467.584-15
Título/Valor – DMI – R$ 5.139,61
Protestante: Posto N S de Fatima
Apresentante: Banco Bradesco
Protocolo: 109401
Responsável: Cicero Francisco de Souza
CPF: 134.766.788-14
Título/Valor – DM – R$ 102,73
Protestante: Município de Cajazeiras
Apresentante: Caixa Econômica
Protocolo: 109363
Responsável: José Claudiano Vieira Pereira
CPF: 062.690.974-01
Título/Valor – DM – R$ 149,60
Protestante: Mariza Gomes Bezerra
Apresentante: Caixa Econômica
Protocolo: 109365
Responsável: Jonata de Souza Silva
CPF: 060.624.574-09
Título/Valor – DM – R$ 310,00
Protestante: Vera Claudino Educação Superior
Apresentante: Caixa Econômica
Protocolo: 109348
Responsável: Cristina Figueiredo de Sousa
CPF: 067.973.824-08
Título/Valor – DM – R$ 214,00
Protestante: Mariza Gomes Bezerra
Apresentante: Caixa Econômica
Protocolo: 109346
Responsável: Lucineide Leonel Felix
CNPJ: 21.324.766/0001-00
Título/Valor – DMI – R$ 1.216,25
Protestante: DEB MAQ do Brasil LTDA
Apresentante: Banco Itaú
Protocolo: 109309
Em obediência ao Art. l5 da Lei 9.492, de 
10.09.1997, intimo as pessoas físicas e/ou jurídi-
cas citadas a virem pagar ou darem razões que 
tem, neste Cartório de Protesto, à Rua acima cita-
da, no prazo de 03 (três) dias, sob pena de serem 
os referidos títulos protestados, na forma da Lei.

Cajazeiras – PB, 26 de setembro de 2016.
Maria Dolores Lira de Souza

Oficiala do Protesto

CPF/CNPJ....: 056674684-09
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$          1.228,65
Apresentante: BANCO ITAU S.A-60701190/0001-04
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 051340
Responsavel.: GEAN CARLOS
CPF/CNPJ....: 056674684-09
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            886,25
Apresentante: BANCO ITAU S.A-60701190/0001-04
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 051334
Responsavel.: JOAO PAULO DE OLIVEIRA SANTOS
CPF/CNPJ....: 095279034-32
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            139,95
Apresentante: BANCO ITAU S.A-60701190/0001-04
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 051251
Responsavel.: JULIO NETO DE OLIVEIRA ME
CPF/CNPJ....: 015147933/0001-83
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$          1.565,41
Apresentante: BANCO ITAU S.A-60701190/0001-04
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 051243
Responsavel.: MARIA APARECIDA RODRIGUES 
ESTRELA
CPF/CNPJ....: 219303504-06
Titulo......: DUP PRES SER IN  R$            420,00
Apresentante: BCO SANTANDER S.A-90400888/000142
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 050400
Responsavel.: MISTURA NORDESTINA COMERCIO 
DE ALIM
CPF/CNPJ....: 024290173/0001-50
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            694,95
Apresentante: BCO BRADESCO S.A.607469480001.12
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 050810
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,  24/09/2016
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.: BERTA CONSTR. E IMPERMEABILIZA
CPF/CNPJ....: 003186531/0001-09
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            735,83
Apresentante: BANCO ITAU S.A-60701190/0001-04
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 050977
Responsavel.: BERTA CONSTR. E IMPERMEABILIZA
CPF/CNPJ....: 003186531/0001-09
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            254,20
Apresentante: BANCO ITAU S.A-60701190/0001-04
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 050962
Responsavel.: BERTA CONSTR. E IMPERMEABILIZA
CPF/CNPJ....: 003186531/0001-09
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            342,18
Apresentante: BANCO ITAU S.A-60701190/0001-04
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 050965
Responsavel.: BERTA CONSTR. E IMPERMEABILIZA
CPF/CNPJ....: 003186531/0001-09
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            164,50
Apresentante: BANCO ITAU S.A-60701190/0001-04
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 051027
Responsavel.: EDINEIDE JEZINI MESQUITA DE 
ARAUJO
CPF/CNPJ....: 273644452-34
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            500,00
Apresentante: BCO SANTANDER S.A-90400888/000142
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 051285
Responsavel.: FABIANA MARCELA DOS SANTOS 
DANTAS
CPF/CNPJ....: 012639934/0001-57
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$          1.071,60
Apresentante: BCO SANTANDER S.A-90400888/000142
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 051073
Responsavel.: GEAN CARLOS

SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO
DIRETORIA EXECUTIVA DA CENTRAL DE COMPRAS

GERÊNCIA EXECUTIVA DE LICITAÇÃO

CONVOCAÇÕES PARA PREGÃO PRESENCIAL N141/2016
O GOVERNO DO ESTADO DA PARAÍBA, através da Secretaria de Estado da Administração, 

publica para conhecimento dos interessados que, nos termos da lei n° 10.520/02 e alterações, 
e pelo Decreto nº 24.649/03 que regulamentou a sua aplicação no âmbito do Poder Estadual, e 
subsidiariamente pela Lei nº 8.666/93 e suas alterações, realizará licitação na modalidade pregão 
presencial na sede deste orgão, situada a Rua João da Mata S/N, Palácio dos Despachos/Vice-
-Governadoria - Jaguaribe, telefone (083)3218-4588, no dia 11/10/2016 às 09h para:

Aquisição de material de laboratório, destinado ao Instituto de Assistência á Saúde do Servidor 
- IASS , conforme anexo I do Edital.

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

REG. CGE Nº - 16-00847-2
João Pessoa, 26 de setembro de 2016

Vivianne Pereira Almeida Diniz
Gerente Executiva de Licitação

SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO
DIRETORIA EXECUTIVA DA CENTRAL DE COMPRAS

GERÊNCIA EXECUTIVA DE LICITAÇÃO

CONVOCAÇÕES PARA PREGÃO PRESENCIAL N206/2016
O GOVERNO DO ESTADO DA PARAÍBA, através da Secretaria de Estado da Administração, 

publica para conhecimento dos interessados que, nos termos da lei n° 10.520/02 e alterações, 
e pelo Decreto nº 24.649/03 que regulamentou a sua aplicação no âmbito do Poder Estadual, e 
subsidiariamente pela Lei nº 8.666/93 e suas alterações, realizará licitação na modalidade pregão 
presencial na sede deste orgão, situada a Rua João da Mata S/N, Palácio dos Despachos/Vice-
-Governadoria - Jaguaribe, telefone (083)3218-4588, no dia 11/10/2016 às 09h para:

Registro de preços para contratação de serviços de locação de embarcação, destinado ao Corpo 
de Bombeiro Militar da Paraíba - CBMPB, conforme anexo I do Edital.

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

REG. CGE Nº - 16-00860-3
João Pessoa, 26 de setembro de 2016

Vivianne Pereira Almeida Diniz
Gerente Executiva de Licitação

SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO
DIRETORIA EXECUTIVA DA CENTRAL DE COMPRAS

GERÊNCIA EXECUTIVA DE LICITAÇÃO

CONVOCAÇÕES PARA PREGÃO PRESENCIAL N211/2016
O GOVERNO DO ESTADO DA PARAÍBA, através da Secretaria de Estado da Administração, 

publica para conhecimento dos interessados que, nos termos da lei n° 10.520/02 e alterações, 
e pelo Decreto nº 24.649/03 que regulamentou a sua aplicação no âmbito do Poder Estadual, e 
subsidiariamente pela Lei nº 8.666/93 e suas alterações, realizará licitação na modalidade pregão 
presencial na sede deste orgão, situada a Rua João da Mata S/N, Palácio dos Despachos/Vice-
-Governadoria - Jaguaribe, telefone (083)3218-4588, no dia 13/10/2016 às 09h para:

Registro de preços para aquisição de medicamentos antimicrobianos, destinado aos Hospitais 
da Rede Publica Estadual, conforme anexo I do Edital.

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

REG. CGE Nº - 16-00859-7
João Pessoa, 26 de setembro de 2016

Vivianne Pereira Almeida Diniz
Gerente Executiva de Licitação

SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO
DIRETORIA EXECUTIVA DA CENTRAL DE COMPRAS

GERÊNCIA EXECUTIVA DE LICITAÇÃO

CONVOCAÇÕES PARA PREGÃO PRESENCIAL N217/2016
O GOVERNO DO ESTADO DA PARAÍBA, através da Secretaria de Estado da Administração, 

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

Registro de preços para aquisição de hortifrutigranjeiro e polpa de fruta, destinado aos Hospitais 
da Rede Publica Estadual do Interior do Estado, conforme anexo I do Edital.

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

REG. CGE Nº - 16-00844-7
João Pessoa, 26 de setembro de 2016

Vivianne Pereira Almeida Diniz
Gerente Executiva de Licitação

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAÍBA
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO – CINEP

JULGAMENTO DA FASE DE HABILITAÇÃO
CONCORRÊNCIA Nº 0001/2016

REGISTRO DA CGE Nº 16-00659-3
A Comissão Permanente de Licitação, constituída através da Portaria nº 055/2016  de 24/06/2016,  

comunica aos participantes da CONCORRÊNCIA Nº 001/2016, cujo objeto contratação de empresa 
de engenharia especializada para execução de obra referente a II Etapa dos serviços de infra es-
trutura nas Vias Locais 01, 03, 04, 06 e 10 do Distrito Industrial de Mangabeira em João Pessoa/PB 
no estado da Paraíba, conforme especificações e demais elementos técnicos constantes no Projeto 
Básico e demais Anexos do Edital. De acordo com a Lei Federal nº 8.666/93, e suas modificações, 
que após análise procedida nos Documentos de Habilitação das empresas participantes chegou-se 
a seguinte conclusão: EMPRESAS  HABILITADAS: SANCCOL SANEAMENTO CONSTRUÇÃO E 
COMÉRCIO LTDA, A3T CONSTRUÇÃO E INCORPORAÇÃO LTDA e CONSERV E SERVIÇOS 
LTDA - EMPRESAS INABILITADAS: CONSTRUTORA GALVÃO MARINHO LTDA, não atendeu 
os itens:  10.1.1 alínea “e” - 10.4.1 alínea “b.c” - 10.4.1 alínea “c” - 10.4.1 alínea “d.2.6”. A & S 
SERVIÇOS AMBIENTAIS E GESTÃO DE RESÍDUOS LTDA, não atendeu o item:  10.1.1 alínea 
“e”. COMERCIAL E CONSTRUTORA FENIX LTDA, não atendeu os itens: 10.1.1 alínea “e” - 10.3.1 
alínea “b.4” - 10.4.1 alínea “a” - 10.4.1 alínea “d.2” até o item “d.2.5” - 10.4.1 alínea “d.2.6”. - 10.4.1 
alínea “b.c”. LINK ENGENHARIA INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA, não atendeu os itens: 10.4.1 
alínea “b.a”  -  10.4.1 alínea “d.2.6”. RTS  CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA, não atendeu o item: 
10.4.1 alínea “b.b”. MINDÊLO CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA - EPP, não atendeu o 
item:  10.4.1  alínea “b.c”. CONSTRUTORA BRTEC LTDA, não atendeu os itens: 10.1.1 alínea “e” - 
10.4.1  alínea “b.b” - 10.4.1  alínea “b.c”. Caso não haja interposição de recurso, fica designado o dia 
07/10/2016 às 09:00 horas, para abertura das Propostas de Preços O prazo recursal será conforme 
preceitua o art.109 da Lei de Licitações 8.666/93 e suas posteriores alterações.

João Pessoa, 26 de setembro de 2016.
Adeilton Martins de Oliveira

Presidente da CPL

VALTO GUIMARÃES ALMEIDA – CNPJ/CPF Nº 414.303.874-91. Torna público que a SUDEMA - 
Superintendência de Administração do Meio Ambiente, emitiu a Autorização Ambiental nº 2364/2016 
em João Pessoa, 29 de agosto de 2016 - Prazo: 65 dias. Para a atividade de: Propaganda ao Volante 
(KOMBI - PLACA BMP-6032/PB) Na(o) - JOÃO PESSOA/BAYEUX E CABEDELO  Município: -  UF: 
PB. Processo: 2016-005605/TEC/AA-3928.

PREFEITURA MUNICIPAL DE PATOS - PB
AVISO DE LICITAÇÃO SEGUNDA REUNIÃO

PREGÃO PRESENCIAL N.º 079/2016
OBJETO: Contratação de empresa para fornecimento de notebooks, com recursos provenientes do 

Convênio 701426/2011, junto ao FNDE, visando atender as necessidades da Secretaria da Educação 
do município de Patos-PB.

ABERTURA: 10/10/2016 ás 10h:00min (Horário Local)
INFORMAÇÕES: Os interessados poderão obter o Edital, no Centro Administrativo Aderbal Mar-

tins – Gerência de Licitação, situado à Rua Horácio Nóbrega, S/N, - Belo Horizonte – Patos – PB, em 
todos os dias úteis, no horário das 08h00min ás 12h00min, mediante apresentação de comprovante 
de pagamento no valor de R$ 30,00 (trinta Reais), que pode ser feito na sede da Prefeitura Municipal 
de Patos - PB ou pelo site www.patos.pb.gov.br, no link Avisos de licitações. CONTATOS: (83)-3423-
3612 – ramal 212 E-mail: licitação@patos.pb.gov.br

Patos – PB, em 26 de setembro de 2016.
MERYELLE D’MEDEIROS BATISTA

Pregoeira

PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA 
AVISO DE LICITAÇÃO 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 016/2016
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Praça 

Antônio Bento, 93 - Centro - Serraria - PB, às 10h30min do dia 07 de outubro de 2016, licitação mo-
dalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Locação de diversos veículos para atender as 
necessidades do gabinete do prefeito e as diversas secretarias deste Município. Recursos: previstos 
no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e Decreto Municipal nº 002/2009. 
Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: 
(083) 3275-1040.

Serraria - PB, 26 de setembro de 2016.
JULIO CEZAR PEREIRA DA SILVA

Pregoeiro Oficial

• A Companhia Estadual de Habitação Popular – CEHAP, torna público que a SUDEMA – Superinten-
dência de Administração do Meio Ambiente, solicitou a emissão da  LICENÇA DE OPERAÇÃO  através 
do Proc. 2016-007233/TEC/LO-3223, para construção de 256 (duzentas e cinquenta e seis) unidades 
habitacionais,no Residencial São Rafael I,  município de JOÃO PESSOA- PB. 

• A Companhia Estadual de Habitação Popular – CEHAP, torna público que a SUDEMA – Superinten-
dência de Administração do Meio Ambiente, solicitou a emissão da LICENÇA DE OPERAÇÃO através 
do Proc. 2016-007232/TEC/LO-3222, para construção de 256 (duzentas e cinquenta e seis) unidades 
habitacionais, no  Residencial São Rafael II,  município de JOÃO PESSOA - PB.

•  A Companhia Estadual de Habitação Popular – CEHAP, torna público que a SUDEMA – Superinten-
dência de Administração do Meio Ambiente, solicitou a emissão da LICENÇA DE OPERAÇÃO através 
do Proc. 2016-007234/TEC/LO-3224, para construção de 192 (cento e noventa e duas) unidades 
habitacionais, no Residencial São Rafael III, município de JOÃO PESSOA - PB.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE
SUPERINTENDENCIA DE TRANSITO E TRANSPORTES PUBLICOS 

EXTRATO DE CONTRATO
OBJETO: Contratação de Empresa especializada para execução de Serviços de Publicação no 

Diário oficial do Estado da Paraíba e no Jornal A União. FUNDAMENTO LEGAL: Inexigibilidade de 
Licitação nº IN00016/2016. DOTAÇÃO: Recursos Próprios do Município de Campina Grande/STTP: 
04.122.2001.2154 Ações Administrativas da STTP 3390.39.99. 000 Outros Serviços de Terceiros - 
Pessoa Jurídica. VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro de 2016. PARTES CONTRATANTES: 
Superintendência de Transito e Transportes Públicos de Campina Grande e:CT Nº 00075/2016 - 
23.09.16 - A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA - A UNIAO - R$ 50.000,00

 
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE

SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSITO E TRANSPORTES PÚBLICOS HOMOLOGAÇÃOE ADJU-
DICAÇÃO -  INEXIGIBILIDADE Nº IN00016/2016.

O DIRETOR SUPERINTENDENTE DA SUPERINTENDÊNCIA DE TRÂNSITO ETRANSPORTES 
PÚBLICOS DE CAMPINA GRANDE, ESTADO DA PARAÍBA, no uso de suas atribuições legais, R E S 
O L V E: na qualidade de ordenador de despesa, e tendo em vista o disposto no artigo 43, inciso VI, da 
lei federal n° 8.666, de 21 de junho de 1993 e alterações, HOMOLOGAdevendo ser ADJUDICADA,nos 
termos do relatório final apresentado pelo IN00016/2016,e observado parecer da Assessoria Jurídica, 
referente ao que objetiva: Contratação de Empresa especializada para execução de Serviços de Publica-
ção no Diário oficial do Estado da Paraíba e no Jornal A União; o correspondente procedimento licitatório 
em favor de: A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA - A UNIAO - R$ 50.000,00.
Campina Grande - PB, 22 de Setembro de 2016.FELIX ARAUJO NETO - Diretor Superintendente

 PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE
SUPERINTENDENCIA DE TRANSITO E TRANSPORTES PUBLICOS 

RATIFICAÇÃO - INEXIGIBILIDADE Nº IN00016/2016
Nos termos dos elementos constantes da respectiva Exposição de Motivos que instrui o processo e 

observado o parecer da Assessoria Jurídica, referente a Inexigibilidade de Licitação nº IN00016/2016, 
que objetiva: Contratação de Empresa especializada para execução de Serviços de Publicação no 
Diário oficial do Estado da Paraíba e no Jornal A União..; RATIFICO o correspondente procedimento o 
seu objeto a: A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA - A UNIAO - R$ 50.000,00.
Campina Grande - PB, 22 de Setembro de 2016.FELIX ARAUJO NETO - Diretor Superintendente

  
 PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE

SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSITO E TRANSPORTES PÚBLICOS 
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00026/2016
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 

Cazuza Barreto, 113 - Estação Velha - Campina Grande - PB, às 14:00 horas do dia 17 de Outubro 
de 2016, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, visando formar Sistema de 
Registro de Preços para contratações futuras, para: Registro de preços para futuras contratações de 
empresas especializadas na prestação de serviços contínuos de impressão, com fornecimento de 
equipamentos (novos de 1º uso) de reprografia, com manutenção preventiva e corretiva, reposição 
de peças de todo o material de consumo exceto fornecimento de papel, para atender as necessidades 
da Superintendência de Transito e Transporte Públicos.. Recursos: previstos no orçamento vigente. 
Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e 8.666/93 e suas alterações,  Informações: no horário 
das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado.  Telefone: (83) 33411278. sttpcam-
pina.licita@gmail.com. Edital: http://sttpcg.com.br/.Campina Grande - PB, 23 de Setembro de 2016. 
POLLYANNA MARIA LORETO MEIRA  - Pregoeira Oficial.

 
EDITAL DE NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL DE DÍVIDA

Pelo Presente Edital e em razão de endereço incerto e não sabido/pessoa não localizado(a) ficam 
convidados os seguintes Compromissários Compradores abaixo identificados, a comparecerem a 
sede da São Salvador Construção e Incorp. SPE LTDA, situada na AV. Comendador Renato Ribeiro 
Coutinho, nº 1582, sala 07(Posto Quatro Folhas) –Centro – Sapé – PB, no prazo improrrogável de 
30 (trinta) dias a contar da presente publicação, a fim de regularizarem pendências referentes aos 
contratos infra enumerados do Loteamento Bairro São Salvador sob pena de rescisão automática 
conforme contrato dos referidos instrumentos:

COMPROMISSÁRIO                                         CONTRATO(S)                      QD              LOTE(S)
Ivone Pereira Belo 665R06
Liliane Rodrigues dos Santos                           564                               K2 20
Giane Tavares Raimundo 841   R   49
Franklim Barbosa  de Lima 849/865/1118P/W14/10/46
Severino Felixdos Santos 1262A   18
João Franciscodos Santos 335 J 05

Sapé/PB22 de Setembro de 2016

AVISO DE TORNAR SEM EFEITO
O DIRETOR SUPERINTENDENTE DA SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSITO E TRANSPORTES 

PÚBLICOS DE CAMPINA GRANDE, no uso de suas atribuições legais, RESOLVE: TORNAR SEM 
EFEITO: a publicação do Termo de Rescisão Amigável do contrato nº 0017/2016 de 01 de Setembro de 
2016, publicado no DOE PÁG 18 e no JORNAL A UNIÃO PÁG 26 no dia 10/09/2016 e no SEMANÁRIO 
OFICIAL DO MUNICIPIO de 05/09 até 09/09 PÁG 08, por Conveniência e Oportunidade.

FÉLIX ARAÚJO NETO
DIRETOR SUPERINTENDENTE/STTP

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GUARABIRA/PB 
EXTRATO DE CONTRATO

OBJETO: Contratação de médico(s) para consultas em diversas especialidades a serem realizados 
na Policlínica Augusto de Almeida - Guarabira/PB, como também realização de exames diversos. 
FUNDAMENTO LEGAL: Dispensa de Licitação nº DP00015/2016. DOTAÇÃO: RECURSOS PRÓ-
PRIOS / OUTROS: 16.00 - Fundo Municipal de Saúde de Guarabira - Secretaria de Saúde – Dotação 
consignada no orçamento vigente 2016 - 3.3.90.39.01 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica. 
VIGÊNCIA: 31 de Dezembro de 2016. PARTES CONTRATANTES: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 
DE GUARABIRA e COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DA PARAÍBA - COOPECIR PB - R$ 115.200,00 
– Cento e Quinze Mil e Duzentos Reais - CT Nº 00361/2016 – 11.08.2016.

FERNANDA MACEDO DE CASTRO
Gestora

 
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GUARABIRA/PB 

EXTRATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO
PROCESSO: Exposição de Motivos nº DP00015/2016.
OBJETO: Contratação de médico(s) para consultas em diversas especialidades a serem realizados 

na Policlínica Augusto de Almeida - Guarabira/PB, como também realização de exames diversos.
FUNDAMENTO LEGAL: Art. 24, inciso V, da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações.
SOLICITAÇÃO: Secretaria de Saúde.
RATIFICAÇÃO: Gestora, em 11/08/2016.

FERNANDA MACEDO DE CASTRO
Gestora

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GUARABIRA/PB 
RATIFICAÇÃO E ADJUDICAÇÃO

DISPENSA Nº DP00015/2016
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 DP00015/2016, que 
objetiva: Contratação de médico(s) para consultas em diversas especialidades a serem realizados na 
Policlínica Augusto de Almeida - Guarabira/PB, como também realização de exames diversos; RATIFICO 
o correspondente procedimento e ADJUDICO o seu objeto a: COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DA 
PARAÍBA – COOPECIR PB - R$ 115.200,00 – Cento e Quinze Mil e Duzentos Reais.

Guarabira - PB, 11 de Agosto de 2016.
FERNANDA MACEDO DE CASTRO

Gestora
 

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PATOS (PB)

AVISO DE LICITAÇÃO TERCEIRA REUNIÃO
PREGÃO PRESENCIAL N.º 065/2016
OBJETO: OBJETO: Contratação de Empresa para fornecimento parcelado de combustíveis e 

derivados, destinado a frota de veículos oficiais, veículos a serviços da Prefeitura Municipal Patos e 
atividades diversas de interesse público com devida autorização, destinado a todas as secretarias 
do município de Patos (PB);

ABERTURA 10/10/2016 as 11h00min horário local
INFORMAÇÕES: Os interessados poderão obter informações na sala da CPL, no Centro Admi-

nistrativo Municipal Aderbal Martins de Medeiros, situado à Rua Horácio Nóbrega, S/N, Bairro Belo 
Horizonte – Patos - PB, nos dias úteis, no horário de 8h00 as 12h00 h. Informações pelo telefone 
0(xx)83-3423-3612

Patos (PB), 26 de setembro de 2016

A CONSTRUTORA ROCHA CAVALCANTE LTDA, pessoa jurídica de direito privado, com sede e foro 
na Cidade de Campina Grande, na Rua Álvaro de Araujo Pereira, 255 - Jardim Tavares, inscrita no 
CGCMF sob o Nº 09.323.098/0001-92, vem torna publico a AUTORIZAÇÃO AMBIENTAL Nº 253/2016, 
junto a Prefeitura Municipal de Campina Grande, através da Secretaria de Serviços Urbanos e Meio 
Ambiente, no setor da Coordenaria de Meio Ambiente, a autorização ambiental da supressão a ve-
getação e limpeza da área para implantação de um Loteamento denominado de Mirante dos Lagos, 
com área total de 975.781,53m², localizado na BR 230, Km 146, no município de Campina Grande, 
conforme processo nº 0719/2015.
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