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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.
22o  Mín.

34o  Máx.
19o Mín.

36o Máx.
21 Mín.

DÓLAR    R$ 3,229 (compra) R$ 3,231  (venda)
DÓLAR TURISMO  R$ 3,070  (compra) R$ 3,400  (venda)
EURO   R$ 3,626  (compra) R$ 3,630   (venda)

l Mais de 2,8 milhões de eleitores estão aptos a votar na PB. Página 4

l Prorrogadas inscrições para concurso no HU de Campina. Página 7

l Bancários mantêm greve após reunião terminar sem acordo. Página 8

l Energisa abre 2a feira inscrições para concurso de presépio. Página 12

Sol e poucas 
nuvens

Sol e poucas 
nuvens
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FOTO: Divulgação FOTO: Evandro Pereira

oPERAção voTo sEgURo Mais de 7 mil policiais militares vão atuar, a partir de hoje, na guarda das 
urnas, na segurança dos locais de votação e no reforço do policiamento nos municípios. PágInA 8

governo convoca para 
acordo de precatórios

Foi publicado ontem no Diário Oficial do Estado o edital de convocação dos credores de precatórios referentes ao 
biênio 2006/2007. Os interessados devem formalizar o pedido até 1º de novembro na Procuradoria Geral. PágInA 3

CONCIlIAçãO NO EsTAdO

Ação de investigação aponta 
aumento da despesa com pes-
soal na Prefeitura de JP e contra-
tações sem concurso. PágInA 4

A Central de Transplante 
da Paraíba encerrou ontem 
atividades da campanha de 
conscientização. PágInA 7

Ministério Público 
pede inelegibilidade de 
Cartaxo e Manoel Jr.

Ação alerta para 
a importância da 
doação de órgãos

TransplantesEleição Municipal

MPE quer a cassação dos 
registros de candidatura

Aroeira é 
baseado em 
uma história 
real vivida na 
década de 30

Público assistirá, no 
Cine Bangüê do Espaço Cul-
tural, aos curtas-metragens 

paraibanos Aroeira, 
Atrito e Tanley.

PágInA 9

Três filmes serão 
lançados hoje no 
Tintin Cineclube

Equipes fizeram panfletagem
no Terminal de Integração

FOTO: Ortilo Antônio

Nublado com 
chuvas ocasionais
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Jogos EsCoLAREs Competição define hoje os 
finalistas das modalidades coletivas.  PágInA 21

brasileirão 2016

Marcelo Xavier é destaque 
na defesa do belo, uma das 
menos vazadas 
da série C. 
PÁGINA 24

92% da população 
mundial respiram
ar inadequado

 

saúde

 PágInA 15

Emissão de notas 
fiscais eletrônicas
é a maior do ano

 

Economia
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0.3m

0.4m
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2.2m
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O PMDB chegou à Presidência da 
República tomando para si o discur-
so de probidade administrativa, sob o 
lema positivista, tomado de emprés-
timo da bandeira brasileira – “Ordem 
e Progresso”. Porém, ainda não con-
seguiu, propriamente, a musculatura 
ética que deveria lhe servir de marca 
nessa recente transição em que o país 
se aventurou. 

Logo na formação do governo pro-
visório, quando o Senado Federal ainda 
não havia deliberado sobre o impea-
chment da então presidente afastada, 
Dilma Rousseff, o partido errou feio na 
indicação de ministros de Estado envol-
vidos ou denunciados por envolvimento 
em crimes de improbidade administra-
tiva e corrupção. E tanto é assim que 
em apenas 11 dias de formação do qua-
dro ministerial, o senador Romero Jucá 
(PMDB), passou apenas 11 dias como 
ministro do Planejamento, uma das 
principais pastas do governo, logo após 
o vazamento de conversas entre ele e 
Sérgio Machado, ex-diretor da Bras-
petro, na qual ele, Jucá, discutia estra-
tégias para barrar as investigações da 
Operação Lava-Jato. Gravado por Ma-
chado, o senador disse, textualmente: 
“Tem que mudar o governo pra poder 
estancar essa sangria (...) Eu acho que 
tem que ter um pacto”. Adiante, revelou 
ter conversado com “alguns ministros 
do Supremo”, para, a seguir, afirmar 
que “enquanto ela estiver ali [Dilma], 
a imprensa, os caras querem tirar ela, 
essa porra não vai parar nunca [refe-
rência à operação da PF]”.

Pesa contra Jucá, na delação pre-
miada de Machado, recebimento de 
propina de R$ 16,8 milhões, de 2004 e 
2014, em dinheiro, afora R$ 4,2 milhões 

em doações oficiais às suas campanhas, 
o que seria parte da “mesada” que ele 
recebia mensalmente.

Por sua vez, Fabiano Silva, pas-
sou apenas 18 dias como ministro da 
Transparência. Também grampeado 
por Machado, ele opina sobre estraté-
gias para ludibriar a Lava-Jato, mos-
trando a Renan Calheiros, seu padri-
nho político, como escapar da PF. O 
último dos fiéis escudeiros de Temer 
a cair foi Henrique Alves, que ocupou 
o Ministério do Turismo por 34 dias. 
Teria recebido vantagens ilícitas do 
‘Petrolão’ no valor de R$ 1,5 milhão, 
de acordo com a delação premiada de 
Machado – seria uma ‘Caixa 2’ para fi-
nanciar sua campanha ao governo do 
Rio Grande do Norte, em 2014.

Grave é o recente caso que envolve o 
ministro da Justiça, Alexandre de Mora-
es, que vazou informação sigilosa sobre 
uma ação da Operação Lava-Jato antes 
que ela ocorresse. Não por acaso, trata-
va-se da prisão do ex-ministro Antonio 
Palocci, adversário do candidato a pre-
feito de Ribeirão Preto, Duarte Noguei-
ra (PSDB), adversário de Palocci, com 
quem o ministro caminhava nas ruas 
da cidade paulistana na hora da revela-
ção. É inadmissível que um ministro de 
Estado use de informações privilegia-
das para beneficiar campanhas de um 
seu apaniguado. Fere a ética e a mora-
lidade. Pior: fere a legislação. O artigo 
325 do Código Penal prevê pena de de-
tenção de seis meses a dois anos para 
quem “Revelar fato de que tem ciência 
em razão do cargo e que deva permane-
cer em segredo, ou facilitar-lhe a reve-
lação”. Nem a ordem nem o progresso 
alardeados estão perceptíveis no go-
verno Temer.  

Editorial

Nem ordem nem progresso
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RElAtóRIO nA 3ªCOmIssÃO tORnOu-sE ‘DIlmA’

DA ‘InCOmpEtênCIA’ à ‘COmpEtênCIA’ Em pOuCO tEmpO

Uma comissão processante 
foi formada na Câmara de 
Vereadores de Santa Rita 
para apurar as acusações 
contidas na denúncia contra 
Netinho, entre as quais atra-
so no pagamento dos ser-
vidores, irregularidades no 
repasse dos descontos em 
folha para o instituto de pre-
vidência e falta de manuten-
ção de serviços essenciais.

O relator da comissão processan-
te, Aurian de Lima, vai apresentar 
relatório preliminar na próxima 
terça-feira. Se o parecer for pelo 
afastamento, Netinho deixa a 
prefeitura por 180 dias. Nesse 
período, quem assumirá a pre-
feitura é o 2º secretário, Severi-
no Farias, que não é candidato à 
reeleição - outros que deveriam 
assumir estariam impedidos por-
que disputam a eleição. 

Netinho de Várzea Nova, por 
assim dizer, tornou-se a ‘Dil-
ma’ da Região Metropolitana 
de João Pessoa. Por outros 
motivos, que não aqueles 
que apearam a petista do 
poder, ele está na iminência 
de sofrer igual impedimento. 
Ontem, a Câmara de Verea-
dores de Santa Rita acatou 
denúncia de improbidade 
administrativa contra ele.

CIDA CREsCE E sE ApROxImA DE CARtAxO
A cinco dias da eleição em João Pessoa, a candidata Cida Ramos (PSB) diminui a diferença para 
Luciano Cartaxo (PSD). Agora, apenas sete pontos percentuais os separam, aponta pesquisa do 
Instituto LGLUZ Consultoria e Serviços, contratado pela TV Master, corroborando o crescimento 
da socialista em relação a outras pesquisas. São 42,1% contra 34,7%. Charliton (PT) também 
cresceu para 2,2% - vinha pontuando com 1,5% -, enquanto Victor Hugo (PSOL) manteve-se na 
média de 0,8%. 1.200 eleitores foram ouvidos entre os dias 22 e 24 deste mês. 

EstADO IntERvEIO AtRás DO ‘sAntO’

É difícil não enxergar fisiologismo no discurso de Manoel Júnior (na foto com Maranhão e o prefei-
to) quando ele fala, na condição de candidato a vice-prefeito da chapa de Luciano Cartaxo (PSD), 
sobre a gestão que passou a defender, depois de muito atacar. Quando pré-candidato, o peemede-
bista fazia críticas duras ao prefeito, entre as quais denúncia de que haveria cobrança de propina 
para a liberação de licenças pela prefeitura, a qual ele classificou de “Taxa Z”. Textualmente, quero 
me ater a uma delas, registrada por portais de notícias meses atrás. Ela é representativa de uma 
drástica mudança de opinião dele em relação à gestão. Essa declaração, aliás, tem um mérito – 
dê-se o crédito também ao deputado peemedebista. Ela antecipa a ideia de relacionar a gestão 
Cartaxo à célebre ‘lesma’, que consta no Guia Eleitoral do PSB: “Cartaxo não tem competência para 
ser prefeito. Seu governo é lerdo, trabalha mal. Tem mais de R$ 700 milhões conveniados com o 
Governo Federal e a cidade não anda, não avança. A prefeitura não tem competência para tocar 
obras, afora climatização de escolas, sinais de trânsito e pinturas de muros. Nesta gestão se inau-
gura isso. É absurdo”. Ontem, numa emissora de TV, sabe o que o peemedebista disse? Pediu voto 
para a chapa do prefeito e tascou: “Luciano fez muito por João Pessoa, teve muita coragem [para 
fazer]”. Adiante, afirmou que João Pessoa iria “escolher quem está melhor preparado, quem tem 
mais experiência”. A ‘incompetência’ anterior se transformou depois, para Manoel Júnior, em ‘mais 
competência’? É isso? Se for, amigo, não é somente uma mudança de opinião. É uma mudança de 
regra de avaliação, o que é mais profundo. 

Ricco Farias
papiroeletronico@hotmail.com
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“Santo”, “Corintiano”, “Santista” e 
“Vizinho”. Eis os codinomes que a 
Polícia Federal tenta decifrar para 
saber quem recebeu propina da 
Odebrecht, durante a execução das 
obras do metrô de São Paulo, no go-
verno de Geraldo Alkmin (PSDB). O 
tal “Santo”, de acordo com planilha 
apreendida, era ‘peixe grande’: rece-
beu meio milhão de reais.  

 Crônica Gonzaga Rodrigues - gonzagarodrigues33@gmail.com
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Para minimizar o transtorno que o lixo vem cau-
sando à população de Santa Rita, o governador 
Ricardo Coutinho (PSB) determinou que o recolhi-
mento fosse feito pelo Departamento de Estradas 
e Rodagens (DER). Desde ontem, 12 caminhões, 
quatro retroescavadeiras e 40 homens do DER es-
tão na cidade para retirar o lixo das ruas. Tornou-
-se problema de saúde pública, devido ao descaso 
da prefeitura.

                A Nova Camará 

Apesar de encravada numa garganta 
de serras do meu mundo particular, num 
dos seus vales mais profundos, vivi o es-
touro de Camará ficando por aqui, sem 
correr atrás, a não ser  para abraçar a fa-
mília no estrago da Rua do Tacho, onde 
sobrevive um tio gago de 96 anos. 

A tragédia e o que sucedeu depois, 
tudo relegado à conta do imprevisto ou 
da fatalidade, parecia fadada a se confun-
dir ou ocultar por entre as cristas de serra 
da Borborema, em seu relevo brejeiro de 
mais sombras.

Mas terminou o cadáver da barra-
gem aparecendo. E fui vê-lo ressusci-
tado, o paredão imenso, escarpado em 
degraus, intrometido entre serras que 
venceram o primeiro desafio do homem, 
isso há doze anos. 

“Vou apertar a mão desse Mago”- 
prometi a mim mesmo. Por uma razão 
peculiar: é, nas minhas contas, a tercei-
ra proeza de um só governo a continuar 
ou remendar a obra dos outros. A regra 
histórica é deixar a ferida aberta, o fer-
ro virar pó como o prédio da Assembleia 
Legislativa que José Américo de Almeida 
deixou iniciada, ao lado da Venâncio Nei-
va, “um primor arquitetônico já com a es-
trutura iniciada, orçada em cinco milhões 
de cruzeiros, para cuja conclusão deixo a 
verba necessária vinculada em depósito 
no Banco do Brasil”. Palavras dele no dis-

curso em que agradeceu o título de Cida-
dão Pessoense (1956). 

A segunda, e que deu mais na vista, 
foi a conclusão do Centro de Convenções, 
obra de três períodos de governo, respei-
tada e concluída na gestão atual. 

A primeira ( e mais importante do meu 
ponto de vista) a reedição atualizada do 
Espaço Cultural com ganhos para o teatro, 
o cinema Banguê, o Museu José Lins e a 
Biblioteca do Estado, embora tenham es-
quecido de manter o nome do patrono 
primitivo da biblioteca, o escritor amado 
Juarez da Gama Batista. 

Precisa dizer que desci com muito 
cuidado a aba de serra onde algumas ve-
zes o fiz desembestado nas excursões de 
cruzado. Do outro lado ficava o engenho 
Cipó, do irmão do padre, o Cipó de João 
Borges, onde fazíamos os nossos piqueni-
ques. Falavam em 600 metros de altura, 
de onde avistávamos alguns pontos de 
cal de Areia e Alagoa Grande. O rio corria 
apertado lá embaixo, sobrando alguma 
coisa, nas curvas de serra lá longe, para 
beirar o barracão e a bagaceira do Vitória, 
nossa engenhoca. 

Ainda tentei apertar a mão do Mago, 
mas ele ficou do outro lado, eu enfadei e 
terminaram me apanhando e deixando-me 
no Bar de Joana, na cidade. Mas Joana não 
existe mais e muito menos quem me indi-
que onde tomar a bicada revigoradora. 

Ainda tentei apertar a mão do mago, mas ele ficou do outro lado, eu enfadei 
e terminaram me apanhando e deixando-me no Bar de Joana, na cidade.”
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Governo convoca credores para 
celebrar acordo de precatórios 

O Governo do Estado da 
Paraíba, por meio da Pro-
curadoria Geral do Estado 
(PGE-PB) e da Câmara de 
Conciliação de Precatórios 
(Conprec), divulgou ontem, 
no Diário Oficial, edital de 
convocação dos credores 
de precatórios inscritos 
no biênio 2006/2007 para 
apresentação de suas pro-
postas de acordos diretos, 
conforme decisão proferida 
na Ação Direta de Inconsti-
tucionalidade nº 4357, da 
Lei Estadual nº 10.495, de 
16 de julho de 2015 e do 
Decreto nº 36.146, de 2 de 
setembro de 2015. A medida 
vai permitir o pagamento de 
precatórios por meio da con-
ciliação, dentro da ordem 
cronológica da lista formada 
para acordos diretos, com 
deságio de 40%.

Os interessados em se 
habilitar devem protocolizar 
seus pedidos no período de 
28/9/2016 a 1/11/2016, na 
sede da Procuradoria Geral 
do Estado (PGE), localiza-
da na Avenida João Macha-

do, 394, no Centro de João 
Pessoa, das 9h às 16h, de 
segunda a quinta-feira, me-
diante prévio agendamento 
eletrônico, no portal da PGE 
( www.pge.pb.gov.br). 

De acordo com o pro-
curador-geral do Estado e 
presidente da Conprec, Gil-
berto Carneiro, nesta primei-
ra etapa, poderão celebrar 
acordos diretos os credores 
originários de precatórios de 
qualquer segmento de Justiça 
(Estadual, Trabalhista e Fe-
deral) inscritos nos orçamen-
tos do biênio 2006/2007, 
seus sucessores ou cessio-
nários, mediante deságio de 
40% a ser aplicado sobre o 
valor do crédito, cujo valor 
seja definitivo, sem recur-
sos pendentes ou sujeito a 
retificação. “Os credores de 
precatórios deste biênio que 
não se habilitarem para reali-
zar acordo neste período não 
poderão aderir aos eventuais 
editais posteriores relativos a 
biênios diversos. Se deixarem 
para fazer posteriormente te-
rão suas propostas indeferi-
das liminarmente”, explicou.

O credenciamento deve 
ser feito perante a Conprec, 
por meio de requerimento 

disponibilizado no portal ele-
trônico da PGE, devidamente 
preenchido e acompanhado 
com a documentação exigi-
da, para adesão voluntária e 
a declaração de concordância 
com o percentual mínimo a 
ser reduzido no acordo, de 
renúncia de qualquer pen-
dência judicial ou adminis-
trativa, atual ou futura em 
relação ao precatório e de 
titularidade do crédito. Além 
disso, o acordo será feito de 
forma individual, não haverá 
acordos coletivos.

Gilberto Carneiro des-
tacou, ainda, que no período 
de 2000 a 2010, o Governo 
do Estado repassou R$ 55 
milhões, enquanto de 2011 
até agora, na gestão do go-
vernador Ricardo Coutinho, 
foram pagos mais de R$ 500 
milhões em precatórios. “O 
governador Ricardo Cou-
tinho repassou, em cinco 
anos e meio, dez vezes mais 
do que foi pago em 10 anos 
para o pagamento de pre-
catórios na Paraíba. É um 
volume de recursos expres-
sivo e com esta medida va-
mos buscar reduzir cada vez 
mais essa dívida”, afirmou o 
procurador-geral.

Propostas de conciliação 
podem ser apresentadas 
até o dia 1o de novembro

O governador Ricardo Coutinho 
esteve, nessa segunda-feira (26), nas 
cidades de Esperança e Remígio, onde 
inaugurou a primeira etapa do Siste-
ma Adutor Nova Camará que garante 
abastecimento de água para mora-
dores dos dois municípios. Esta etapa 
da obra representa um investimen-
to de R$ 28 milhões. O governador 
também fez a entrega de contratos 
do Empreender e inaugurou a Escola 
Cidadã Integral Professora Margari-
da Almeida Santos, em Remígio que 
recebeu um investimento de R$ 527 
mil, através do Pacto pelo Desenvol-
vimento Social. Também participaram 
a vice-governadora, Lígia Feliciano, o 
deputado federal, Damião Feliciano, 
deputados estaduais, auxiliares do 
Governo e lideranças da região.

Durante a solenidade em Espe-
rança, Ricardo ressaltou que a pri-
meira etapa do Sistema Adutor Nova 
Camará, beneficia Esperança e Re-
mígio, mas em breve, outras cidades 
serão favorecidas. “A partir de hoje 
a população vai receber água da Bar-
ragem Nova Camará, obra que re-
construímos e agora vai trazer muitas 
alegrias para o povo desta região. Os 
moradores de Esperança passaram 
muito tempo sem acesso regular a 
água, mas Graças a Deus e ao traba-
lho dessa gestão, a água chegou atra-
vés do Sistema Adutor Nova Camará 
e vai promover abastecimento cons-
tante para todos. Usem sem desper-
diçar e valorizem este bem precioso”, 
aconselhou o governador.

De acordo com o secretário de In-
fraestrutura, Recursos Hídricos, Meio 
Ambiente, Ciência e Tecnologia, João 
Azevedo, o sistema adutor continua 
em obras e quando for totalmente 
concluído atenderá, além de Espe-
rança e Remígio, os municípios de 
Alagoa Nova, Alagoa Grande, Algo-
dão de Jandaíra, Arara, Areial, Lagoa 
Seca, Matinhas, Montadas, Pocinhos, 
Puxinanã e São Sebastião de Lagoa 
de Roça.

“Em nome dos moradores, quero 
agradecer ao governador primeiro 
por reconstruir a Barragem de Ca-
mará e depois por trazer a água para 
nossa cidade. O povo de Esperança 
precisa muito de abastecimento de 
água. Isso vai facilitar as tarefas diá-
rias e nos dar melhores condições de 
vida. A população está muito feliz”, 
agradeceu o conselheiro do Orça-
mento Democrático, Evandro João.

Em Remígio
Após a solenidade em Esperança, 

o governador seguiu para a cidade de 
Remígio, onde inicialmente inaugurou 
a Escola Cidadã Integral Professora 
Margarida Almeida Santos, que possui 
quatro salas de aula, biblioteca, cozi-
nha, banheiros e outras dependências. 
“Ao término dessa gestão vamos ter 
construído mais de 100 escolas. Essa 
aqui foi através do Pacto pelo Desen-
volvimento Social, uma parceria entre 
Governo e prefeitura que melhora a 
educação nas cidades”, disse Ricardo.

A diretora, Cláudia Cândido, agra-
deceu ao governador pela obra e afir-
mou que os alunos estavam precisan-
do do novo ambiente escolar. “Esta 
escola tem capacidade para atender 
cerca de 120 estudantes do Ensino 
Fundamental. Já faz muito tempo que 
esperávamos por uma escola com uma 
boa estrutura para nossos alunos. An-
tes eles estavam estudando no pátio 
de uma igreja. Estamos muito felizes 
por ver esta obra pronta e com quali-
dade”, observou.

Marinaldo de Almeida é filho 
da homenageada que deu o nome a 
unidade de ensino em Remígio. “Ela 
deixou um legado para nós, como 
uma excelente professora, trabalhou 
e se dedicou durante muitos anos a 
educação. Estamos agradecidos pela 
bonita homenagem para minha mãe, 
Margarida Almeida Santos. Ver esta 
escola recebendo o nome dela é mui-
to gratificante para todos da famí-
lia”, comentou. 

Depois de inaugurar a escola, Ri-
cardo participou da solenidade de 
inauguração do Sistema Adutor. “Os 
moradores de Remígio começam a re-
ceber água de qualidade nas torneiras. 
Isso é uma felicidade muito grande 
para todos que sofriam diariamente 
com a escassez de água. Mesmo em 
tempos de crise, conseguimos dar se-
guimento às obras que são importan-
tes para o povo. A Barragem Nova Ca-
mará, recém-inaugurada, vai fornecer 
água para os cidadãos deste município 
e em breve de toda a região”, concluiu.

Empreender
Em Esperança e Remígio, o gover-

nador também fez a entrega simbó-
lica de contratos do Empreender, so-
mando o valor de R$ 73 mil para os 
contemplados de Esperança e R$ 43,5 
mil para os empreendedores da cida-
de de Remígio.

Ricardo garante segurança 
hídrica a Esperança e Remígio

SISTEMA ADUTOR NOVA CAMARÁ

Governo do Estado investiu R$ 28 milhões na obra que vai levar água para os dois municípios

Mais de 16 mil habitantes são beneficiados com sistema, que representa investimento de R$ 12 milhões

O governador Ricardo 
Coutinho (PSB) inaugurou, nes-
sa segunda-feira (26), a amplia-
ção do sistema de abastecimen-
to de água que beneficia mais 
de 16 mil habitantes de Areia, 
representando um investimen-
to de quase R$ 12 milhões. Ele 
também fez a entrega de con-
tratos do Empreender para 
contemplados de Pirpirituba e 
Areia e ainda autorizou a im-
plantação do sistema de abas-
tecimento d’água do Distrito 
Mata Limpa, investindo R$ 900 
mil. A vice-governadora, Lígia 
Feliciano (PDT), deputados e 
lideranças da região estiverem 
na solenidade.

“Tenho um carinho espe-
cial por Areia, cidade que tem 
uma grande importância cul-
tural e histórica. Esse Gover-
no olha por todas as regiões, 
mesmo com a crise nacional, 
queda constante do FPE, nós 
conseguimos manter um rit-
mo de obras e ações no Esta-
do. O sistema adutor de Areia 
vai trazer água do manancial 
Saulo Maia para abastecer as 
residências dos moradores. É 
uma obra que traz vida para 
o nosso povo. Também vamos 
levar água para o Distrito Mata 
Limpa, que tem uma popula-
ção que necessita da chegada 
do abastecimento. Além disso, 

muito me agrada ver os empre-
endedores recebendo o tão so-
nhado crédito para investir nos 
seus negócios. Somente aqui 
para Areia e Pirpirituba, são 
cerca de R$ 250 mil. O Empre-
ender é um programa que abre 
portas”, concluiu Ricardo.

O presidente da Com-
panhia de Águas e Esgotos 
da Paraíba (Cagepa), Marcus 
Vinícius, lembrou que a obra 
resgata 30 anos de débito em 
relação a água para o povo de 
Areia. “Estamos trazendo adu-
tora de água bruta com exten-
são de 936 metros, estação 
de tratamento de água com 
capacidade para 50 litros por 
segundo, estação elevatória de 
água tratada, adutora de água 
tratada com extensão 9.200 
metros e a captação é do açude 
Saulo Maia, garantindo assim 
o abastecimento de água em 
Areia. Fico muito feliz por com-
partilhar esse momento que 
beneficia mais de 16 mil pesso-
as”, pontuou.

“É muito bom participar 
dessa solenidade que traz algo 
tão valioso para as casas da po-
pulação de Areia. Sei o quanto 
o povo pediu e lutou para con-
quistar o direito de ter água 
nas torneiras. Essa é mais uma 
vitória para os moradores de 
Areia”, disse o deputado fede-

ral, Damião Feliciano (PDT).
O deputado estadual Tião 

Gomes (PSL) agradeceu ao 
governador pela obra. “Estou 
muito feliz por ver nos olhos 
dos moradores a satisfação de 
abrir as torneiras e ver a água 
saindo delas. Fiz questão de to-
mar um banho simbólico com 
essa água, porque este é um 
dos bens mais preciosos que 
Deus nos deu, sem água nin-
guém vive dignamente. E além 
do abastecimento para Areia, 
os moradores do Distrito Mata 
Limpa também vão ter água”, 
enfatizou.

O administrador dioce-
sano de Areia, monsenhor Ni-
codemos, abençoou o sistema 
de abastecimento de água de 
Areia. “Estamos abrindo as 
torneiras, vendo jorrar água 
de qualidade e realizando um 
desejo dos moradores. Graças 
a Deus e a ação dos que fazem 
parte desse Governo a obra 
se concretizou. Deus abençoe 
essa água e essa terra de gente 
tão boa e trabalhadora”, falou.

“É bom demais ter água 
em casa. Agora eu posso cozi-
nhar, tomar banho, lavar roupa 
sem preocupação. Por muito 
tempo esperamos a chegada 
da água, todos os dias nas nos-
sas residências”, agradeceu a 
dona de casa Cristina Maria.

Areia recebe ampliação de seu 
sistema de abastecimento d’água

ESPERA DE 30 ANOS

FotoS: Francisco França
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Políticas

MP pede inelegibilidade 
de Cartaxo e Manoel Jr. 
Ação de Investigação Judicial 
Eleitoral foi ajuizada contra 
o atual prefeito da capital

AGENDA DOS CANDIDATOS
(JOÃO PESSOA)

6h - Adesivagem e panfletagem
10h - Visita ao Mercado Central
12h - Almoço no Shopping 4x400
15h - Reunião com a coordenação de 
campanha
17h40 – Caminhada com concentração 
na Praça das Muriçocas. O percurso será 
da Avenida Epitácio Pessoa até o Busto 
de Tamandaré

6h - Adesivagem e panfletagem
9h - Agenda administrativa
11h - Reunião com a coordenação de 
campanha
15h - Visita obras em execução
17h55 - Caminhada em Mangabeira
20h - Comício em Mangabeira
21h - Reunião com articuladores de 
campanha

Cida Ramos (PSB)

Luciano Cartaxo (PSD)

Charliton Machado (PT)

10h - Assinatura de compromisso 
com a mídia na API

15h - Gravação do Guia Eleitoral

16h30 - Panfletagem e caminhada 
em Jaguaribe

CAMPINA GRANDE

Não divulgou a agenda.

Victor Hugo (PSol)

Adriano  Galdino (PSB)

Manhã - Gravação de Guia Eleitoral
15h40 - Caminhada no Chico Mendes, 
com concentração na Rua Maria da 
Guia Albuquerque
19h - Reunião com lideranças no 
conjunto Ronaldo Cunha Lima
20h - Reunião com lideranças no 
bairro Alto Branco

7h30 – Entrevista para a Lagar FM 
10h – Visita em empresa
11h30 – Visita em empresa
14h – Visita ao Centro de Madeira
16h23 – Caminhada no bairro do 
Pedregal I
19h – Reunião com lideranças

Artur Bolinha (PPS)

8h - Agenda administrativa e vistoria 
de obras
14h - Visitas domiciliares
17h - Gravação do último Guia Eleitoral
20h - Reunião com coordenação de 
campanha

Romero Rodrigues (PSDB)

Veneziano Vital do Rêgo (PMDB)

9h15 – Caminhada no Conjunto Ipep, no 
bairro do Ligeiro, com concentração na 
esquina da Rua Valdemar Calixto Oliveira 
com a Rua Severino J. Brito
15h15 – Caminhada no bairro das Malvinas, 
com concentração na esquina da Rua João 
Clementino com a Rua José Marques
19h15 – Encontro com lideranças
20h15 – Encontro no bairro Três Irmãs, 
com concentração na esquina da Rua 
Sebastião Maurício com a Travessa 
Silva Jardim

David Lobão (PSol)

8h – Panfletagem em universidade 
privada
10h – Corpo a corpo no Centro da 
Cidade
12h30 – Panfletagem em call center
17h – Roda de conversa com servidores 
públicos
18h30 – Roda de conversa com estudan-
tes secundaristas na sede do partido

Manhã – Visita ao Distrito Mecânico 
e empresas privadas
Tarde –Visita ao Terminal de 
Integração e escolas
Noite – Culto Evanegélico

Walter Brito Neto (PEN)

O Ministério Público 
Eleitoral ajuizou, nessa ter-
ça-feira (27), uma Ação de 
Investigação Judicial Eleito-
ral (Aije) contra o atual pre-
feito de João Pessoa e can-
didato à reeleição, Luciano 
Cartaxo Pires de Sá (PSD), e 
contra o candidato ao cargo 
de vice-prefeito, Manoel Al-
ves da Silva Júnior (PMDB).

De acordo com o pro-
motor de Justiça João Ge-
raldo Carneiro Barbosa, da 
77ª Zona Eleitoral, Cartaxo 
aproveitou-se de sua in-
fluência política e de sua au-
toridade como prefeito da 
capital paraibana para pra-
ticar condutas que violaram 
o princípio da isonomia no 
processo eleitoral em prol 
de sua candidatura e da can-
didatura de seu vice.

Dentre as condutas 
elencadas estão o aumento 
de despesas com servido-
res contratados tempora-
riamente. “Em dezembro 
de 2014, 56,94% do quadro 
de pessoal da Prefeitura de 
João Pessoa era formado 
por servidores contrata-
dos a título de ‘contratação 
temporária por excepcional 
interesse público’. As despe-
sas efetivadas com os con-
tratados por tempo deter-
minado só cresceram, entre 
2013 e 2014”, destacou a 
ação.

A Promotoria constatou 

que o índice de contratados 
sem concurso em detrimen-
to do total de servidores 
também só aumentou entre 
janeiro e março de 2015, 
passando dos 50% e que os 
gastos efetivados com esse 
pessoal, entre 2012 e 2014, 
passou de R$ 208,5 milhões 
para R$ 279,5 milhões.

Em dezembro de 2012, 
eram 10.894 os servidores 
temporários contratados 
pela prefeitura, tendo au-
mentado para 11.430, em 
dezembro de 2014, e para 
11.785, em junho de 2016. 
Segundo a Promotoria, Car-
taxo desrespeitou a orien-
tação do Tribunal de Con-
tas do Estado (TCE-PB) e a 
decisão proferida por ação 
civil pública e continuou a 
aumentar as contratações 
por prestação de serviços a 
título de excepcional inte-
resse público.

“O excesso de contra-
tação por excepcional inte-
resse público, a ausência de 
atendimento dos requisitos 
legais para tais contratações 
e a preterição de candidatos 
aprovados em concursos é 
prática que vem sendo re-
petida pela administração 
municipal de João Pessoa, 
configurando, de forma cla-
ra, o desvio ou abuso do po-
der de autoridade e o abuso 
do poder econômico, prati-
cados pelo prefeito em exer-
cício”, informou o promotor 
João Geraldo Barbosa.

Dentre os contratados 
temporários, estão dois bi-
bliotecários e 87 auxiliares 

Promotor João Geraldo aponta excesso de contratações na PMJP

de biblioteca, além de 50 
coreógrafos de banda e 91 
instrutores de banda. Para a 
Promotoria Eleitoral, é “evi-
dente a captação ilícita de 
sufrágio e o abuso do poder 
político e econômico” e as 
contratações temporárias 
feitas “ao arrepio da lei” ti-
veram como objetivo bene-
ficiar diretamente Cartaxo e 
seu vice no pleito de 2016.

A ação
A ação ajuizada pelo 

MPE(com 112 páginas; leia 
completa em auniao.pb.gov.
br) requer a inelegibilidade 
de Cartaxo e Manoel Júnior 
para as eleições a se reali-
zarem nos oito anos subse-

quentes à eleição deste ano 
e a cassação de seus regis-
tros de candidatura ou, em 
caso de julgamento após 
o pleito e em caso de elei-
ção deles, do diploma e do 
mandato.

Defesa
A reportagem do jornal 

A União tentou ouvir a posi-
ção oficial da Prefeitura Mu-
nicipal de João Pessoa a res-
peito do suposto excesso de 
contratações alegado pelo 
Ministério Público Eleito-
ral. O procurador-geral do 
Município, Adelmar Azeve-
do Régis, disse que não ha-
via, ainda, uma resposta da 
PMJP sobre o caso.

FOTO: Evandro Pereira

Foi realizada, na tar-
de dessa terça-feira (27), a 
primeira reunião entre re-
presentantes do Ministério 
Público Estadual e da Agên-
cia Executiva de Gestão das 
Águas (Aesa-PB) para discu-
tir a organização de uma au-
diência pública sobre a crise 
hídrica na Paraíba e as pers-
pectivas da transposição das 
águas do Rio São Francisco.

A reunião foi presidida 
pelo 2º subprocurador-geral 
de Justiça, Valberto Lira. Se-
gundo ele, a ideia é “fazer um 
chamamento público” e reunir 
o maior número possível de 
representantes para pressio-
nar o Governo Federal a con-
cluir as obras da transposição, 
sobretudo as do Eixo norte.

A transposição do Rio 
São Francisco é apontada 
como uma das principais 
medidas para resolver a cri-
se hídrica por que passa o 
Estado da Paraíba, com des-
taque para a região de Cam-
pina Grande, já que o Açude 
Boqueirão - que abastece 
19 municípios da região – já 
opera em volume morto.

Devem ser convidados 
para participar da audiên-
cia pública os governado-
res e procuradores-gerais 
de Justiça dos estados do 
Ceará, Rio Grande do norte 
e Pernambuco; bem como 
representantes dos órgãos 
técnicos desses estados; 
Ministério Público Federal, 
Ministério da Integração na-
cional e Agência Nacional de 
Águas (AnA), prefeitos e pre-
sidentes das Câmaras de Ve-
readores da região, promoto-

res de Justiça que atuam no 
Cariri paraibano, senadores 
da bancada paraibana, Fe-
deração das Indústrias do 
Estado da Paraíba (Fiep) e 
associações.

A data do evento ainda 
não foi definida. A expecta-
tiva é que ocorra até novem-
bro próximo, no auditório da 
Fiep, em Campina Grande.

Participaram da reunião 
o promotor de Justiça e se-
cretário de Planejamento e 
gestão, Clístenes Holanda, 
servidores do Ministério Pú-
blico da Paraíba, o diretor 
executivo administrativo fi-
nanceiro da Aesa, Joacy Men-
des nóbrega e a assessora 
técnica da Aesa, Maria Célia 
da nóbrega.

Transposição 
O Projeto de Transposi-

ção do Rio São Francisco pre-
vê o deslocamento de parte 
de suas águas para abastecer 
a região nordeste e semiá-
rida do país. Trata-se de um 
empreendimento do Gover-
no Federal, sob a responsabi-
lidade do Ministério da Inte-
gração nacional.

A obra está orçada atual-
mente em R$ 8,2 bilhões e 
prevê a construção de mais 
de 700 quilômetros de canais 
de concreto em dois grandes 
Eixos (norte e Leste) ao lon-
go do território de quatro es-
tados nordestinos: Pernam-
buco, Paraíba, Ceará e Rio 
Grande do norte para o des-
vio das águas do rio. Ao longo 
do caminho, o projeto prevê a 
construção de nove estações 
de bombeamento de água.

MPPB e Aesa planejam 
discutir transposição

CRISE HÍDRICA

O Tribunal Regio-
nal Eleitoral da Paraíba 
já está pronto para as 
eleições que acontecem 
domingo nos 223 muni-
cípios. São 2.889.721 elei-
tores aptos a votar, sendo 
489.028 em João Pessoa, 
e 274.006 em Campina 
Grande. de acordo com 
o TRE, 1.855.476 eleito-
res utilizarão a biome-
tria para escolher seus 
candidatos.

Em todo o Estado, 
11.293 urnas eletrônicas 
estarão à disposição dos 
eleitores, com 121 muni-
cípios por biometria. 

A Paraíba tem 
11.999 candidatos, sen-
do 570 registrados aos 
cargos de prefeito e vi-
ce-prefeito e 10.859 a ve-
reador. Desse total, ape-
nas 3.804 são mulheres. 
Os candidatos que dis-
putam o próximo pleito 
foram registrados por 32 
partidos que fazem par-
te de 719 coligações.

Mais de dois milhões 
estão aptos a votar

ELEIÇÕES 2016

Municípios com biometria

Aguiar, Alagoa Nova, Alcantil, Algodão de Jandaíra, Amparo, 
Aparecida, Araçagi, Areia de Baraúnas, Areial, Assunção, Bana-
neiras, Barra de Santana, Barra de São Miguel, Bayeux, Boa 
Ventura, Boa Vista, Boqueirão, Borborema, Cabaceiras, Cacim-
ba de Areia, Cacimbas, Caiçara, Cajazeirinhas, Camalaú, Campina 
Grande, Capim, Caraúbas, Catingueira, Caturité, Congo, Coxi-
xola, Cubati, Cuité de Mamanguape, Cuitegi, Curral de Cima, 
Curral Velho, Desterro, Diamante, Dona Inês, Emas, Esperança, 
Guarabira, Gurjão, Igaracy, Imaculada, Itaporanga, tapororoca, 
Jacaraú, João Pessoa, Juazeirinho, Junco do Seridó, Lagoa de 
Dentro, Lagoa Seca, Lagoa, Lastro, Livramento, Logradouro, 
Lucena, Mãe D’água, Mamanguape, Marizópolis, Massaranduba, 
Mataraca, Matinhas, Maturéia, Montadas, Monteiro, Nazare-
zinho,  Nova Olinda, Olho d’Água, Olivedos, Parari, Passagem, 
Patos, Paulista, Pedra Branca, Pedro Régis, Pilões, Pilõezinhos, 
Pombal, Quixaba, Remígio, Riacho de Santo Antônio, Salga-
dinho, Santa Cruz, Santa Luzia, Santa Rita, Santa Teresinha, 
Santo André, São Bentinho, São Domingos de Pombal, São 
Domingos do Cariri, São Francisco, São João do Cariri, São João 
do Tigre, São José da Lagoa Tapada, São José de Caiana, São 
José de Espinharas, São José do Bonfim, São José do Sabugi, 
São José dos Cordeiros, São Mamede, São Sebastião de Lagoa 
de Roça, São Sebastião do Umbuzeiro, São Vicente do Seridó, 
Serra Branca, Serra da Raiz, Serra Grande, Soledade, Sousa, 
Sumé, Taperoá, Teixeira, Tenório, Várzea, Vieirópolis e Zabelê.

Cardoso Filho
josecardosofilho@gmail.com
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tráfico e apreende cestas 
básicas em Bayeux
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Estimativa foi feita pelo 
presidente da CDL da 
capital, Heronaldo Maia

Vendas em JP devem crescer 2% 
dia das crianças

Adrizzia Silva
Especial para A União

Principal data para o fa-
turamento do segmento de 
brinquedos, o Dia das Crianças, 
comemorado no dia 12 de ou-
tubro, deve ajudar a recuperar 
o cenário de queda nas vendas 
em João Pessoa, registrado 
pelo comércio no primeiro se-
mestre deste ano. A expecta-
tiva do presidente da Câmara 
de Dirigentes Lojistas (CDL) de 
João Pessoa, Heronaldo de Vas-
concelos Maia, é de crescimen-
to real equivalente ao que ocor-
reu no mesmo período do ano 
passado, em torno de 1 a 2%. 
“A ideia é trabalhar buscando 
de todas as formas uma estabi-
lidade. Essa é uma data próxi-
ma ao fim do ano, em que todo 
mundo tem gastos. Além disso, 
há uma forçada economia por 
parte dos consumidores  devi-
do à crise”, afirmou.

A União foi à Rua Duque 
de Caxias, no centro da cidade, 
para verificar o comércio de 
brinquedos e identificou varia-
ções nas expectativas dos co-
merciantes. Para a vendedora 
de uma das lojas de brinquedos 
do local, Katiane Kelly, nessa 
mesma época no ano passado, 
as vendas eram maiores.

“Por exemplo, os patins, 
que eram moda no ano pas-
sado, nessa época já haviam 
sido vendido todos, só restan-
do poucas unidades. Este ano 
a gente está vendendo muito 
pouco e a greve influencia nas 
vendas, principalmente para 
quem trabalha com cheque. 
Sem falar na crise econômica, 
que há muito tempo vem afe-

Apesar das promoções, o consumidor deve fazer pesquisa de preço em várias lojas antes de comprar o presente da criançada

tando o comércio. Pra venda, 
esse ano está sendo o pior de 
todos”, desabafou.

Para driblar o enfraque-
cimento do setor, a loja investe 
em novidades. “Tem os dinos-
sauros, que são eletrônicos e se 
movem à bateria. Há também 
os de borracha, que tocam, e 
os pequenos, que no ano pas-
sado não foram ofertados. Os 
aviões, que também são à ba-
teria e possuem luzes, tocam, aí 
deixam as crianças bem entre-
tidas, principalmente as meno-
res. Eles custam entre R$ 20,00 
e R$ 49,00, informou Katiane.

Já para Rosicleia Tavares, 
gerente de outra loja, as ven-
das esse ano estão em alta, 
comparadas ao ano passado. 
“Nessa mesma época, esse ano 
as vendas estão mais altas. 

Aumentamos o parcelamento 
para até dez vezes sem juros, 
dependendo do brinquedo. Aí 
o cliente vem, vê as melhoras 
do parcelamento, dos preços, e 
a gente ainda dá um desconto. 
O que a gente puder fazer para 
melhorar para o cliente, a gen-
te faz. Eu acredito que esse ano 
com certeza vai ser melhor do 
que no ano passado”, disse.

Ela ainda comentou que a 
greve dos bancos não tem atra-
palhado muito e que acredita 
em um aumento de 10% até 
a data comemorativa. “A greve 
não atrapalha muito porque a 
maioria dos clientes compra 
mais com cartão de crédito 
e não tem nada a ver com o 
banco. Pelo menos na minha 
empresa, não afetou em nada 
não. Pelo que eu estou vendo, 

vai aumentar em torno de uns 
10%, até porque os brinque-
dos permanecem com os mes-
mos preços do ano passado e 
o parcelamento melhorou. Es-
sas são estratégias que a gente 
adota, percebemos que está 
melhorando, então investimos 
nisso”, contou.

Segundo Rosicleia, as no-
vidades esse ano são outros 
tipos de bicicletas, diferentes 
das anteriores, com mais ade-
reços e tecnologia. “Além disso, 
os fornecedores investiram 
mais em bonecas populares, 
que o pessoal compra muito 
para doação. Já as bonecas da 
atualidade são as barbies, que 
nunca deixam de ter boa saí-
da”, complementou.

Porcina Abrantes, pro-
prietária de mais de um es-

tabelecimento, acredita que 
quando a greve dos bancos 
cessar, o movimento será po-
sitivo. “Nessa mesma época do 
ano passado estava mais movi-
mentado, mas eu acredito que 
quando a greve dos bancos 
acabar, vai melhorar. Para os 
clientes virem até o estabeleci-
mento depende muito da vol-
ta dos bancos, isso atrapalha 
muito qualquer comércio. A 
crise plantada no País também 
é responsável pela queda das 
vendas. A gente sempre coloca 
promoções, inclusive esse ano 
tem muitos produtos em ofer-
ta”, explicou.

De acordo com a proprie-
tária, não houve reajuste nos 
brinquedos. “Estamos com 
preços muito bons, inclusive 
preços ainda do ano passado. 

FOTO: Edson Matos

O Instituto de Metrolo-
gia e Qualidade Industrial da 
Paraíba (Imeq-PB) realiza 
desde a última segunda-feira 
(26) a Operação Especial Dia 
da Criança, a fim de coibir a 
venda de produtos infantis 
irregulares em João Pessoa. 
A ação finaliza na tarde de 
hoje, na capital, e segue ama-
nhã para Campina Grande. 
Até agora, segundo o gerente 
do Núcleo de Verificação da 
Qualidade (setor responsável 
pela fiscalização) do Órgão, 
Iremar Vilarim, nenhuma ir-
regularidade foi verificada.

“Estamos concentrando 
esforços de fiscalização em 
cinco produtos: brinquedos; 
dispositivos de retenção infan-
til, que são as cadeirinhas de 
automóvel, para transporte de 
crianças; berços; carrinhos de 
bebê e as bicicletas infantis”, 
informou o gerente.

Além de evitar que produ-
tos infantis irregulares sejam 
vendidos no comércio da ci-
dade, a operação também visa 
garantir segurança às crianças. 
“O objetivo é fazer o monitora-
mento no mercado e verificar 
se os produtos que o Inmetro 
regulamenta e certifica, aten-
dem aos requisitos que devem 
atender”, disse.

A ação de fiscalização 
é coordenada pelo Instituto 
Nacional de Metrologia, Qua-
lidade e Tecnologia (Inmetro) 

em todo o País e operaciona-
lizada pelos institutos de pe-
sos e medidas estaduais. Na 
Paraíba, é coordenada pelo 
órgão delegado do Inmetro 
no Estado (Imeq-PB). Além 
de João Pessoa e Campina 
Grande, a cidade de Esperan-
ça também será fiscalizada.

Penalidades
Durante a operação, é 

verificado se os produtos 
comercializados oferecem 
o conjunto de informações 
obrigatórias, como dados do 
fabricante ou do importador, 
Cadastro Nacional de Pessoa 
Jurídica (CNPJ) da empresa fa-
bricante, país de origem, faixa 
etária, além do selo de identifi-
cação da conformidade. 

Os estabelecimentos em 
que forem encontrados produ-
tos irregulares têm até 10 dias 
para apresentar defesa ao In-
metro e estarão sujeitos às pe-
nalidades previstas na lei, que 
incluem multas financeiras 
que variam de R$ 100 a R$ 1,5 
milhão. “Se o estabelecimento 
apresentar a nota, o fabricante 
é que é o responsável e respon-
de por isso”, explicou Vilarim.

Serviço
Caso o consumidor en-

contre alguma situação suspei-
ta, pode entrar em contato com 
a Ouvidoria do Imeq-PB pelo 
número 0800-281-7411. (a.s)

Imeq realiza fiscalização 
em lojas de brinquedos

OPEraçÃO

No próximo dia 2 de outubro, 
quando os eleitores de todo o Brasil es-
colherão os prefeitos, vice-prefeitos e 
vereadores dos seus municípios, haverá 
alteração no funcionamento de alguns 
serviços. Como o dia é considerado fe-
riado, de acordo com o Tribunal Supe-
rior Eleitoral, os estabelecimentos co-
merciais, a exemplo de supermercados, 
lojas, padarias e outros, que estiverem 
abertos, devem estar de acordo com as 
leis trabalhistas relativamente ao horá-
rio de trabalho e remuneração.

Essa decisão é tomada pelos pro-
prietários, mas também poderá depen-
der dos sindicatos. Alguns Shoppings 

funcionarão normalmente em João Pes-
soa e outros terão horários diferencia-
dos, os trens param, voltando ao funcio-
namento normal na segunda-feira (3), 
já a balsa que faz a travessia Cabedelo/
Costinha funcionará normalmente não 
tendo alteração em seu horário.

 Os hospitais de urgência e emer-
gência, bem como as UPAs Oceania e 
Valentina também não terão o seu fun-
cionamento alterado. O Jardim Botâni-
co Benjamin Maranhão não funcionará 
para visitação, enquanto que o Parque 
Zoobotânico Arruda Câmara, conheci-
do como Bica, em João Pessoa, terá seu 
funcionamento normal no período das 
8h às 17 horas (entrada até as 16h). O 
ingresso custa R$ 2,00 por pessoa, sendo 
isentos crianças de até 7 anos e idosos.

O que abre e fecha no dia 
2 de outubro na capital

ELEiçÕEs 2016

Teresa Duarte
teresaduarte2@hotmail.com

Confira os horários

comércio: o funcionamento das lojas fica a 
cargo do proprietário.

Balsa: Inicia a travessia de Cabedelo/Costinha 
às 6h, Costinha/Cabedelo às 6h30, fazendo a 
última travessia do dia de Cabedelo/Costinha às 
22h e de Costinha/Cabedelo às 22h30. 

Trens: A CBTU João Pessoa informa que 
os trens não irão funcionar durante este 
domingo, dia da eleição, voltando na próxima 
segunda-feira, o funcionamento normal das 
4h25 às 13h55.

Parque Zoobotânico (Bica): terá seu funcio-
namento normal no período das 8h às 17 horas 
(entrada até as 16h).
Jardim Botânico Benjamin Maranhão: Fechado

l ShoppingS:
Manaíra – funciona normalmente no período 
das 12h às 22h. 
Mangabeira - funciona normalmente no perío-
do das 12h às 22h. 
Mag shopping – funciona normalmente.
Tambiá – fechado
sebrae – fechado

1.770 escolas 
terão atividades 
suspensas a 
partir de amanhã 

A partir de amanhã, 
1.770 instituições públicas 
e privadas na Paraíba terão 
suas atividades suspensas 
por conta da eleição do pró-
ximo domingo, 2 de outu-
bro. Além das instituições de 
ensino, prédios de associa-
ções e de entidades sociais 
também foram cedidos ao 
Tribunal Regional Eleitoral 
(TRE-PB) para instalação 
das urnas de votação.

De acordo com Asses-
soria de Comunicação do 
TRE-PB, 90% desses prédios 
são de escolas públicas e pri-
vadas. As escolas voltam às 
suas atividades normais na 
terça-feira (4) e os dias de 
aula perdidos serão repostos 
em calendários especiais que 
serão elaborados por cada es-
cola para que os alunos não 
tenham nenhum prejuízo.

O TRE-PB elaborou um 
cronograma para que as equi-
pes do órgão sejam desloca-
das para os locais de votação 
para colocação das urnas de 
votação, bem como arrumar 
as salas. Após as montagens 
das urnas os locais de vota-
ção serão vigiados por poli-
ciais, enquanto que a retirada 
das urnas ocorrerá ainda na 
noite do domingo, após o fim 
do pleito quando as máqui-
nas serão levadas para Justiça 
Eleitoral. (T.d)

Os brinquedos que mais saem 
são os mais baratos, geralmen-
te procurados para doações. 
Mas até as doações esse ano 
estão em baixa mesmo com vá-
rios brinquedos em promoção, 
por exemplo, temos bolas de 
R$ 1,75 e R$ 2,25”, acessíveis a 
qualquer família. 

Por outro lado, alguns 
consumidores reclamam dos 
preços, como Maria de Fáti-
ma de Oliveira, comerciante. 
“Esse ano está horrível, tudo 
caro. Não tem nada barato não. 
Os mesmos produtos do ano 
passado estão mais caros, não 
vi muita oferta para atrair os 
clientes. Vou pesquisar muito 
para comprar os presentes das 
minhas sobrinhas”, avaliou. 

Já Heroque Fernandes, 
ferroviário aposentado, afir-
mou não sentir muita dife-
rença nos preços, comparado 
ao ano anterior. Entretando, 
a pesquisa ainda é a melhor 
estratégia para garantir o pre-
sente dos homenageados do 
dia.  “Vim comprar um presen-
te para o meu neto e outro para 
doar. O segredo é sempre fa-
zer uma pesquisa nos preços. 
Andei bastante por aí e achei 
o melhor lugar para comprar. 
Vou levar um carrinho para o 
meu neto e uma boneca para 
doar a uma garotinha.

De acordo com o pre-
sidente da CDL, Heronaldo 
Maia, as expectativas são boas 
em relação a outras épocas, 
mas de fato não é esperado 
nenhum aumento, além do 1 
a 2%. “O que podemos dizer é 
que o valor investido nos pre-
sentes vem crescendo. De fato 
não é esperada uma explosão 
de vendas agora. Mas, diante 
do atual cenário econômico, 
se conseguirmos  manter os 
índices do ano passado já está 
muito bom”, finalizou.
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Polícia prende suspeitos de tráfico e 
apreende cestas básicas em Bayeux
Alimentos estavam com 
material de campanha de 
um candidato a vereador

As três mulheres e mais
dois jovens eram os 
responsáveis diretos por 
toda a comercialização de 
entorpecentes 

FotoS: Evandro Pereira

Na última segunda-feira, 
a Polícia Civil da Paraíba em-
preendeu ação de cumpri-
mento de mandado de prisão 
e combate ao tráfico de dro-
gas na cidade de Bayeux-PB. 
Na ação, foram presas cinco 
pessoas e apreendido um 
adolescente, todos acusados 
de tráfico de entorpecentes. 
Durante a investigação os 
policiais apreenderam tam-
bém cinco cestas básicas, 
juntamente com material de 
cunho eleitoral de um candi-
dato a vereador na cidade.

A ação da polícia tinha 
como principal investigado 
o apenado Jordão Pereira 
dos Santos, acusado de ho-
micídio de um policial e que 
encontra-se cumprindo pena 
na Penitenciária Desembar-
gador Romeu Gonçalves de 
Abrantes (PB1). Embora pre-
so no PB1, havia denúncias 
de que Jordão continuava a 
comandar o tráfico de dro-
gas nos bairros do Mutirão, 
Jardim Aeroporto e Alto da 
Boa Vista, no município de 
Bayeux. Segundo a delega-
da Júlia Valesca Magalhães, 
todos os acusados de tráfico 
que foram presos através de 
mandado de prisão, eram 
comandados por Jordão, que 
também responde na Justiça 
por roubo e tráfico de drogas.

O delegado João Paulo 
Amazonas ressaltou que as 
pessoas detidas na segunda-

-feira já vinham sendo investi-
gadas há cerca de cinco meses. 
Ele revelou que primeiramen-
te prendeu no mês passado o 
gerente do tráfico em Bayeux 
conhecido por Julinho. E an-
teontem foram detidos por 
crime de tráfico de drogas 
Deisyante Soares de Souza, 
Kerne de Oliveira Brito, Rob-
son da Silva André, Francisca 
Janaína Januário dos Santos 
(esposa do líder do grupo Jor-
dão, que já está no PB1) e uma 
mulher conhecida por Juvên-
cia, de 50 anos, que tomava 
conta do dinheiro do grupo.

Cestas básicas
Após a prisão de Deisya-

ne Soares, foi realizada uma 
busca na residência dela e, 
além de serem encontrados 
R$ 5 mil provenientes da 
venda de drogas, a polícia 
também encontrou dois qui-
los de crack e 48 gramas de 
maconha. Ainda na busca, a 
polícia encontrou cinco ces-
tas básicas preparadas para 
serem distribuídas na cida-
de juntamente com as peças 
gráficas de propaganda elei-
toral de um candidato a vere-
ador de Bayeux. Junto às ces-
tas também estava uma lista 
com o nome e sessão de voto 
de diversos eleitores.

Com a apreensão a polí-
cia deduziu que algumas das 
pessoas presas acusadas de 
tráfico trabalhavam como 
cabos eleitorais do candida-
to  “Todas as cestas básicas 
apreendidas foram remeti-
das à Justiça Eleitoral, que 
deverá instaurar investiga-
ção sobre crime de corrup-
ção eleitoral”, finalizou a de-
legada Júlia Magalhães.

José Alvesa
zavieira2@gmail.com

A promotora de Justiça Fabia-
na Lobo da Silva requereu, na tar-
de dessa terça-feira (27), ao juiz 
da 61ª Zona Eleitoral, para que 
sejam requisitadas tropas fede-
rais ao Tribunal Regional Eleitoral 
da Paraíba (TRE-PB) com o objeti-
vo de garantir a normalidade das 
eleições municipais em Bayeux, 
município paraibano de pouco 
mais de 100 mil habitantes, loca-
lizado na Região Metropolitana 
de João Pessoa.

De acordo com a promotora 
eleitoral, chegou ao seu conheci-
mento na segunda-feira (26) uma 
denúncia de que o processo elei-
toral em Bayeux, mais especifica-
mente na região do bairro Mário 
Andreazza, estaria sendo compro-
metido por razões de insegurança. 
Conforme o responsável pelas de-
núncias – cuja identidade não está 

sendo revelada por motivos de se-
gurança –, nas proximidades e no 
bairro Mário Andreazza, eleitores 
estão sendo ameaçados e atos po-
líticos estão sendo comprometidos 
por pessoas integrantes do tráfico 
de drogas local, ligadas a candida-
tos ao cargo de vereador.

Ainda segundo as denúncias, 
são constantes as ameças de mor-
te por meio de uso de armas de 
fogo e da presença de traficantes 
formando “barreira de proteção”, 
para que determinados candidatos 
possam praticar corrupção eleito-
ral, imperando a “lei do silêncio”. 
Apesar do anonimato da denún-
cia, que impediu o noticiante até 
de utilizar o Sistema Pardal do 
TRE, que exige CPF, “é fato notó-
rio que no Mário Andreazza há 
intensa presença de traficantes, de 
integrantes de facções criminosas e 

milícias, o que tornam verossímeis 
os fatos ora relatados”, destaca a 
promotora em seu requerimento.

Em muitos pontos da localida-
de, lembra a promotora, a própria 
Polícia Militar encontra dificulda-
des no acesso, o que pode com-
prometer a fiscalização da Justiça 
Eleitoral na madrugada e no pró-
prio dia das eleições em Bayeux 
no próximo domingo, para coibir 
a prática de corrupção eleitoral.

No requerimento ao juiz, a 
promotora eleitoral ainda lembra 
que, na tarde da segunda-feira, 
durante o cumprimento de man-
dados de busca por tráfico de en-
torpecentes, foram localizadas em 
residência de pessoa suspeita, no 
bairro Mário Andreazza, cestas 
básicas e cadernos com nomes de 
eleitores, anexos a santinhos de 
um candidato a vereador.

Promotora quer tropas federais na cidade

O Governo do Estado entregou 
à população de Mamanguape um 
posto de polícia para reforçar a se-
gurança na entrada da cidade, com 
circuito de câmeras de video monito-
ramento que vão acompanhar e gra-
var toda a movimentação de veículos 
e pessoas que passam pelo local com 
destino às cidades de Mamanguape, 
Itapororoca e o Rio Grande do Norte 
para a Paraíba (ida e volta). A soleni-
dade de entrega aconteceu na tarde 
da segunda-feira (26) e contou com 
a participação dos moradores das ci-
dades da região.

O espaço, além de segurança, 
oferece também à população uma 
academia solidária com equipamen-
tos para a prática de atividades fí-
sicas e uma área de convivência, 
transformando o local em um pos-
to policial cidadão, que terá diaria-
mente um PM formado em Educação 
Física para auxiliar nos exercícios, 
principalmente para idosos.

O comandante Geral da Polícia 
Militar, coronel Euller Chaves, disse 
que o equipamento é fundamental 
para gerar mais proximidade com 
o cidadão. “Aqui é uma construção 
feita com várias mãos e dedicada 
a cada morador desta região, que 
terá esse espaço para desenvolver a 
proximidade e a relação de confian-
ça com a nossa Polícia Militar, o que 

é fundamental”, disse.
Para o secretário de Estado da 

Segurança e da Defesa Social, Cláu-
dio Lima, o posto policial é um re-
forço estratégico da segurança para 
a região. “Aqui é uma inovação que 
traz mais segurança e o Estado ocu-
pa um ponto estratégico na cidade, 
pois a população reclamava muito 
da escuridão e presença de usuários 
de drogas neste local, então agora, 
com a presença maior da polícia, os 
estudantes e trabalhadores terão 
mais segurança na ida e volta aos 
seus destinos”, comentou. 

Governo entrega posto
policial com academia

MAMANGUAPE

A Polícia Militar apreen-
deu mais de 1 kg de maconha, 
na noite dessa segunda-feira 
(26), com um casal suspeito 
de atuar no tráfico de drogas, 
no bairro Bela Vista, na cidade 
de Sapé. A PM já vinha moni-
torando as ações da dupla há 
mais de 30 dias.

De acordo com o coman-
do da 3ª Companhia do 7º Ba-
talhão, capitão Melquisedec 

Lima, a partir de denúncias 
recebidas pela Companhia da 
PM, foi montada uma rede de 
informações com pessoas que 
pudessem contribuir na loca-
lização dos suspeitos. “Através 
dessas informações foi monta-
do um cerco, nessa segunda, no 
bairro e as guarnições da Força 
Tática e Motopatrulhamento, 
coordenadas pelo tenente Lu-
cenildo, conseguiram prender 

os dois com 472 papelotes de 
maconha prontos para a venda 
e 600 gramas da droga prensa-
da”, detalhou.

Os dois são moradores da 
própria cidade e têm 19 e 20 
anos. Com eles, a PM encontrou 
ainda uma agenda com toda a 
movimentação do comércio 
de drogas local. Os dois foram 
apresentados na Delegacia de 
Polícia Civil, em Sapé.

A Polícia Civil da Paraí-
ba, por meio de um trabalho 
realizado pelo Grupo Tático 
Especial (GTE) da 15ª Dele-
gacia Seccional, com sede na 
cidade de Patos, cumpriu, na 
tarde dessa segunda-feira 
(26), seis mandados de pri-
são, bem como mandados de 
busca e apreensão expedi-
dos pela 1ª Vara da Comarca 
de Patos.

De acordo com o delega-
do da Seccional, Sylvio Rabe-
lo, os mandados de prisão são 
referentes ao homicídio que 
teve como vítima Weverton 
Pereira da Silva, no mês de de-

zembro de 2015. Foram pre-
sos: Thiago Tavares de Lima; 
Severino Félix da Silva Neto e 
Adelfaci Alves da Conceição. 
Todos eles são suspeitos de 
envolvimento no homicídio.

Os demais mandados de 
prisão foram em decorrência 
do último assassinato regis-
trado na cidade, ocorrido no 
último  dia 16 de setembro,  
nas proximidades do Açude 
do Jatobá, tendo como sus-
peitos: Alan Camilo Nóbrega 
Lavor; Tiago Tavares de Lima; 
Ramonilson Lima Silva; Gér-
son Campos de Sousa.” É bom 
informar que dessas prisões 

realizadas, alguns dos acusa-
dos já estavam em unidades 
prisionais e  teriam articulado 
o crime dentro do presídio”, 
afirmou Sylvio Rabello.

Durante o cumprimento 
dos mandados de busca foram 
ainda apreendidas duas ar-
mas,, uma pistola calibre 7,65 
e uma espingarda de fabrica-
ção artesanal. Os presos que 
já se encontravam no Presídio 
Procurador Romero Nóbrega  
foram conduzidos para a Dele-
gacia Seccional de Patos, onde 
foram ouvidos em depoimen-
to e em seguida encaminhados 
à unidade prisional.

PM detém casal em Sapé com 
1kg de maconha no Bela Vista

GTE cumpre seis mandados 
de prisão na cidade de Patos

Ação coNtrA AS droGAS

ENvolviMENto EM hoMicídioS

“Além de segurança, 
oferece também à 
população uma academia 
solidária com 
equipamentos para a 
prática de atividades 
físicas e uma área de 
convivência, 
transformando o local 
em um posto policial 
cidadão”
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Ação em JP encerra campanha
estadual de doação de órgãos
Número de transplantes 
na Paraíba no primeiro 
semestre cresceu 41%

O Governo do Esta-
do, por meio da Central de 
Transplante, lembrou ontem 
o Dia Nacional da Doação de 
Órgãos com atividades no 
Terminal de Integração do 
Varadouro. No evento, que 
marcou o encerramento da 
16ª Campanha Estadual para 
Doação de Órgãos e Tecidos, 
cujo tema foi “Mais doação, 
mais vida”, teve panfletagem, 
música ao vivo com grupo de 
forró pé-de-serra e equipe 
de profissionais passando 
orientações sobre a impor-
tância da doação de órgãos.

“A campanha tem o ob-
jetivo de sensibilizar a popu-
lação e, consequentemente, 
aumentar o número de do-
adores. Além de querermos 
a sociedade como aliada, 
também vamos focar nossas 
ações nos profissionais de 
saúde e estudantes da área, 
pois, a partir do momento 
em que há o conhecimento, 
existe também o compro-
misso em ajudar no que for 
possível”, disse a diretora 
da Central de Transplante, 
Gyanna Lys Montenegro.

Ela enfatizou que doar 
órgãos é um ato de solida-
riedade e amor ao próximo. 
“Hoje você é convocado para 
doar, mas, em algum momen-
to, você também pode preci-
sar dessa doação. A gente 
pede que a sociedade reflita 

Profissionais de saúde fizeram panfletagem no Terminal de Integração e falaram sobre a importância da doação de órgãos e tecidos

sobre isso, que se coloque no 
lugar de quem está precisan-
do de uma doação de órgãos, 
avise sobre sua vontade, pois 
só a família pode decidir so-
bre a doação”, esclareceu 
Gyanna Lys.

A auxiliar de serviços 
gerais Rosilda Soares esta-
va aguardando o ônibus e 
achou louvável a iniciativa 
da Central de Transplantes. 

“Conhecia pouco sobre como 
funciona o processo de doa-
ção de órgãos, mas já tinha 
optado por doar meus ór-
gãos (tem identificação até 
no meu RG). Fiquei muito 
feliz em receber essas orien-
tações e vou repassá-las aos 
meus filhos que ainda são 
resistentes quanto à ideia de 
doar meus órgãos quando eu 
morrer”, disse ela.

Quando há resistência da 
família, existe solução. “A cul-
tura brasileira, infelizmente, 
ainda não é muito despojada 
quando se fala em doação de 
órgãos. É preciso deixar claro 
que o órgão de uma pessoa 
que se vai e não é doado será 
consumido pelo ambiente. Se 
ainda assim a família resistir, o 
possível doador pode acionar 
a Justiça e deixar por escrito 

que quer doar os órgãos”, in-
formou a diretora administra-
tiva da Central de Transplan-
te, Ana Emília Souza.

Transplantes
De acordo com o Minis-

tério da Saúde, a Paraíba re-
alizou no primeiro semestre 
deste ano 92 transplantes, 
número 41,5% maior em re-
lação ao mesmo período do 

ano passado, quando foram 
feitos 65 procedimentos. 
Quanto à recusa das famí-
lias, no Estado o número 
está 47% menor em relação 
ao mesmo período de 2015, 
quando a porcentagem era 
de 62%. Isso significa que 
quase metade das famílias 
ainda rejeita a doação de 
órgãos de um parente com 
diagnóstico de morte ence-
fálica.  

“Mesmo sabendo que 
quem decide é a família, cada 
um precisa externar o seu de-
sejo de ser doador de órgãos, 
pois assim será formada uma 
grande rede de consciência 
para a importância do ato de 
doação de órgãos e tecidos”, 
sugeriu Gyanna.

Sobre o serviço
A Central de Notificação, 

Captação e Distribuição de 
Órgãos da Paraíba, vinculada 
à Secretaria de Estado da Saú-
de, foi criada com a finalidade 
de fazer busca ativa, receber 
notificação, captação e distri-
buição de órgãos e tecidos. A 
Central desenvolve o Progra-
ma de Educação Continuada 
com cursos de capacitação 
profissional nas universida-
des, hospitais, escolas públi-
cas, privadas e estabeleci-
mentos empresariais.

Para ser doador, basta 
manifestar o desejo à família. 
Cabe a ela a decisão sobre a 
doação. A Central de Trans-
plante disponibiliza o tele-
fone: (083) 3244-6192 para 
outras informações.

O Ministério da Integra-
ção Nacional, por meio do 
Departamento Nacional de 
Obras contra as Secas (Dno-
cs) já iniciou o processo de 
licitação com o objetivo de 
contratar empresas interes-
sadas na recuperação e mo-
dernização das barragens 
que irão receber a água do 
Projeto de Integração do Rio 
São Francisco (PISF).

Já foram lançados os edi-
tais para obras em Coremas/
Mãe D’água, Epitácio Pessoa 
(Boqueirão), Poções e São 
Gonçalo, todos na Paraíba. A 
previsão é de que as estru-
turas físicas do Eixo Leste do 
projeto sejam entregues em 
dezembro de 2016 para que 
a água do rio corra pelos ca-
nais ao longo de 2017. 

As empresas interes-
sadas em executar as obras 
já podem apresentar suas 
propostas. As recuperações 
não irão comprometer o ca-
lendário de chegada da água 
do Rio São Francisco, diz o 
ministério.

A previsão do investi-
mento federal nas cinco bar-
ragens da Paraíba é R$ 74 
milhões. A licitação será rea-
lizada pelo Regime Diferen-
ciado de Contratação (RDC), 
utilizado para dar celeridade 
ao processo. A previsão de 
execução das obras varia de 
6 a 16 meses. 

As empresas interes-
sadas podem estudar os 
editais publicados nos sites 
do fnocs e do Compras Go-
vernamentais e, em segui-
da, preparar seus lances de 
acordo com as exigências, 

condições e especificações 
dos documentos. Cada bar-
ragem possui uma data dife-
renciada de abertura para o 
início da concorrência. 

Já foram publicados e 
abertos os editais de licita-
ção para as barragens de São 
Gonçalo e Poções. Os editais 
de licitação para as barragens 
de Coremas/Mãe D’água e 
Epitácio Pessoa (Boqueirão) 
foram publicados no dia 9 
deste mês e serão abertos, 
respectivamente às 10h dos 
dias 6 e 4 de outubro.

O Ministério da Inte-
gração Nacional lembra que 
o PISF entrou em sua reta 
final e apresenta 89,9% de 
execução física, sendo 88,7% 
no Eixo Leste e 90,7 no Eixo 
Norte. A água chegará à Pa-
raíba por meio enchimento 
do Açude Poções. Após essa 
etapa, a água segue pelo Rio 
Paraíba percorrendo mais 
130 km até chegar ao reser-
vatório Boqueirão, que aten-
de Campina Grande região.

Dnocs lança editais para 
recuperar barragens na PB

TRANSPOSIÇÃO 

“Os editais 

de licitação para  

Coremas/Mãe 

D’água e 

Epitácio Pessoa 

(Boqueirão) foram 

publicados no 

dia 9 deste mês”

A Empresa Brasileira de 
Serviços Hospitalares (Eb-
serh) prorrogou as inscrições 
para o concurso público que 
preencherá de 293 vagas para 
o Hospital Universitário Al-
cides Carneiro (HUAC), em 
Campina Grande. Agora, os 
candidatos têm até as 23h59 
do próximo dia 13 de outubro.

Estão sendo oferecidas 
89 vagas para especialida-
des na área médica e 176 
para a área assistencial, com 
mais 28 para cargos admi-
nistrativos.

As inscrições poderão ser 
realizadas via internet, no en-
dereço eletrônico www.insti-
tutoaocp.org.br  ou, presencial-
mente  (com atendente, para 
quem não tem acesso à inter-
net) na Lan House Connect  no 
Cirne Center, centro de Campi-
na Grande, das 8h30 às 12h e 
das 14h às 18h, de segunda à 
sexta-feira (exceto feriados).

A aplicação das provas 
objetivas está prevista para 
o dia 11 de dezembro e será 
realizada nas cidades de Cam-
pina Grande e João Pessoa.

Prorrogadas inscrições para o HUAC
cONcuRSO em cAmPINA gRANde

Dados importantes

Área médica - 89 vagas
Taxa de inscrição: R$ 150
Edital
Quadro de Vagas
 
Área Assistencial - 176 vagas
Taxa de inscrição: R$ 65 (Nível 
Médio) e R$ 85 (Nível Superior)
Edital
Quadro de Vagas

Área Administrativa - 
28 vagas
Taxa de inscrição: R$ 65 (Nível 
Médio) e R$ 85 (Nível Superior)
Edital
Quadro de Vagas
 
Mais informações, 
acesse o site da Ebserh
www.institutoaocp.org.br

Quem está na maratona de 
estudos para a edição deste ano 
do Enem - Exame Nacional do En-
sino Médio terá a oportunidade 
de aplicar os conhecimentos. É 
que o Iso Cursos e o Centro Uni-
versitário de João Pessoa – Unipê 
realizarão um Simulado Solidário 
aberto à população, nos dias 22 e 
23 de outubro, no Campus do Uni-
pê, em Água Fria, João Pessoa. A 
novidade é que as melhores colo-
cações receberão prêmios.

As inscrições estão abertas 
e terminarão no dia 14 de outu-
bro, por meio de preenchimento 
de formulário no portal unipe.br. 
Para participar, os candidatos de-
verão doar um quilo (1 Kg) de ali-
mento não perecível (exceto sal) 
no dia do evento, que será desti-
nado ao Hospital Padre Zé.

O Simulado Solidário será reali-

zado das 13h às 17h30 no dia 22. No 
dia seguinte (23), o Simulado ocor-
rerá das 13h às 18h30. As questões 
são relativas às áreas do conheci-
mento abordadas no Exame Na-
cional. O candidato deverá chegar 
com uma hora de antecedência an-
tes da aplicação do simulado, por-
tanto um documento de identifica-
ção original com fotografia.

Segundo o professor de quími-
ca do Iso Cursos, Amarílio Filho, a 
intenção do simulado é se aproxi-
mar ao máximo das experiências 
do Enem. “A nossa equipe que 
prepara as provas do simulado se 
concentra na proposta pedagógica 
e na abordagem que o Enem traz, 
atendendo ainda as novas tendên-
cias que aparecem a cada ano que 
passa o Exame, tudo muito atrela-
do, sem se desprender do funda-
mento científico”, apresentou.

Unipê faz Simulado Solidário para Enem
em jOÃO PeSSOA

SERViçO

Simulado Solidário do enem
data: 22 e 23 de outubro (com entrega 

de 1 Kg de alimento não perecível)

Local: Campus do Unipê, em Água Fria, 

João Pessoa.

Resultado: 28 de outubro

Inscrições gratuitas: no portal unipe.br

Prêmios
O resultado geral do simulado 

sairá no dia 28 de outubro, e os cin-
co (5) primeiros colocados terão ma-
trícula isenta no Unipê. Quem obti-
ver pontuação acima de 650 pontos 
será automaticamente aprovado 
no Vestibular Unipê para ingressar 
no próximo semestre (2017.1).

FOTO: Ricardo Puppe/Secom-PB
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Operação Voto Seguro mobiliza mais de 
7 mil PMs para segurança das eleições
Serão montados centros
de comando e controle na
capital, em Campina e Patos

A Polícia Militar inicia 
hoje a operação Voto Seguro, 
que vai atuar na guarda das 
urnas eleitorais, segurança 
dos locais de votação e refor-
ço do policiamento nos mu-
nicípios, durante as eleições 
do próximo domingo (2), em 
todo o Estado. Para isso, se-
rão utilizados 7.482 policiais e 
1.200 viaturas (entre carros e 
motos). A operação se prolon-
ga até a segunda-feira (3).

De acordo com o plano 
de segurança da PM, serão 
montados três centros de co-
mando e controle nas cida-
des de João Pessoa, Campina 
Grande e Patos, onde oficiais 
da corporação e integrantes 
de outros órgãos envolvidos 
no pleito vão acompanhar em 
tempo real todas as atividades 
de segurança da operação. 

O embarque das tropas 
que vão reforçar a seguran-
ça em outras cidades começa 
hoje, às 8h, com mais de 250 
policiais saindo do Centro de 
Educação da PM, em Manga-
beira, na capital, com destino 
às cidades da região de Caja-
zeiras e Sousa. 

Amanhã, no mesmo ho-
rário e local, embarcam mais 
220 policiais para outras ci-
dades do Sertão, a exemplo de 
Patos, Princesa Isabel, Itapo-
ranga e Catolé do Rocha. No 
mesmo dia, às 14h, acontece 
o embarque dos policiais que 
vão atuar no Agreste, Brejo e 
Cariri do Estado.

O envio do reforço será 
concluído na sexta-feira (30), 

FOTO: Divulgação/Internet

às 8h, quando serão enviados 
os policiais que vão trabalhar 
nas cidades da Região Metro-
politana de João Pessoa, Lito-
rais Norte e Sul da Paraíba.

O coordenador do Estado 
Maior Estratégico da Polícia 
Militar, coronel Jarlon Cabral, 
disse que no sábado (30) a PM 
já estará pronta para receber 
todas as urnas e começar efe-
tivamente as ações para o dia 

do pleito. “Teremos policiais 
em todos os locais de votação 
para recepcionar e guardar as 
urnas, assim como para man-
ter a segurança externa dos lo-
cais de votação. Eles receberão 
uma cartilha com orientações 
sobre como proceder em re-
lação às condutas mais recor-
rentes neste período, mas que 
são proibidas pela Justiça Elei-
toral”, disse.

Ao todo, 172 cidades vão 
receber reforço para a segu-
rança das eleições.  A operação 
Voto Seguro vai até o início da 
manhã da segunda-feira (3), 
após as comemorações nos 
municípios.

Reconhecimento do TRE 
Nas últimas eleições mu-

nicipais, em 2012, o Tribunal 
Regional Eleitoral homena-

geou a Polícia Militar da Pa-
raíba, entregando a mais alta 
comenda da Corte, a medalha 
“Desembargador Flodoardo 
Lima da Silveira”, ao coman-
dante-geral da corporação, 
coronel Euller Chaves, em re-
conhecimento ao resultado 
das operações Voto Seguro I e 
II, que garantiram a tranquili-
dade das eleições nas 223 ci-
dades paraibanas naquele ano. 

Os defensores públicos 
federais entraram em greve, 
ontem, no País. A informação 
é da Associação Nacional dos 
Defensores Públicos Federais 
(Anadef). Motivados pelo veto 
presidencial ao Projeto de Lei 
da Câmara 32/2016, que dis-
põe sobre o reajuste salarial da 
categoria, eles decidiram em 
assembleia que o atendimento 
da Defensoria Pública da União 
será apenas de demandas urgentes, 
como as que envolvem restrição à li-
berdade de locomoção, perecimen-
to de direito e risco à saúde e à vida. 

Reajustes no total de R$ 67 
bilhões foram sancionados pela 

Presidência. Ao vetar o projeto 
da DPU, cujo impacto represen-
taria somente 0,15% do orça-
mento destinado ao reajuste do 
funcionalismo público, o Poder 
Executivo Federal demonstrou 
seu absoluto desprezo para com 
a estruturação do órgão capaz de 
dar voz aos miseráveis. Mais do 
que isso, deixou claro que o dis-
curso de “ajuste fiscal” utilizado 
para justificar o veto pretende 
apenas mascarar o verdadeiro 
intuito: restringir o acesso à Jus-
tiça para os 143 milhões de bra-
sileiros que veem na  DPU a úni-
ca porta para o acesso mínimo a 
direitos.

A reunião da Confede-
ração Nacional dos Traba-
lhadores do Ramo Finan-
ceiro (Contraf-CUT) com 
a Federação Nacional dos 
Bancos (Fenaban), ontem, 
terminou sem acordo, e os 
bancários decidiram man-
ter a greve. Uma nova roda-
da de negociações foi mar-
cada para hoje.

A greve dos bancários 
completou três semanas e 
já fechou quase 14 mil agên-
cias no País, segundo o últi-
mo balanço da Contraf-CUT.

A adesão ao movi-
mento na Paraíba atinge 
90,58% das agências, de 
acordo com balanço do Sin-
dicato dos Empregados em 
Estabelecimentos Bancá-
rios no Estado (Seeb-PB). 
Ainda segundo o sindicato, 
em todo o Estado, das 138 
agências existentes, 125 
aderiram à greve.

A última proposta dos 
bancos no dia 9 foi reajuste 
de 7% nos salários e benefí-
cios, mais abono de R$ 3.300. 
A proposta foi recusada.

Defensores Públicos fazem 
greve por reajuste salarial

Bancários decidem manter 
greve após negociações

Federais

sem acOrdO

 O Superior Tribunal de 
Justiça Desportiva (STJD) inde-
feriu, na tarde de ontem, uma 
liminar solicitada pelo Clube do 
Remo contra o Botafogo que, no 
seu contexto, visava paralisar o 
Campeonato Brasileiro da Série 
C. A decisão teve o crivo do presi-

dente do órgão, Ronaldo Botelho 
Placente. A ação foi movida pelo 
time paraense na suposta irre-
gularidade do volante Sapé, do 
Botafogo, relativo ao seu registro 
na Confederação Brasileira de 
Futebol. Mesmo com a negação 
da liminar, o presidente deu pra-

zo de três dias, intimando a pro-
curadoria do órgão, o Botafogo 
Futebol  e a CBF para apresentar 
manifestação.

Isto não significa dizer que 
a ação será arquivada. Ela deve 
seguir seu curso até que entre em 
pauta para julgamento no STJD.

rachel almeida
Especial para A União

A falha no asfalto an-
tes da subida do viaduto na 
BR-230, que passa por cima 
da Avenida Flávio Ribeiro 
Coutinho (o Retão de Ma-
naíra) no sentido Cabedelo 
- João Pessoa, foi restaura-
da ontem pelas equipes de 
conservação e manutenção 
do Dnit. A informação é do 
superintendente regional do 
Dnit-PB (órgão do Ministé-
rio dos Transportes que tem 
como atribuições a constru-
ção, sinalização, conservação 
e manutenção de rodovias 
federais), Luiz Clark Soares 
Maia. Ele explicou que o que 
causou a falha foi o intenso 
tráfego na rodovia, tendo ge-
rado um desgaste natural. 

O inspetor da Polícia Ro-
doviária Federal (PRF), Éder 
Rommel, comentou que o  bu-
raco era muito pequeno e que 
a princípio não comprometia 
a segurança no trânsito. Ele 
afirmou ainda que a fa-
lha possuía uma dimensão 
equivalente a 20cm da via, 
e que não possuía profun-
didade. 

O superintendente do 
Dnit disse que uma falha ocor-
reu, em julho do ano passado, 
no mesmo local. Luiz Clark 
explicou que a vala surgiu de-
vido à retirada clandestina de 
material do aterro do encon-
tro da ponte sobre o Rio Ja-
guaribe. O problema evoluiu 
até o revestimento e houve 
a ruptura estrutural do pavi-
mento. Nesse local, encontro 
entre pavimento flexível da 

pista e a estrutura da ponte, é 
passível haver acomodações 
provocadas pelo uso intenso. 

Melhorias
Como uma forma de re-

alizar algumas melhorias na 
rodovia evitando que novas 
falhas apareçam no asfalto, 
o superintendente Luiz Clark 
Soares Maia informou que 
nas obras de adequação de 
capacidade e melhoria de se-
gurança da rodovia BR-230/
PB (entre o km 0,00 e o km 
28,1), a ponte sobre o Rio Ja-
guaribe será demolida, sen-
do reconstruída em uma cota 
mais alta. Com previsão de 
contratação ainda em 2016, 
o intuito é eliminar quais-
quer efeitos que venham a 
causar desconforto aos mo-
toristas.

STJD nega liminar ao Remo 
e jogo do Botafogo é mantido

Dnit-PB faz restauração de 
falha no asfalto da BR-230

campeOnaTO BrasileirO da série c

nO viaduTO senTidO caBedelO - JOãO pessOa

demanda por voos 
domésticos recua

40 mil crianças são
vacinadas na paraíba

ação prende seis 
na cidade sousa

enterrado presidente 
da portela no rio

A demanda por voos domésticos 
recuou 5,7% em agosto, na comparação 
com o mesmo período do ano passado. 
Este foi o 13º mês consecutivo de re-
tração, segundo informou a Associação 
Brasileira das Empresas Aéreas (Abear). 
A oferta de voos também apresentou re-
dução em agosto, de 5,9%. Ao todo, se-
gundo a Abear, 7,3 milhões de passage-
iros foram transportados em agosto, o 
que representou uma queda de 5,9% 
em comparação a agosto de 2015. Entre 
janeiro e agosto, o fluxo de viagens nas 
companhias Avianca, Azul, Gol e Latam 
apresentou queda de 6,5%.

Já o fluxo de viagens aéreas 
internacionais, operadas pelas compan-
hias nacionais, registrou queda de 6,7% 
em agosto na comparação com o mesmo 
período do ano passado. Na mesma com-
paração, a oferta de voos recuou 8,8%.

A Campanha Nacional de Mul-
tivacinação 2016 vacinou 40.050 
crianças na Paraíba. Dentre elas 
17.618 estavam com vacinas 
atrasadas e receberam uma ou mais 
dose de vacina. O restante das cri-
anças e adolescentes estavam com 
a caderneta em dia. A informação é 
da Secretaria de Estado da Saúde 
(SES). A campanha foi lançada no dia 
19, pelo ministro Ricardo Barros, em 
todos os estados do Brasil, e será fi-
nalizada nesta sexta- feira (30).

Com a campanha, o Ministério 
da Saúde espera a redução das 
doenças ‘imunopreveníveis’ (que 
podem ser prevenidas com vacina) 
no País e diminuir o abandono à 
vacinação. Como a vacinação será 
de forma seletiva para a população 
alvo, não há meta a ser alcançada.

Uma ação integrada entre polici-
ais militares do 14º Batalhão e policiais 
civis resultou na apreensão de três armas 
de fogo e drogas e ainda prendeu seis pes-
soas na cidade de Sousa, Sertão paraibano.

Informações indicaram que uma 
residência no conjunto Frei Damião es-
taria funcionando como ponto de tráfico 
de drogas. As equipes das Polícias Militar 
e Civil, coordenadas pelo major José Gui-
marães e pela delegada Patrícia, fizeram 
o planejamento e com a expedição de 
um mandado de busca e apreensão re-
alizaram diligências na região indicada 
para dar cumprimento ao mandado. Du-
rante as abordagens, os policiais encon-
traram dois revólveres calibre 38, uma 
espingarda calibre 12, aproximadamente 
1kg de maconha, 611 pedras de crack, 
três saquinhos de cocaína e ainda  uma  
balança de precisão, um rádio comunica-
dor, facas e uma quantia em dinheiro.

Portelenses e carnavalescos 
de outras escolas de samba do Rio 
de Janeiro se despediram ontem 
do candidato a vereador e presi-
dente da Portela, Marcos Vieira 
Souza, conhecido como Falcon. O 
enterro ocorreu no Cemitério Jardim 
da Saudade, em Sulacap, na Zona 
Oeste da cidade do Rio de Janeiro. 
No velório, o caixão estava coberto 
pela bandeira da Azul e Branca, por 
um chapéu de sambista e um quepe 
da Polícia Militar, corporação a qual 
pertencia.

Anteontem, Falcon foi assas-
sinado em seu comitê de campa-
nha, em Madureira, na Zona Norte. 
O corpo foi encontrado com vários 
tiros de fuzil e a Polícia Civil disse se 
tratar de execução. Desde março, a 
corporação investigava ameaças de 
morte ao policial licenciado.

Ao todo, 172 cidades do Estado da Paraíba vão receber reforço da Polícia Militar para a segurança das eleições que começam domingo
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Programação do Tintin CineClube terá lançamento 
dos curtas-metragens “Aroeira”, “Atrito” e “Tanley”

Cenas das produções 
paraibanas Atrito, de 
Diego Lima, e Aroeira, 

de Ramon Batista

O filme Tanley (D), de Paulo Roberto, 
é uma das exibições aguardadas pelos 

amantes do cinema produzido na Paraíba

Conflitos 
Diversos

Uma seleção de filmes que 
apresentam situações de 
conflito interno, externo 
e intrapessoal. Essa é a 
linha de pensamento que 
o Tintin CineClube traz 
à sala do equipamento 
audiovisual paraibano 

hoje com os curtas-metragens titula-
dos Aroeira, Atrito e Tanley. Como de 
costume, a sessão tem início às 19h30 
e entrada gratuita, entretanto, com o 
fim da sessão será aberto, em especial, 
um debate com o público e logo após 
a continuação da noite chega ao after 
exorcizante no Granada Bar, às 22h, com 
apresentações culturais de Terro Bixa 

interpretado por Phil Meneses e a 
discotecagem com Nocera e Carlos 
Dowling. 

“A sessão marca o lança-
mento dos três curtas-metra-
gens paraibanos, além disso, 
é temperada e baseada na 
desconstrução, prontos para 
serem saboreados pelo 
público”, disse a curadora do 

Tintin CineClube, Liuba de Medeiros. 
É importante lembrar que, os 

interessados em conferir o lançamento 
dos filmes precisam se atentar a classifi-
cação indicativa das produções e chegar 
um pouco mais cedo para garantir o seu 
lugar na sala de cinema. 

Logo após checar tudo, podemos 
dar início a sessão com o filme “Aroeira”, 
de Ramon Batista produzido este ano. 
No curta, Batista irá trabalhar a compai-
xão, que por vezes é traiçoeira e carrega 
consigo um breviário de danações.

Indo mais a fundo na história do 
filme, é possível ver no teaser da pro-
dução que Aroeira é baseado em uma 
história real vivida na década de 30, 
no Baixo Sertão da Paraíba e aposta 
na força da tradição, ressaltando um 
costume religioso e milenar. O filme 
também revela um Sertão solitário e 
abandonado, mas resistente e forte com 
seus últimos sobreviventes. De forma 
expressivamente artística, o curta lança 
um olhar sobre o Sertão revelando um 
lugar místico, duro e seco, violento e 
desapiedado, enfatizando a cultura e a 
história de um povo a partir da adapta-
ção do diretor sertanejo.

Segundo o site especializado em 
cinematografia brasileira, Assiste Brasil, 

a crítica feita por eles descreve que 
assim como nos filmes anteriores, 

o diretor Batista se preocupou 

com a estética da imagem, a colocação 
da câmera, os movimentos, os enqua-
dramentos. Já a fotografia conceitual e 
poética, assinada pelo paraibano Marce-
lo Quixaba e pelo pernambucano Breno 
César, complementa os aspectos que 
dão ao filme uma beleza visual encanta-
dora. 

A qualidade do elenco está acima 
de qualquer discussão. O consagrado 
ator Fernando Teixeira (Velho Chico) 
divide a atuação ao lado do jovem e 
experiente Daniel Porpino (Aquarius). 
A equipe que agrega valor ao proje-
to complementa-se com o talento do 
Ismael Moura na maquiagem e efeitos, 
Paulo Roberto na assistência de direção, 
Torquato Joel na consultoria de roteiro e 
Carine Fiúza na produção executiva.

Na mesma noite, “Atrito” de Diego 
Lima fala de uma força que atua sem-
pre que dois corpos entram em choque 
e há tendência ao movimento. Para a 
atriz paraibana, Suzy Lopes, o título do 
filme o resume bem, sendo de fato um 
atrito. “Foi absolutamente intenso esse 
atrito, rápido e intenso. Tudo começou 
e acabou como um relâmpago atritoso”, 
contou.

Ainda em entrevista Lopes comple-
tou dizendo que o curta foi produzido 
dentro do apartamento do diretor, com 
uma equipe que estava afinada. “Foi um 
desafio pelo atrito de universo meu e de 

minha personagem. E isso é justamen-
te o que mais me pegou e possibilitou 
viver essa outra pessoa, além de com-
preender o universo dessa mulher. Diria 
até que eu e ela estamos em mundos 
absolutamente diferentes, com perspec-
tivas diferentes”, finalizou.

E “Tanley” de Paulo Roberto encer-
ra a noite na sala de cinema contando a 
história de um jovem que quando tinha 
sete pra oito anos viu seu pai conver-
sando com um amigo. 

Quem tiver a oportunidade de ler 
a sinopse do curta vê que Lima diz o 
seguinte, “Não entendia muito bem o 
que eles estavam falando o que eu mais 
lembro era dos lábios mexendo. Fiquei 
com vontade de beijar a boca do amigo 
do meu pai”, ou seja, é traçado uma pro-
vocação em relação aos conflitos inter-
nos desse jovem fazendo jus a intenção 
do Tintin CineClube.

n Tintin CineClube - sessão de lançamento 

n Quando: Hoje

n Onde: Cine Bangüê

n Horário: 19h30

n Entrada: Franca

Serviço
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Mesmo que faltem as aben-
çoadas chuvas no Cariri paraiba-
no, não desaparecem, ali, otimis-
mo, fé, esperança, sobretudo bom 
humor e manifestações artístico-
culturais.

Antes foram as festas 
juninas que animaram 
Monteiro e os demais 
municípios com suas 
quadrilhas e danças 
folclóricas, sem terem fal-
tado a Sanfona do grande 
Flávio José e as músicas 
eternas de José Marcoli-
no. O Cariri transformou 
seu clima de tristeza em 
festas permanentes.

Depois, a PBTur e 
o Iphaep cuidaram de 
eternizar a Memória dos 
Sobrados centenários 
de São João do Cariri e as obras 
geniais de Miguel Guilherme, em 
Sumé, Monteiro e no Feijão, re-
sultando tais iniciativas em favor 
dos respectivos tombamentos, e 
na instauração das Rotas Turísti-
cas Culturais da Região.

Agora, Monteiro, de inestimá-

veis tradições artístico-culturais, 
vem com o Projeto Som das Pe-
dras, promovendo tal Evento com 
a Voz de Sandra Belê e a Sanfona 
de Lucas Carvalho, exatamente 

exibido no alto da Pedra do Índio, 
localizada no Assentimento Santa 
Catarina, resultado de parceria 
entre o Sebrae e a prefeitura da-
quele município. 

Tal Sítio Histórico tem sido 
palco de espetáculos culturais, 
e tornou-se objeto da atração e 

presença de pesquisadores e ar-
tistas, diante do seu valor históri-
co, e pela presença ali da grande 
Zabé da Loca, que se tornou 
patrimônio do Cariri paraibano 

por tocar magistralmente 
seu afinado Pífano. 

Haveremos de nos 
render aos encantos do 
Cariri paraibano, bem 
como aos valores cultu-
rais de sua gente, não 
só pela falange de inte-
lectuais e juristas que 
engrandecem o cenário 
pátrio, mas, agora, por 
sua fortuna artístico-
cultural, capaz de mobi-
lizar até suas pedras na 
condição de matrizes do 
turismo e valores ar-
queológicos nacionais. 

Está indo muito mais longe: o 
Cariri paraibano, através de seus 
festivais artísticos, conseguiu o 
fenômeno de produzir em suas 
Pedras Centenárias, que ornam 
suas paisagens rurais, sons 
inesquecíveis do rico cancioneiro 
popular brasileiro.

Uma das mais visitadas atrações turísticas da 
cidade de Avilés na Espanha é o Centro Cultural 
Internacional Oscar Niemeyer.  

Conhecido como Centro Niemeyer ao chegar 
ao local percebe-se a grande semelhança com a 
Estação Cabo Branco - Ciência, Cultura e Artes, 
também de Oscar Niemeyer e construída em João 
Pessoa.

Tanto na Espanha como na Paraíba, cada obra 
é um complexo cultural que integra salão de expo-
sições, auditório, e que permite diversas manifes-
tações artísticas.

Avilés, como João Pessoa, também possui um 
centro histórico, banhado pela ria de Avilés e na 
capital paraibana 
pelo rio Sanhauá.

Devido ao 
predomínio da cor 
branca e de seu 
imenso tamanho 
na área industrial 
da cidade, quem 
chega à Avilés de 
longe, mesmo na 
autoestrada, já vê 
a única obra de 
Oscar Niemeyer na 
Espanha.

A ligação do 
arquiteto brasilei-
ro Oscar Niemeyer 
com a Espanha é 
muito grande. Em 1989 recebeu o Prêmio Príncipe 
de Astúrias das Artes, pelo Principado de Astúrias, 
e como gratidão construiu o Centro Niemeyer, exa-
tamente nesta região, na pequena Avilés.

Em razão do XXV Aniversário dos Prêmios 
Príncipe de Astúrias, fez a doação do projeto 
deste Centro Niemeyer em Avilés para a Espanha. 
Segundo suas próprias palavras é a mais impor-
tante de todas as obras que realizou em toda a 
Europa.

Único arquiteto cuja obra é considerada pela 
Unesco como Patrimônio da Humanidade, Oscar 
Niemeyer deixa também para sempre sua marca 
única na Espanha. As formas arredondadas como 
um lugar para a educação, a cultura e a paz, com 
elementos diferenciados e integrados me lembram 
cada vez mais de sua obra em João Pessoa, a Esta-
ção Cabo Branco-Ciência, Cultura e Artes.

Durante a inauguração, Oscar Niemeyer estava 

com 103 anos e participou com um vídeo enviando 
uma mensagem para todos da cidade de Avilés e 
seus convidados. Houve ainda uma apresentação 
do cineasta Woody Allen.

O Centro de Niemeyer de Avilés é formado 
por uma praça aberta ao público onde se realizam 
diversas atividades culturais, auditório para 1000 
pessoas, um foyer de 3 mil metros quadrados para 
exposições, um mural amarelo com a silhueta de 
uma mulher em relevo negro, desenho do próprio 
arquiteto, a cúpula redonda que lembra a da Câ-
mara dos Deputados de Brasília, uma torre (mira-
dor) de 18 metros que lembra a da Estação Ciência 
de João Pessoa e um edifício polivalente que abriga 

o Film Centre, 
o gastrobar e a 
cafeteria.

A obra em 
Avilés teve 
início em abril 
de 2008 e a 
inauguração 
ocorreu em 
novembro de 
2011, com 
um discurso 
televisado 
desde Brasí-
lia por Oscar 
Niemeyer. Na 
ocasião houve 
também um 

concerto do cineasta Woody Allen para mais de 
15 mil pessoas.

Inúmeras celebridades já estiveram visitando o 
Centro Niemeyer em Avilés, como o ator Brad Pitt, 
em 2009, e o ator Kevin Spacey que firmou acordo 
com o local e o Teatro Old Vic de Londres.

Em 2007 foi criada a Fundação Centro Cultural 
Internacional Oscar Niemeyer Principado de Astú-
rias, tendo como patrono honorífico, Oscar Nie-
meyer, e cujo conselho participa além de Woody 
Allen, o escritor brasileiro Paulo Coelho, o cientis-
ta Stephen Hawking, e os atores Brad Pitt e Kevin 
Spacey, entre outros. 

Dentre os Prêmios recebidos pelo Centro Nie-
meyer de Avilés, destacam-se o de Melhor Proje-
to Urbanístico Nacional (2010), e o de Ícone das 
Astúrias escolhido pelos leitores do jornal diário 
El Comercio, da Espanha em 2011.

Cariri: Sons nas pedras...

Crônica Evaldo Gonçalves - Escritor membro da APL

Vivências 
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Professora e poetisa - vitorialr@gmail.com

Vitória 
Lima

Rogério Almeida - Jornalista de turismoArtigo
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Escritoras
Não saberia dizer quando nasceu em mim a consciência 

sobre a discriminação da mulher escritora. Se é proposital ou 
acidental. Mas posso apontar dois ou três fatos que me alerta-
ram para o fato de que ela existe.

Um foi a leitura do texto de Virginia Woolf “A roomo-
fOne’sOwn”, (1929) onde ela denuncia o tratamento discri-
minatório que sofreu, enquanto mulher/escritora, quando 
visitava uma prestigiosa universidade britânica, na qualidade 
de convidada para dar uma palestra sobre o tema “Womenan-
dfiction”. Muita coisa mudou desde então, graças aos esforços 
do movimento de mulheres dentro da academia e aposto que 
essa mesma universidade ficaria muito feliz em contar hoje 
com a presença de Virginia entre seus ilustres visitantes. Seu 
texto também incentivou muitas mulheres, em todo o mundo, 
a desafiar os limites que lhe eram, e ainda são impostos pelo 
nicho majoritariamente masculino do mundo das letras.

Num segundo momento de consciência, já como pro-
fessora da UFPB, tive minha atenção despertada por duas 
antologias publicadas aqui na Paraíba. Uma delas é a Cole-
tânea de Autores Paraibanos, (sem data mas imagino que 
seja da década de 1980, quando o estado era governado pelo 
Dr. Tarcisio de Miranda Burity, em cujo governo o livro foi 
publicado) editado pelos professores da UFPB Ângela Bezerra 
de Castro, Chico Viana, João Batista B. de Brito, João Trindade 
e Sérgio de Casto Pinto, este último coordenadorda publica-
ção. Na ocasião, causou-me espécie o fato de estarem listados 
73 nomes de autores paraibanos, sendo que apenas dois são 
de escritoras: Lenilde Lima de Freitas e Valdélia Barros, não 
constando desta lista nem os nomes de Violeta Formiga nem 
o de Anayde Beiriz, nem o de Maria José Limeira, autoras já 
bastante conhecidas no meio intelectual paraibano e, mesmo 
fora dos seus limites geográficos.

Uma outra publicação, Antologia Literária da Paraíba 
(1986), resultado de pesquisa desenvolvida no âmbito do cur-
so de Letras, pelas pesquisadoras Lindalva Patrício de Morais, 
Maria de Fátima Almeida e Rivaldete Maria Oliveira da Silva, 
sob a coordenação da DraIdelette R. M. Fonseca dos Santos, 
publicada pela Academia Paraibana de Letras, não teve me-
lhor sorte no quesito inclusão feminina: nesta antologia estão 
listados 53 autores e abre espaço para apenas uma escritora: 
Maria José Limeira. 

Surgem as inevitáveis perguntas: porque? Será que 
não havia nenhuma outra escritora digna de figurar nessas 
antologias?

Será que todos os outros 52 são tão bons que nenhum 
poderia ficar de fora e abrir espaço para uma escritora?

Que ideia poderia ter um jovem colegial ao folhear uma 
antologia dessas? Que esperança de publicar seus escritos po-
deria ter uma jovem que a encontrasse? Acho que ela poderia 
se sentir naturalmente excluída pelo seu gênero. 

Ou será que não havia mesmo mulheres escrevendo e 
publicando no planeta Paraíba?

Esta sintomática exclusão, que, na época, não era privi-
légio da pequenina Paraíba, chamou a atenção de escritoras, 
pesquisadoras, professoras, do redor do mundo e foram nas-
cendo e se multiplicando, dentro das universidades, os grupos 
de pesquisa que se dedicavam a elencar, estudar, publicar os 
textos produzidos por mulheres de ontem e contemporâneas 
para incluí-las no cânone literário. No Nordeste surgiram 
grupos de pesquisa na UFPB, na UFPE, na UFRN, em diver-
sas universidades de Norte a Sul do País e não houve mais 
como calar, omitir, excluir as vozes femininas. Aqui na UFPB, 
um grupo pioneiro de pesquisadoras organizou um semi-
nário nacional voltado para a mulher e a literatura e para cá 
acorreram enxames de pesquisadoras, escritoras, professoras, 
unidas pelo traço comum da sororidade, um dos requisitos 
básicos da militância feminista.

Desta forma, é com a maior alegria que saudamos o Su-
plemento Literário do Correio da Artes, que sempre teve suas 
páginas abertas para a colaboração feminina, sob a coordena-
ção de seus muitos editores, a partir do poeta Sérgio de Castro 
Pinto, agora sob a supervisão do jornalista e escritor William 
Costa. William entregou ao também jornalista, poeta, escritor 
Linaldo Guedes a tarefa de organizar um caderno especial 
para o CA, que tenta responder à pergunta “Existe Literatura 
feminina?” Foram convidadas a se pronunciar 9 escritoras 
atuando no cenário literário atual da Paraíba, algumas delas, 
como a escritora Maria Valéria Rezende, com importante 
premiação de âmbito nacional. O resultado está aí nas bancas 
de jornal e vem preencher uma lacuna e incentivar novas es-
critoras a seguirem o exemplo de jovens como Amanda Vital, 
Cyelle Carmem, Letícia Palmeira, Anna Apolinário, Amanda 
Vital, Débora Gil Pantaleão e outras, que ousaram sair do 
anonimato e publicarem suas impressões sobre a vida, o 
amor, a morte e tantos outros temas que compõem o universo 
abarcado por elas. Além dessas há também as veteranas Ma-
ria Valéria Rezende, Fidélia Cassandra, Ana Adeleide Peixoto 
e Vitória Lima. Ana Adelaide, que já publica há muitos anos na 
imprensa escrita e na virtual, acaba de lançar uma publicação 
gêmea de crônicas, que a tem levado em peregrinação por 
vários recantos do Brasil, sendo Brasilia sua próxima parada. 
Não tem mais como ignorá-las, calá-las, colocá-las num obscu-
ro lugar de amargura e esquecimento. Seu lugar é o mundo, o 
lugar que escolheram para viver e publicar.

Só um senão: ou A União aumenta o preço de capa da 
sua edição de fim do mês, que encarta o Correio das Artes, ou 
melhora a sua distribuição, tornando-a mais democrática. 
É uma luta para quem não é assinante e recebe seu exemplar 
em casa, encontrar um exemplar do CA nas 
bancas de jornal. 

Centro Niemeyer na Espanha e a Estação Cabo Branco

Sandra Belê, acompanhada do sanfoneiro Lucas Carvalho no show
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Em cartaz

 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 - Futebol
22h - 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 - Ponto de Equilíbrio
19h - Voz do Brasil
20h - Futebol
22h - E por falar em saudade

PROGRAMAÇÃO DE HOJE

Rádio Tabajara

O malte, o lúpulo e
fermento  e  as  coronárias

Crônica em destaque

A terceira edição da Mostra de 
Filmes Hip Hop entra em cartaz no Ci-
neSesc, localizado na região central da 
capital paulista, com uma homenagem 
ao premiado diretor Bobbito Garcia, 
um dos expoentes do hip hop de Nova 
York. Na abertura haverá apresentação 
do DJ Q-Bert e exibição do filme “Wave 
Twisters”, de Syd Garon e Eric Henry, 
inédito no Brasil e que está completan-
do 15 anos.

Com a curadoria de Rodrigo Bran-
dão, a mostra reúne diversos títulos 
que celebram a cultura hip hop, entre 
longas e curtas, ficções e documen-
tários, divididos nos programas: Old 
School, Raiz de Rua, DJ, Original Gangs-
ta e Obra Inacabada. Toda programa-
ção tem entrada gratuita.

O curador ressalta o componente 
histórico que veio com a mostra. “Aca-
bamos buscando muita coisa de raiz, 
de história, de fundamento da cultura, 
que nunca tinha sido exibido no Brasil 
e, em outros casos, só foi exibido na 
época [de lançamento], são infor-
mações que se perderam ou ficaram 
restritas àquelas pessoas que viveram 
na época”, disse Brandão.

No entanto, a mostra não deixa de 
retratar a atualidade do hip hop, apre-
sentando os desdobramentos dessa 
cultura. “Tem um lado que vai mostrar 
a relação com o esporte, com o bas-
quete, especialmente basquete de rua, 
vai mostrar a relação com a cultura de 
[estilo de] tênis, que também é uma 
parte da cultura de rua”, acrescentou.

Homenagem
O homengeado Bobbito Garcia, 

conhecido também como Kool Bob 
Love, ajudou a difundir artistas de rap 
como Wu- Tang Clan, Jay-Z, Notorious 
B.I.G e Nas, por meio do programa 
de rádio que apresentava junto com 
o DJ Stretch Armstrong nos anos 90. 
Toda essa história está no documen-
tário “Stretch and Bobbito: Radio That 
Changed Lives”, que está na programa-

FOTO: Divulgação
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Luiz Augusto Paiva da Mata
guthov@gmail.com

Camila Boehm
Agência Brasil

O meu perfil denuncia-me como contumaz degustador, 
com é claro, a devida moderação, de um certo líquido amarelo 
já apreciado pelos sumérios, egípcios e mesopotâmios  a coisa 
de 6000 anos antes Cristo. Em tributo a tal preciosidade ouso 
arriscar algumas curiosidades históricas antes de relatar uma si-
tuação que me colocou em rota de conflito com o consumo dessa 
preciosidade.

Consta-me que lá pelos distantes 1 760 a. C., na Mesopotâ-
mia (onde hoje seria o Iraque), o rígido código de Hamurabi, com 
sua máxima “olho por olho, dente por dente”, condenava à morte 
quem não respeitasse os critérios para fabricação de cerveja, mas 
em compensação destinava uma cota diária de dois litros para 
os trabalhadores, três para os funcionários públicos e cinco para 
os administradores e o sumo sacerdote. Como se vê, já naquelas 
priscas eras, o executivo e o clero, já tinham lá seus privilégios.

Desses tempos antigos, sabe-se que lá na terra de Cleópa-
tra houve um faraó, Ramsés III ( 1184-1153 a. C.) que ganhou a 
alcunha de “faraó cervejeiro” depois de doar aos sacerdotes do 
templo de Amon, nada mais e nada menos 466 308 ânforas lota-
das de cerveja. Isso é coisa de milhão de litros. Não me consta tal 
generosidade em tempos atuais.

Bem mais à frente no tempo e na história, já lá pela idade 
média, a nossa cerveja deveu muito aos mosteiros e aos seus 
monges. Esses locais serviam nesses tempos também como hos-
pedarias e aos hóspedes era servido esse regalo. Esses homens 
reclusos muito contribuíram a dar sabor e qualidade à cerveja, 
inclusive foram eles responsáveis pela introdução do lúpulo na 
fabricação. Além da produção nessas abadias havia em grande 
quantidade, a fabricação caseira ao encargo exclusivamente das 
mulheres,  produzindo o que era chamado naqueles idos tempos 
de “comida líquida”.

O nosso precioso líquido, em 1188, foi alvo de impostos 
exigidos pelo rei Henrique II para, entre outras coisas, financiar 
as cruzadas. E a implementação da tributação fez com que vários 
mosteiros abandonassem a atividade. Nem todos. Na Suíça o con-
vento de St. Gallen permaneceu firme em seus propósitos e tam-
bém na Alemanha, o mosteiro dos beneditinos de Weihesntephan 
foi os primeiro a receber oficialmente a autorização profissional 
para produzir e comercializar cerveja. 

Sem me estender muito nessas curiosidades vejamos como 
vai a produção em terras tupiniquins. Atualmente, diante de outros 
países, não fazemos feio na produção de cerveja. Ocupamos o 
terceiro lugar no ranking mundial. Este segmento representa nada 
menos do que 1,6% do PIB nacional e recolhe anualmente mais de 
vinte bilhões de reais em tributos empregando mais 2 milhões de 
pessoas direta ou indiretamente.  
Essas ilações acabam me levando às nossas proximidades e aos 
amigos. Tão sedutora a degustação como a arte de produzir, que até 
alguns confrades andam se arriscando na produção caseira, para 
que possam receber  amigos nos churrascos e assim exibirem a 
aquela mesma habilidade dos monges da idade média. Meu amigo 
Humberto Ribeiro adquiriu um kit para produzir cerveja. Dizem 
os amigos comuns que é de qualidade a cerveja ali fabricada. Se 
bem que amigos são generosos na mesma medida que mentem um 
pouco. Ainda não tive o prazer de experimentar. Aguardo convite.

Caro leitor o que até aqui considerei nesses rabiscos revelam 
o culto a essa mistura de malte, água, fermento e lúpulo que tanto 
aprecio. Vai então aqui neste relato a revelação de um susto 

Num dia, a alguns anos desta data, quase tive que abandonar 
esse hábito,  de nos momentos (não raros) de celebração não 
mais poder degustar a minha tão apreciada cerveja. Explico. 
Visita costumeira ao cardiologista, mas desta vez com a presença 
vigilante e autoritária da esposa à tira-colo. Terminais elétricos 
colados ao corpo, caminhada na esteira, um aparelho rabiscando 
gráficos reveladores do desempenho de minhas coronárias. Findo 
o inquérito o experiente esculápio Dá o seu veredito.

- A sua pressão está um pouco alta. Evite sal, faça exercícios, 
etc, etc, etc... - Então a esposa interfere.

- Doutor, cerveja não faz mal à pressão?
O doutor coçou a carapinha, ajeitou o bigode num tempo 

que para mim parecia um século. Já me via tomando cerveja sem 
álcool que é tão sem graça como dançar tango com a irmã. Mas 
vieram as palavras salvadoras.

- Minha senhora. Dizer que cerveja faz bem eu estaria come-
tendo uma inverdade. Mas há uma coisa pior do que cerveja para 
alterar a pressão do seu marido - então Dona Onça quis saber o 
que era.

- O que doutor? - então o médico.
- É a mulher ficar perturbando o marido para ele não beber 

cerveja. Isso faz a pressão dele ir às alturas. Deixa o homem tomar 
a cerveja em paz.  

ção da mostra e também é inédito no 
Brasil.

Bobbito também é DJ, colecio-
nador de discos e jogador de pick up 
basketball, conhecido também como 
basquete de rua, assunto sobre o qual 
dirigiu um documentário junto com 
Kevin Couliau, intitulado “Doin’ It In 
The Park: Pick-up Basketball, NYC”, 
que explora a história, cultura e impac-
to social dos praticantes do basquete 
de rua.

A mostra promove também um 
debate sobre a construção de um 
documentário de hip hop, no progra-
ma Obra Inacabada. O evento, que 
acontece em 1º de outubro, exibirá 
pela primeira vez o teaser do docu-
mentário “Poesia Concreta”, que ainda 
está em fase de produção e conta a his-
tória do rap underground de São Pau-
lo, por meio de artistas como Espião, 
Ascendência Mista, Elo da Corrente, 
Academia Brasileira de Rimas, Nitro, 
Ogi, Mamelo Sound System, e outros. 
Após a exibição, os diretores do filme 
farão um bate-papo com o público.

Sabotage
No último dia da mostra, no dia 

4 de outubro, haverá sessão do fil-
me “Sabotage: o Maestro do Canão”, 
lançado em 2015 e que até hoje reúne 

o público em exibições. “Eu considero 
um dos mais importantes e mais bem 
feitos [filmes] da história do cinema 
documental musical no Brasil”, disse o 
curador. “Desde o lançamento no co-
meço do ano passado, ele vem sendo 
bastante exibido”.

Segundo Brandão, Sabotage é 
um ícone muito forte e atemporal. “O 
filme sobre ele, dez anos depois da 
sua morte, causou uma comoção na 
primeira sessão. Ele foi exibido no au-
ditório Ibirapuera e, de lá para cá, vem 
alcançando plateias dos mais variados 
lugares, gêneros, idades, classe social”, 
afirmou.

O filme sobre o rapper, que, em 
pouco tempo, se consagrou como 
um dos nomes mais importantes do 
rap nacional, reúne depoimentos de 
familiares, amigos, parceiros e outros 
músicos, como Mano Brown, Rappin 
Hood, Sandrão e Helião, Andreas Kis-
ser, BNegão, Paulo Miklos e o cineasta 
Hector Babenco, entre outros.

A 3ª Mostra de Filmes Hip 
Hop (https://www.facebook.com/
MostraFilmesHipHop/) fica em cartaz 
de hoje até 4 de outubro no CineSesc, 
localizado na Rua Augusta, 2075. Os 
ingressos são gratuitos e o público 
pode retirá-los até uma hora antes da 
sessão.

Cena do documentário “Stretch and Bobbito: Radio That Changed Lives”

Mostra de cinema sobre hip hop 
será aberta hoje em São Paulo

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. 
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Na próxima segunda-feira, 
dia 3, serão abertas inscri-
ções para a 3ª edição de 
dois concursos culturais, 
o Energisa de Redação, 
voltado para estudantes 
das redes pública e priva-
da do Estado da Paraíba, 

e o Energisa de Presépios, destinado a 
qualquer pessoa, a exemplo de artesãos 
e donas de casa, que queira participar 
com trabalhos artísticos. No total, ambos 
eventos - que integram a programação do 
Natal na Usina 2016 e cujos objetivos são 
os de estimular a cultura, literatura e arte 
paraibanas - somam cerca de R$ 20 mil 
em prêmios. As fichas de inscrição e os 
editais podem ser baixados nos sites da 
Usina Cultural Energisa (www.usinacultu-
ralenergisa.com.br) e da Energisa, através 
do endereço eletrônico www.energisa.
com.br.   

A 3ª edição do concurso vai rece-
ber e selecionar presépios artesanais e 
artísticos montados a partir de qualquer 
tipo de material até o dia 13 de novem-
bro. Qualquer pessoa, acima de 18 anos 
de idade, poderá participar do evento. 
Para isso, basta produzir a peça e en-
viar - dentro do período legal - a ficha de 
inscrição, acompanhada de fotos da obra, 
para o e-mail comunicacaopb@energisa.
com.br. Os melhores trabalhos serão 
selecionados e serão expostos na Galeria 
de Arte da Usina Cultural Energisa, em 
João Pessoa, durante todo o período do 
Natal na Usina. O público poderá votar 
pela Internet, através do site www.usi-
naculturalenergisa.com.br, ou então de 
forma presencial, indo ao próprio local 
do evento. Ao final do concurso serão 
eleitas as seis peças vencedoras, cujos 
criadores receberão, cada um, R$ 1.500 
como prêmio, nas categorias Tradicional, 

A Energisa abrirá, na próxima segunda-feira, as inscrições para os concursos 
de Redação e de Presépio, dentro da programação do “Natal na Usina” 

Estímulo à criação

Projeto Quartas Acústicas apresenta 
o cantor Artur Soares e o show Aruê

O Projeto Quartas Acústicas apre-
senta hoje o cantor Artur Soares com o 
show Aruê, nome do seu mais novo dis-
co que é uma fusão de ritmos e sono-
ridades. No show, ele irá unir músicas 
de dois trabalhos: o seu primeiro disco 
Bodoque e o recém-lançado Aruê. 

Da guitarra xoteada ao rock, da 
afro music ao repente, o novo show 
autoral de Artur Soares, que será acom-
panhado por Ricardo Baya e Paulinho 
Aires, terá músicas com influências na 
poesia cantada, toadas e trovas, co-
muns no interior do Nordeste. 

O cantor iniciou na música aos 12 
anos, e durante três anos, integrou a 
banda mossoroense Jurubebas, onde 
gravou seu primeiro CD intitulado Pé 
na Estrada. O disco foi gravado via 
Prêmio Núbia Lafayette, apoiado pela 
Fundação José Augusto. Em 2012, 
lançou seu primeiro trabalho musical 
completamente autoral (Bodoque). 

O show tem início às 20 horas, na 
Sala Paulo Pontes, no Teatro Municipal 
Severino Cabral, em Campina Grande/PB. 
Os ingressos estão à venda por R$ 20 
(inteira) e R$ 10 (meia entrada). 

O Projeto Quartas Acústicas faz 
parte da programação do Teatro 
Municipal Severino Cabral, e acontece 
todas as quartas-feiras, na Sala Paulo 
Pontes. Em outubro se apresentam Jú 
Araúju (5), Arly Arnaud (12), Cifrando 
em Miúdos (19) e Madrigal Ars Femi-
na (26).

FOTOS: Divulgação

Não tradicional e Voto Popular, sendo 
duas obras por categoria. 

Já o Concurso Energisa de Redação 
2016, em sua 3ª edição,  vai receber 
textos sobre os vultos paraibanos que 
ilustraram os livros da coleção Primei-
ra Leitura, da Editora Patmos, lançados 
entre dezembro de 2015 e setembro 
de 2016. A propósito, essas obras con-
tém os perfis, com roteiros e histórias 
em quadrinhos, de Napoleão Laureano, 

Jackson do Pandeiro, Anayde Beiriz, Vidal 
de Negreiros, Horácio de Almeida e Celso 
Furtado. 

De acordo com o Regulamento, serão 
aceitas redações de estudantes do 6º ao 
9º ano do Ensino Fundamental, das redes 
pública e privada do Estado da Paraíba. 
Para participarem, os alunos e professores 
orientadores deverão enviar a ficha de 
inscrição e a redação para o e-mail comu-
nicacaopb@energisa.com.br, no período 

deste três de outubro ao próximo dia 30 
de novembro. As cinco melhores redações 
serão premiadas com R$ 2 mil, sendo R$ 
1 mil para o aluno autor e R$ 1 mil para o 
professor orientador. O autor da redação e 
a escola vencedora ganham, cada qual, um 
box contendo a coleção completa do Pri-
meira Leitura. A cerimônia de premiação 
de ambos concursos será realizada no dia 
seis de janeiro de 2017, durante a festa de 
encerramento do Natal na Usina. 

Já em sua terceira edição, o projeto “Natal na Usina” atrai cada vez mais visitantes que se encantam com o resultado dos trabalhos

O jovem artista Artur Soares vai apresentar ao público uma verdadeira fusão de ritmos e sonoridades que compõem o seu novo álbum e o show 
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OMS adverte que 92% 
da população mundial 
respiram ar inadequado
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Gleisi e Paulo Bernardo viram réus
OPeraçãO lava jatO

A senadora e o ex-ministro
são acusados de participar 
de esquema de corrupção

13

Por unanimidade, a Se-
gunda Turma do Supremo 
Tribunal Federal (STF) deci-
diu aceitar nessa terça-feira 
a denúncia contra a senado-
ra Gleisi Hoffmann (PT-PR) 
e o marido, o ex-ministro do 
Planejamento Paulo Bernar-
do, que se tornaram réus na 
Operação Lava Jato.

Votaram pelo recebi-
mento da denúncia os cinco 
ministros que compõem a 
Segunda Turma: o relator 
do processo, Teori Zavasc-
ki, e os ministros Gilmar 
Mendes, Dias Toffoli, Ricar-
do Lewandowski e Celso de 
Mello. “Considero que as 
declarações em colaboração 
premiada seriam suficientes 
para juízo de recebimento da 
denúncia. Aqui há elementos 
que vão muito além das de-
clarações prestadas em cola-
boração premiada, de modo 
que considero preenchidos 
os requisitos para o recebi-
mento da denúncia e voto 
nesse sentido”, disse Teori.

Gleisi se tornou a primei-
ra senadora com mandato 
atualmente alvo de uma ação 
penal por suposto esquema 
de corrupção na Petrobras. 
Desde março de 2015, Gleisi 
e Bernardo são investigados 
por suposto recebimento de 
R$ 1 milhão de propina de 
contratos firmados entre em-
preiteiras e a Petrobras.

 As investigações apon-
tam que o dinheiro foi usado 

Da Agência Estado

para custear parte da campa-
nha eleitoral da petista em 
2010. Eles negam a acusação. 
Em abril, a Polícia Federal 
encaminhou indiciamento de 
Gleisi ao Supremo. Em maio, 
a Procuradoria-Geral da Re-
pública (PGR) ofereceu a de-
núncia contra o casal. “Existe 
descrição clara dos fatos. Para 
embasar a peça acusatória, o 
Ministério Público apresenta 
elementos concretos”, ressal-
tou o ministro Teori Zavascki.

Ciência 
Durante o julgamento, o 

subprocurador-geral da Re-
pública Paulo Gustavo Gonet 
destacou que a senadora e 
Paulo Bernardo tinham “ple-
na ciência” do esquema cri-
minoso instalado na Petro-
bras e da “origem espúria dos 
recursos que receberam”.

“A denúncia descreve 
fatos. A denúncia é rica em 
pormenores, está confortada 
em elementos de convicção 
suficientes para que a denún-
cia seja recebida”, disse Go-
net. “Os denunciados tinham 
plena ciência do esquema cri-
minoso e da origem espúria 

dos recursos que receberam”, 
ressaltou.

De acordo com o subpro-
curador-geral da República, 
o engenheiro e ex-diretor de 
Abastecimento da petroleira 
Paulo Roberto Costa espe-
rava colher apoio de Gleisi e 
Bernardo “para permanecer 
nas suas funções” na empre-
sa. “(Costa) Confiava na im-
portância do casal dentro do 
partido que governava o País; 
ele, ministro de Estado e ela, 
provável senadora”, afirmou 
o subprocurador-geral da Re-
pública.

Subsídio 
Para o ministro Celso de 

Mello, as informações colhi-
das em delações premiadas 
podem subsidiar a ação do 
Ministério Público. As defe-
sas de Gleisi e Paulo Bernar-
do alegaram que a Procura-
doria-Geral da República se 
baseou exclusivamente nas 
delações premiadas de Pau-
lo Roberto Costa e Alberto 
Youssef para apresentar a 
denúncia. 

 “Se é certo que o de-
poimento do agente cola-
borador somente ele não 

pode servir de suporte a 
qualquer condenação penal, 
trata-se, na verdade, de uma 
clara restrição legal, mas de 
outro lado nada impede que 
as declarações emanadas de 
agentes colaboradores pos-
sam subsidiar a ação do Mi-
nistério Público. Como bem 
destacou o ministro Teori 
Zavascki, há outros elemen-
tos que autorizam nessa 
fase inaugural do processo 
penal o recebimento inte-
gral da denúncia contra os 
acusados”, ressaltou Celso 
de Mello.

Por unanimidade, a 2ª Turma do Superior Tribunal Federal aceitou a denúncia contra a senadora Gleisi Hoffmann e o ex-ministro do Planejamento, Paulo Bernardo

Morreu em São 
Paulo ontem o empre-
sário Sérgio Gomes, em-
blemático personagem 
do assassinato do pre-
feito de Santo André 
Celso Daniel (PT), em ja-
neiro de 2002. O Minis-
tério Público do Estado 
o acusava de ser o man-
dante do crime.

Conhecido como 
Sombra, ele lutava con-
tra um câncer há alguns 
anos. Seu advogado, 
criminalista Roberto 
Podval, confirmou a in-
formação sobre a morte 
de Sombra. Ele estava 
internado no Hospital 
Monte Magno, na Vila 
Formosa, Zona Leste da 
capital. Sombra nunca 
admitiu envolvimento 
na morte brutal do pre-
feito, de quem era ami-
go e foi assessor.

Em novembro de 
2015, Sombra foi con-
denado a 15 anos, seis 
meses e 19 dias de reclu-
são, em regime fecha-
do, acusado de liderar 
esquema de cobrança 
de propinas de empre-
sas de transporte con-
tratadas pela Prefeitura 

na gestão do petista.
 Sombra nunca foi 

levado a júri popular 
pela morte de Celso Da-
niel. O Supremo Tribunal 
Federal anulou a ação 
contra ele porque o juiz 
do caso, em Itapecerica 
da Serra, na Grande São 
Paulo, não permitiu que 
as defesas dos outros 
acusados fizessem per-
guntas na fase dos inter-
rogatórios.

Sombra ficou sete 
meses preso em caráter 
preventivo - no pro-
cesso sobre a morte de 
Celso Daniel -, até que 
o Supremo lhe devol-
veu a liberdade.

Outros seis acusados 
do crime foram conde-
nados pelo júri popular 
de Itapecerica da Serra. 
Eles confessaram o as-
sassinato do petista. Pa-
ralelamente às investi-
gações sobre a execução 
de Celso Daniel, o Minis-
tério Público promoveu 
uma devassa na admi-
nistração do petista.

Surgiram as primei-
ras revelações sobre o 
esquema de corrupção 
instalado em secreta-
rias municipais de San-
to André.

Morre o acusado de
assassinar Celso Daniel

SãO PaUlO
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A Associação dos Audito-
res Fiscais da Receita Federal 
(Unafisco) ameaça acionar o 
Ministério Público e o Supre-
mo Tribunal Federal (STF) 
caso o Congresso Nacional 
aprove a flexibilização da lei 
de repatriação que permite a 
regularização de dinheiro en-
viado ilegalmente ao exterior. 
Em nota de repúdio, a Unafis-
co classifica de desfaçatez a 
tentativa de parlamentares de 
aprovar mudanças na lei per-
mitindo a redução da tributa-
ção que é cobrada pela Receita 

em troca da regularização do 
dinheiro não declarado. 

Para o sindicato, a inten-
ção da Câmara dos Deputa-
dos em ampliar os benefícios 
de quem sonegou revela que 
o ajuste fiscal serviu apenas 
de pretexto para justificar a 
lavagem de um dinheiro de 
origem muitas vezes ilícita, 
como corrupção e tráfico. O 
sindicato critica a omissão 
da Receita e informa que vai 
entrar com Ação Direta de In-
constitucionalidade no STF. 
Os auditores alertam que a 
mudança na lei vai derrubar 
a arrecadação prevista com 

o programa. O governo conta 
com esse dinheiro para atin-
gir a meta fiscal em 2016.

 “Estabelecer a cobran-
ça de tributos e multas ape-
nas sobre o saldo de 2014 
derrubará a arrecadação, já 
artificialmente inflada por es-
timativas sem qualquer base 
confiável tanto do governo, 
quanto de bancos e tributa-
ristas”, disse o presidente da 
Unafisco, Kleber Cabral. Ele 
destacou que os que comete-
ram os crimes listados na lei 
e gastaram tudo estarão auto-
maticamente anistiados, sem 
necessidade de pagamento.

 “O que já era vergonho-
so ficará ainda mais imoral, 
porque em meio a uma séria 
crise fiscal, em que o Con-
gresso e governo cortam na 
carne, inclusive na do fun-
cionalismo, com o propósito 
de arrecadar, tais mudanças 
não trazem qualquer benefí-
cio para o Estado, que acaba 
ficando só com o custo moral 
da anistia penal”, atacou. 

Cabral responsabilizou 
também a Receita Federal, e 
seu secretário, Jorge Rachid. 
Para a Unafisco, o secretário 
dá “lisura institucional” a es-
ses atos. 

Unafisco não aceita mudança em lei 
rePatrIaçãO De reCUrSOS

O ministro Teori Za-
vaski, do Supremo Tribunal 
Federal (STF), ampliou para 
até novembro o prazo para 
conclusão da investigação 
em um dos inquéritos con-
tra o presidente do Senado, 
Renan Calheiros (PMDB-AL). 
Nestes autos, Renan é inves-
tigado por supostamente ter 
recebido propina para evitar 
a instalação de uma CPI da 
Petrobras.

O Supremo Tribunal Fe-
deral autorizou a abertura 
do inquérito em março deste 

ano, após pedido da Procura-
doria-Geral da República

O alargamento do prazo 
foi pedido pela Polícia Fe-
deral. “Defiro a prorrogação 
de prazo para conclusão das 
diligências restantes, solici-
tada pela autoridade policial 
(petição 49.823/2016) e ra-
tificada pelo Procurador-Ge-
ral da República (petição 53 
592/2016), até 26 de no-
vembro de 2016, a teor do 
artigo 230-C, caput, e § 1º, do 
RISTF (Regimento Interno 
do Supremo Tribunal Fede-
ral)”, determinou Teori.

Em delação premiada, 

Carlos Alexandre de Souza 
Rocha, um dos entregado-
res de dinheiro de Alberto 
Youssef, cita conversas em 
que o doleiro mencionou 
pagamentos ao presidente 
do Senado, Renan Calheiros 
(PMDB-AL).

Rocha, conhecido como 
Ceará, disse que “várias ve-
zes” ouviu Youssef falar no 
nome do peemedebista. Em 
uma delas, Youssef teria dito 
que repassaria R$ 2 milhões 
a Renan para evitar a instala-
ção de uma CPI da Petrobras.

O entregador de dinhei-
ro não soube precisar aos in-

vestigadores o ano em que a 
conversa teria ocorrido, nem 
se o pagamento foi feito.

De acordo com ele, a 
CPI não foi instalada naque-
la ocasião. “Mas Renan Ca-
lheiros não é da situação?”, 
questionou Ceará a Youssef. 
O doleiro teria respondido, 
segundo o delator: “Ceará, 
tem que ter dinheiro pra re-
solver”.

 No depoimento à Procu-
radoria-Geral da República, 
o entregador de dinheiro de 
Youssef também menciona 
uma operação com entrega 
de R$ 1 milhão em Maceió.

Inquérito contra Renan é ampliado
DeCISãO De teOrI

Da Agência Estado

Da Agência Estado

FOtO: Valter Campanato/Agência Brasil
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Ministra Cármen Lúcia pune juiz 
e defende ética na magistratura

UNIÃO  A João Pessoa, Paraíba - QUARTA-FEIRA, 28 de setembro de 2016

Geral

Declaração da presidente do 
Supremo foi feita durante 
o julgamento de um PAD 
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A presidente do Con-
selho Nacional de Justiça 
(CNJ), ministra Cármen Lú-
cia, defendeu ontem a ética 
na atuação dos juízes. As 
declarações foram dadas 
durante o julgamento de 
um caso de Procedimento 
Administrativo Disciplinar 
(PAD), aberto em 2012, 
contra um juiz de Trairi, no 
Ceará. Ele era suspeito de 
favorecer advogados.

Na sessão de ontem, a 
primeira da ministra após to-
mar posse como presidente 
do Supremo Tribunal Fede-
ral e do CNJ, o juiz recebeu a 
pena de censura, ou seja, du-
rante um ano não poderá ser 
promovido por merecimen-
to. A decisão foi da maioria 
do plenário.

A atuação do juiz foi 
questionada pelo Grupo de 
Atuação Especial de Comba-
te às Organizações Crimino-
sas (Gaeco), do Ministério 
Público do Ceará. Segundo o 
CNJ, a denúncia apresentada 
diz que o juiz teria favoreci-
do - com decisões - advoga-
dos que seriam amigos dele.

Juiz amigo de advogado
Outro aspecto que es-

tava sendo investigado foi o 
fato do juiz ter cedido a sua 
residência oficial para um 
amigo advogado que estaria 
tendo acesso a processos do 
tribunal e que defendia um 
caso que seria julgado pelo 
magistrado. O juiz não se de-
clarou impedido de analisar 
o caso, mesmo sendo amigo 
do advogado.

Em seu voto, Cármen 
Lúcia mencionou os con-
cursos para a magistratura. 
“Verdadeiramente, precisa-
mos estar atentos, ao meu 
ver, não apenas quanto ao 
aperfeiçoamento, mas quan-
to aos concursos que eu que-
ro - ainda no início desta ges-
tão - começar e chegar a um 
consenso quanto à questão 
dos concursos para a magis-
tratura no Brasil”.

Para a ministra, a ética 
deve estar presente antes 
mesmo de um candidato con-
correr ao cargo. “Não quero 
que alguém se forme em ética 
depois. Eu quero que quem 
concorra [nos concursos] te-
nha condições éticas.”

A ministra também co-
mentou a atitude do juiz ter 
cedido a residência oficial. 
“Não me digam que porque 
é no interior, que não tem lu-
gar para morar. Tem em todo 
lugar. Quem leva alguém 
para dentro de casa há de 
saber, a minha mãe, como a 
mãe de todos aqui, deve ter 
dito a mesma coisa: diga-me 
com quem andas que te di-
reis quem és”.

E completou: “e eu acho 
que, escutei desde sempre, 
desde o primeiro ano de Di-
reito, que mais do que ser 
honesto, é preciso parecer”.

Para a presidente do 
Conselho e também do STF, 
“ninguém é obrigado a ser 
juiz”, mas aqueles que esco-
lhem a profissão devem ser 
sérios. “Agora, se for para 
ser juiz tem que ser juiz sé-
rio ou a pessoa não é juiz. É 
simples assim para mim. E, 
por isso mesmo, acho casos 
como esse de extrema gravi-
dade”, finalizou.

galvaopvw@gmail.com

Galvão
Walter

Justiça e democracia

Michelle Canes 
Da Agência Brasil 

Multiplicam-se na imprensa e nas redes sociais acusações 
de que as últimas prisões da Lava Jato são injustas, intempesti-
vas, ilegais e desnecessárias. Desde que o juiz Sérgio Moro de-
terminou em julho a condução coercitiva de Lula para ouvi-lo 
sobre fatos relevantes da República o coro engrossou ao nível 
de um trio elétrico da Bahia. Intenso, estridente, persistente.

A discussão é importante. Relaciona-se à qualidade da 
nossa democracia, ao estado de direito, ao estado democráti-
co de direito. E tem a ver com segurança jurídica, promoção e 
contenção dos direitos humanos, legitimidade da ação coerci-
tiva do Estado, orientação ética na prestação jurisdicional, qua-
lificação dos sentidos da cidadania entre outros princípios que 
regem as órbitas da política, do poder, do Estado e da sociedade. 
Órbitas imbricadas, entrelaçadas, superpostas.

Afinal de contas, estaríamos, na atual conjuntura, em 
que se embaralham crise de representatividade do presi-
dencialismo de coalizão, da judicialização da política, e da 
politização da justiça; da queda da circularidade da impren-
sa concorrencial clássica e da crise da legitimidade da via 
parlamentar enquanto suporte da democracia, estaríamos 
vivendo o fim da história quanto à garantia de um processo 
judicial legalmente estruturado?

Particularmente, tenho a convicção de que a Lava Jato, 
apesar de erros previsíveis, é necessária, socialmente relevante, 
pedagógica, preventiva e capaz de inibir os arreganhos da cor-
rupção em todos os seus matizes. Só no quesito contratação de 
obras, as ações criminosas mais comuns são muitas, a exemplo 
de superfaturamento, direcionamento das licitações, desvio de 
material, fraude nos quantitativos de materiais, supermedição, 
notas fiscais e relatórios falsos... 

Outras formas de corrupção que estão brilhando por 
esses dias na vitrine da política e nas manchetes dos noticio-
sos são suborno, extorsão, fisiologismo, nepotismo, cliente-
lismo e peculato. 

Na Internet, pesquisas indicam atos de corrupção que 
não são tratados como tal pela população, e que são pratica-
dos cotidianamente: ligações clandestinas de água, energia 
elétrica, Internet e TV a cabo, ocupação de vagas de deficien-
te e de idosos sem que a pessoa seja isso ou aquilo, sonega-
ção de impostos, furar fila, contrabando de eletroeletrônicos 
do estrangeiro, pirataria de filmes, games, vídeos e livros... 

Certamente, esse tipo de atitude estimula certa defor-
mação da leitura do mundo. Deforma-se a percepção do 
sentido que tem prender alguém que aparentemente não 
teria como fugir, que não representaria perigo para a socie-
dade. Como nos casos de Guido Mantega e de Palocci. 

Ontem, mais uma vez se indagou, e muito, sobre moti-
vações e intenções do juiz Moro. Ele revogou a prisão pro-
visória de Mantega por ter ocorrido num hospital quando o 
acusado de administrar a distribuição de propina do petro-
lão acompanhava a esposa para um procedimento comple-
xo. Ela se trata de um câncer.

Passada a onda de que a prisão teria sido um ato de-
sumano, ela não voltou a acontecer, o que seria natural, sua 
renovação, já que o juiz havia identificado a necessidade de 
aprisionar o ex-ministro da Fazenda.

Ou não havia realmente necessidade? A necessidade se-
ria só a de constranger publicamente o economista? Ou, quem 
sabe, a prisão não teve justamente o propósito de constranger 
os petistas através de um dos seus quadros históricos? 

A prisão, é o que se pergunta, não teria passado de 
uma confirmação da prepotência da Força Tarefa coman-
dada por Deltan Dallagnol? O procurador estaria mais inte-
ressado em jogar para as redes sociais do que propriamen-
te estabelecer os níveis corretos de responsabilidade dos 
flagrados com a mão na massa do petrolão?

A defesa do também ex-ministro da Fazenda, e tam-
bém preso por ordem do juiz Moro, Antonio Palocci, acu-
sado de pactuar um esquema de propina advinda de con-
tratos obtidos ilegalmente pela construtora Odebrecht, 
procurou os meios de comunicação para depredar a ação 
da PF, da Justiça e do Ministério Público.

Todos lançam dúvidas sobre uma questão: a Lava Jato 
rompe com o estado de direito e bagunça a democracia entre 
nós?  A resposta não é simples, mas o mais importante do 
que obter uma resposta aqui é tentar, conjuntamente, cons-
truirmos a resposta condizente com a nossa conjuntura de 
transformações sociais, políticas, econômicas, culturais, éti-
cas e morais. Entre outras reconfigurações paradigmáticas 
do nosso jeito de ser na história que estão mudando. Opino 
que se pensarmos no estado de direito como expressão neo-
liberal de ações limitadas pelas leis que estruturam o pró-
prio Estado, a Lava Jato não o abala, ao contrário: fortalece. 
Quanto ao estado democrático de direito, em que há dispo-
sitivos como o próprio Ministério Público, e as agências de 
regulação, entre outros contrapesos regulando imperativos 
estatais, a ação da Lava Jato o contempla totalmente. Tudo 
sob o olhar da democracia que se fortalece na Constituição 
respeitada pelos Poderes. Há quem diga, no entanto, que 
ministros do STF nesse caso da Lava Jato estão rasgando a 
Carta Magna. O que é tema para outra crônica...

Sumaia Villela 
Correspondente da Agência Brasil 

O maior reservatório de água do 
Agreste de Pernambuco entrou em co-
lapso ontem. Depois de operar por dez 
meses com o volume morto, o nível de 
água na Barragem de Jucazinho, no mu-
nicípio de Surubim, atingiu 0,01% da ca-
pacidade e, segundo a Companhia Per-
nambucana de Saneamento (Compesa), 
não oferece mais condições de captação 
da água para abastecimento humano.

De acordo com a Compesa, a falta 
de chuva na região levou ao colapso 
da barragem. Já são seis anos de es-
tiagem prolongada. Quando operava 
normalmente, o manancial chegou a 
atender 15 cidades. Sua capacidade é 
de 327 milhões de metros cúbicos de 
água – é o maior reservatório operado 
pela companhia.

Agora, dez dos 11 municípios atual-
mente atendidos por Jucazinho recebe-
rão água exclusivamente por carros-pi-
pa: Toritama, Vertentes, Vertente do 
Lério, Santa Maria do Cambucá, Casi-
nhas, Passira, Cumaru, Riacho das Almas, 
Salgadinho e Frei Miguelinho. Cerca de 
200 mil pessoas serão afetadas. A cida-
de de Surubim, que também integra Ju-
cazinho, será atendida por uma antiga 
adutora de 30 quilômetros de extensão 
que foi reformada emergencialmente.

A adutora de Surubim capta água 
a partir da Barragem de Pedra Fina, 
em Bom Jardim. O reservatório opera 
atualmente com 80% de sua capacida-
de total. Está previsto no planejamen-
to que as cidades de Toritama, Verten-
tes, Vertentes do Lério e Santa Maria 
do Cambucá também recebam água 
de Pedra Fina, mas o prazo para que 
isso ocorra não foi divulgado.

Maior reservatório do Agreste 
pernambucano entra em colapso 

NíVeL de áGuA de JuCAzINhO AtINGIu 0,01%

Sumaia Villela 
Da Agência Brasil 

Uma plantação com 36 
mil pés de maconha foi des-
truída pela Polícia Federal (PF) 
em Pernambuco no município 
de Pedra (PE). O caso chamou 
a atenção pela sofisticação do 
cultivo, que tinha um sistema 
de irrigação com encanamento 
de dois quilômetros para captar 
água. A operação foi deflagrada 
no dia 20 último, mas só foi di-
vulgada ontem pela PF.

De acordo com a assesso-
ria de Comunicação da Polícia 
Federal, a plantação foi desco-
berta graças a denúncias. Foram 
presos em flagrante o dono da 

fazenda e um agricultor. Os dois 
não possuem antecedentes cri-
minais. O agricultor continua 
preso, enquanto o fazendeiro já 
recebeu o alvará de soltura no dia 
seguinte à prisão, e vai responder 
ao processo em liberdade.

A estrutura encontrada 
para viabilizar o cultivo, loca-
lizado no Agreste pernambu-
cano, surpreendeu os policiais 
pelo investimento em infraes-
trutura realizado na plantação. 
Um sistema de bombas elétri-
cas captava água da Barragem 
do Riacho do Pau e levava para 
pequenos açudes. Dois qui-
lômetros de tubulação foram 
usados para viabilizar a capta-
ção. Adubos químicos e outros 

implementos agrícolas tam-
bém foram usados no cultivo.

Cultivo
Um aspecto chamou a aten-

ção da Polícia Federal. É que a 
região não é escolhida tradi-
cionalmente para o cultivo de 
maconha nessas proporções, o 
que indicaria uma migração da 
atividade ilegal em Pernambuco. 
“Geralmente, são comunidades 
ribeirinhas do Sertão, na beira do 
São Francisco”, indica a PF.

Ao fim da operação, a Po-
lícia Federal cortou e incine-
rou todos os pés de maconha, 
o que daria 12 toneladas da 
planta quando fosse prepara-
da para a venda.

PF corta e incinera plantação 
com 36 mil pés de maconha

NO muNICípIO de pedrA

Jucazinho não oferece mais condições de captação da água para abastecimento humano

FOtO: Divulgação/Compesa
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Mundo

OMS alerta que 92% da população 
mundial respiram ar inadequado
Pesquisa relaciona a morte 
de 3 milhões de pessoas 
por ano à poluição do ar

A Organização Mundial 
da Saúde (OMS) alertou on-
tem que 92% da população 
global vivem atualmente em 
áreas onde os níveis de qua-
lidade do ar ultrapassam os 
limites mínimos estabeleci-
dos pela entidade.

Os dados integram o 
mais completo relatório glo-
bal já divulgado pela organi-
zação sobre zonas de perigo 
para poluição do ar, com 
base em informações de me-
dições por satélite, modelos 
de transporte aéreo e mo-
nitores de estação terrestre 
de mais de 3 mil localidades 
rurais e urbanas.

A estimativa é que cer-
ca de 3 milhões de mortes 
ao ano estejam ligadas à ex-
posição da poluição externa 
do ar. A poluição interna do 
ar, entretanto, aparenta ser 
igualmente perigosa já que, 
em 2012, em torno de 6,5 
milhões de mortes estavam 
associadas à poluição inter-
na e externa juntas.

De acordo com a OMS, 
quase 90% das mortes re-
lacionadas à poluição do ar 
são registradas em países de 
baixa e média renda, sendo 
que quase dois em cada três 
óbitos foram contabilizados 
no sudeste da Ásia e em re-
giões ocidentais do Pacífico.

Ainda segundo o rela-
tório, 92% das mortes são 

provocadas por doenças não 
comunicáveis, sobretudo 
doenças cardiovasculares, 
derrame, doença obstrutiva 
pulmonar crônica e câncer de 
pulmão. A poluição do ar tam-
bém aumenta os riscos de in-
fecções respiratórias graves.

“A poluição do ar con-
tinua prejudicando a saúde 
das populações mais vulne-
ráveis – mulheres, crianças e 
adultos de mais idade”, disse 
a diretora-geral adjunta da 
organização, Flavia Bustreo. 
“Para que as pessoas sejam 
saudáveis, elas precisam res-
pirar ar limpo do primeiro ao 
último suspiro”, completou.

Fontes de poluição
A OMS alerta que as 

principais fontes de polui-
ção do ar incluem modelos 
ineficientes de transporte; 
combustível doméstico e 
queima de resíduos; usinas 
de energia movidas a car-
vão; e atividades industriais 
em geral.

“Para enfrentar a po-
luição do ar, é preciso agir 
o mais rápido possível”, de-
fendeu a diretora do Depar-
tamento de Saúde Pública e 
Determinantes Ambientais 
e Sociais de Saúde da OMS, 
Maria Neira.

“As soluções existem 
por meio do transporte 
sustentável nas cidades, da 
gestão de resíduos sólidos, 
do acesso a combustíveis 
domésticos limpos e fogões, 
bem como de energias re-
nováveis e da redução de 
emissões industriais”, con-
cluiu Maria.
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Paula Laboissière
Da  Agência Brasil

Da Agência Estado  

Nova York (AE) - A candida-
ta do Partido Democrata à Presi-
dência dos Estados Unidos, Hillary 
Clinton, tem uma vantagem de 24 
pontos sobre o seu rival republica-
no, Donald Trump, entre prováveis 
eleitores em Nova York, de acordo 
com uma pesquisa do Wall Street 
Journal e da NBC divulgada ontem. 

 A pesquisa, cujos resultados 
foram revelados horas antes do 
primeiro debate entre os candi-
datos, mostrou que Hillary tem 
o apoio de 57% dos eleitores en-
trevistados contra apenas 33% de 
Trump. O levantamento também 

aponta que 8% não apoia nenhum 
dos candidatos, enquanto 2% es-
tão indecisos. 

 Clinton, que por oito anos 
representou Nova York no Sena-
do norte-americano antes de se 
unir ao governo de Barack Obama 
como secretária de Estado, liderou 
por amplas margens entre eleito-
res negros, latinos e mulheres. Ela 
também superou Trump entre os 
homens. 

 Trump, que é nova-iorquino, 
disse que ele seria competitivo no 
Estado, mas por muito tempo Nova 
York tem sido considerado uma vi-
tória certa para Clinton. Em abril, 
ambos os candidatos foram os vito-

riosos de seus partidos nas primá-
rias daquele Estado. 

Clinton conta com o apoio de 
89% dos eleitores negros, 65% dos 
latinos e 49% dos votos de eleito-
res brancos, segundo a pesquisa, 
enquanto Trump tem o apoio de 
5% dos negros, 5% dos brancos e 
30% de eleitores latinos. 

Entre as mulheres, Clinton su-
pera Trump com 65% das inten-
ções de voto contra 26% de Trump. 
Já entre os eleitores do sexo mas-
culino, a ex-secretária de Estado 
tem o apoio de 48% contra 41% de 
Trump. O candidato republicano 
supera Hillary entre homens bran-
cos com 48% contra 40%.

Hillary tem vantagem de 24 pontos 
sobre Donald Trump em Nova York

ELEIÇÕES AMERICANAS

Da Agência Estado

Charlotte (AE) - Morado-
res de Charlotte, no Estado da 
Carolina do Norte, pediram 
a renúncia da prefeita e de 
outros dirigentes, afirmando 
que eles fracassaram em for-
çar uma mudança nas insti-
tuições da cidade, que vive 
uma semana de protestos 
desde a morte de um homem 
negro por um policial.

Em uma reunião realizada 
ontem na prefeitura, dezenas 
de residentes compartilharam 
suas opiniões sobre a morte 
de Kevin Lamont Scott, no úl-
timo dia 20. Muitos pediram 

a renúncia a prefeita Jennifer 
Roberts e do delegado de polí-
cia Kerr Putney, além de outros 
membros do conselho local.

“Os ânimos continuarão 
exaltados até as pessoas re-
ceberem justiça”, afirmou o 
reverendo Milton Williams, 
o último orador em mais de 
três horas de falas. “Nossa ci-
dade está em tumulto, e vocês 
não enfrentaram isso.”

 Muitos dos presentes 
carregavam placas para ex-
pressar sua ira. Um deles pe-
dia a revogação de uma lei que 
impede a divulgação das ima-
gens feitas pela polícia sem 
uma ordem judicial.

Moradores de Charlotte
pedem saída de prefeita

EStADoS uNIDoS

Da Agência Estado

Bagdá (AE) - Ata-
ques suicidas separa-
dos atingiram áreas 
comerciais movimen-
tadas da capital ira-
quiana nessa terça-
-feira,  em regiões 
predominantemente 
xiitas da cidade, dei-
xando ao menos 17 
mortos, afirmaram au-
toridades.

 A explosão mais 
forte aconteceu no 
bairro de Nova Bag-
dá, onde um homem 
bomba se aproximou 
de um grupo de tra-
balhadores da cons-
trução civil e detonou 
seus explosivos, ma-
tando 11 deles. Ou-
tros 28 ficaram feridos 

pela explosão, que 
t a m b é m  d a n i f i c o u 
carros e prédios.

 Uma hora depois, 
outro homem bomba 
se matou em um mer-
cado popular no bair-
ro de Bayaa, matando 
seis comerciantes e fe-
rindo outros 21.

Nenhuma organi-
zação assumiu ainda 
a responsabilidade 
pelos ataques, mas o 
Estado Islâmico, de 
orientação sunita, 
reivindicou um sem 
número de atentados 
similares. Os seus mi-
litantes, que contro-
lam partes do Iraque, 
aumentaram esse tipo 
de ação nos últimos 
meses, em meio a um 
recuo de suas linhas

Atentados suicidas 
matam 17 em Bagdá

IRAQuE

Da Agência Estado  

Taipei (AE) - Fortes 
ventos derrubaram pesso-
as e arrastaram destroços 
em Taiwan nessa terça-fei-
ra, após um tufão passar 
pela ilha e matar ao menos 
quatro pessoas e ferir ou-
tras 260 pessoas, disseram 
autoridades.

As rajadas de vento 
do tufão Megi atingiram 
162 quilômetros por hora, 
levando as autoridades a 
emitirem alerta para desli-
zamento e enchentes, afir-
mou o diretor da Agência 
Nacional de Incêndio, Chen 
Wen-lung.

Entre os feridos, estão 
oito turistas japoneses que 
estavam em um ônibus que 
tombou na região central 
da cidade. Três dos mortos 
sofreram quedas fatais, en-

quanto um quarto morreu 
em um acidente envolven-
do um caminhão, afirmou 
Lee Wei-sen, porta-voz da 
Central de Operações de 
Emergência taiwanesa.

A tempestade Megi 
tem cerca de 500 quilôme-
tros de diâmetro, e as chu-
vas acumularam o equi-
valente a 300 milímetros 
nas montanhas do sul e do 
leste.

“A questão chuvas deve 
apenas piorar à medida em 
que o tufão passa pela re-
gião”, afirmou Lee. “A única 
boa notícia é que ele está 
passando rapidamente por 
Taiwan.”

 Mais de 8 mil pessoas 
foram retiradas de suas ca-
sas, a maior parte por cau-
sa do risco de deslizamen-
tos. Cerca de 2,8 mil foram 
parar em abrigos.

Tufão deixa quatro 
mortos e 260 feridos

tAIWAN

Trump e Hillary Clinton, que participaram de debate na última segunda-feira, tentam conquistar eleitores na reta final da campanha

Foto: David Goldman/Associated Press/Estadão Conteúdo
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Emissão de notas fiscais 
eletrônicas em agosto tem 
melhor desempenho do ano

17

ONG pede que agressão psicológica seja considerada violência doméstica

Lei Maria da Penha

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

A Artemis, organização 
não governamental de luta 
pelos direitos e o combate à 
violência contra as mulheres, 
fez ontem um ato em frente ao 
Tribunal de Justiça de São Pau-
lo (TJSP) para cobrar dos tribu-
nais do País que reconheçam 
denúncias de agressão psicoló-
gica, patrimonial e moral sofri-
das por mulheres como casos 
de violência doméstica, con-
forme previsto na Lei Maria da 
Penha. As ativistas protocola-
ram uma denúncia pública ao 
presidente do TJSP com uma 
lista de casos que, segundo o 
movimento, não foram julga-
dos corretamente.

O Brasil ocupa o 5º lugar 
no ranking de feminicídio en-
tre 84 países, de acordo com 
a ONU Mulheres, braço da Or-
ganização das Nações Unidas 
(ONU) que cuida dessas ques-
tões. Segundo os dados, 41% 
dos casos de violência domés-
tica ocorrem dentro de casa e 
57% iniciam-se após o término 
de um relacionamento. Além 
disso, três em cada cinco mu-
lheres sofreram, sofrem ou so-
frerão violência em um relacio-
namento afetivo no Brasil. Na 
capital paulista, foram 5.343 
vítimas de agressão no primei-
ro semestre do ano.

Na carta, a Artemis diz 
que a violência psicológica, pa-
trimonial e/ou moral sofrida 
por brasileiras e reforçada pe-
las decisões que não reconhe-
cem tais violências é uma vio-
lação de direitos humanos das 
mulheres que ocorre todos os 
dias e afeta toda a coletividade 
feminina brasileira.

“Equipara-se a uma tortu-
ra psicológica e quase física. O 
Estado brasileiro se compro-
meteu a envidar os maiores 
esforços no cumprimento dos 
tratados internacionais para 
o cumprimento dos direitos 
fundamentais, bem como as 
recomendações da Declara-

ção e Plataforma de Ação da 
4ª Conferência Mundial Sobre 
a Mulher, que aconteceu em 
Pequim em 1995, e do Comitê 
de Monitoramento do Comitê 
para a Eliminação de todas as 
Formas de Discriminação con-
tra a Mulher”, diz a carta.

A violência psicológi-
ca é definida pela Organiza-
ção Mundial da Saúde como 
“qualquer conduta que lhe 
cause dano emocional e dimi-
nuição da autoestima ou que 
vise degradar ou controlar 
suas ações, comportamentos, 
crenças e decisões, median-
te ameaça, constrangimento, 
humilhação, manipulação, iso-
lamento, vigilância constante, 
perseguição, insulto, chanta-
gem, ridicularização, explora-
ção e limitação do direito de ir 
e vir ou qualquer outro meio 
que lhe cause prejuízo à saúde 
psicológica”. Segundo o Art. 7º 
da Lei Maria da Penha, a vio-
lência patrimonial, entendida 
como qualquer conduta que 
configure retenção, subtração, 
destruição parcial ou total de 
seus objetos, instrumentos de 
trabalho, documentos pesso-
ais, bens, valores e direitos ou 
recursos econômicos, incluin-
do os destinados a satisfazer 
suas necessidades.

Ao final da carta, a Arte-
mis pede que o presidente do 
TJSP adote todas as medidas 
cabíveis e necessárias para 
coibir e punir as violações aos 
direitos humanos relatados 
no documento, cumprindo as 
recomendações do comitê e 
que estude como os desem-
bargadores e magistrados 
de primeira instância estão 
aplicando, ou não, os tratados 
internacionais de proteção à 
mulher, assinados e ratifica-
dos pelo Brasil. Pede ainda 
que seja feita uma audiência 
pública com a participação de 
diversos setores da sociedade 
para discutir a perpetuação 
da violência contra a mulher 
e a criação de mecanismos 
efetivos para erradicá-las.

Fernanda Cruz
Repórter da Agência Brasil Pesquisa analisa 

pensamento 
suicida entre 
jovem paraibano

O suicídio não dever 
ser tratado apenas como um 
transtorno psíquico, mas 
também como um problema 
que começa de forma simples, 
sem suspeita e por ideias re-
lacionadas à morte e sobre a 
desesperança de si mesmo. 
Essa é a conclusão de uma 
pesquisa realizada com jo-
vens paraibanos pelo psicólo-
go social Nilton Formiga, pro-
fessor dos cursos de Direito 
e Psicologia da Faculdade In-
ternacional da Paraíba (FPB), 
integrante da rede global lí-
der em Ensino Superior Lau-
reate International Universi-
ties.  Intitulado “Pensamento 
e ideação suicida em jovens 
paraibanos: uma explicação 
psicossociológica”, o estudo 
teve como objetivo avaliar a 
diferença e a correlação entre 
ideação e pensamento suici-
da bem como, quais variáveis 
psicológicas influenciam esse 
fenômeno.

Segundo a Organização 
Mundial da Saúde (OMS), 
anualmente, cerca de um 
milhão de pessoas cometem 
suicídio no mundo e aproxi-
madamente 10 a 20 milhões 
tentam o suicídio. O Brasil 
apresenta em média 4 a 6 
óbitos por suicídio em 100 
mil habitantes e 9 mil pesso-
as se suicidam por ano.

Para Nilton Formiga, du-
rante o estudo foi possível ob-
servar que o bem-estar sub-
jetivo, ou seja, a concepção 
sobre a vida a respeito da fe-
licidade, satisfação, afetos po-
sitivos ou negativos e até mes-
mo sobre o estado de espírito 
e a autoestima referem-se à 
percepção positiva ou auto-
depreciativa sobre si mesmo.

De acordo com a fundadora e pre-
sidente da Artemis, Raquel Marques, 
o Tribunal de Justiça tem reconhecido 
as violências sexuais e físicas porque 
há uma prova física e um laudo que 
comprove, mas no caso de violência 
psicológica, patrimonial e moral as 
mulheres têm perdido as ações. “Mes-
mo em casos em que há testemunhas 
e provas eles alegam que não sabem 
muito bem o que aconteceu e isso é 
bastante prejudicial, porque essa mu-
lher não consegue sair dessa relação 
agressiva, porque muitas vezes está 
privada de seus bens, não tem acesso à 
conta bancária, não pode trabalhar”.

Maria Cristina Randazzo, 48 anos, 
psicóloga, foi casada com um empresá-
rio bem-sucedido e tardiamente come-
çou a notar o assédio psicológico, mas 
não entendia o que estava enfrentan-
do até que ele entrou com o divórcio 
litigioso, alegando alienação paren-
tal. “Fui traída, roubada, ele desviou 
recursos, e hoje está fora do país. Ele 
deve não só pensão como acertos tra-
balhistas que recaíram sobre mim. Não 
tenho mais conta, não tenho mais pa-
trimônio. Tenho dívidas e advogados 

me ligando. Além disso, ele prejudicou 
os filhos. Ele chegou a ser preso, mas 
saiu e foi para a Espanha e levou o nos-
so filho caçula que mora com ele em 
endereço desconhecido”.

A síndica Aparecida Silmara Rosa, 
de 27 anos, viveu 12 anos com o par-
ceiro, que começou a mudar de com-
portamento quando eles foram morar 
juntos ela mostrou interesse em estu-
dar. “Já estava realizada como mãe 
e dona de casa, então quis me reali-
zar profissionalmente. Sofri bastante 
violência psicológica que suscitou na 
violência patrimonial com celular e 
computador quebrado. Foi aí que re-
conheci o que estava acontecendo e 
dei o basta”. Ela está separada há seis 
meses e diz que ainda tem problemas 
com o ex-marido, mas não pensa em 
entrar na Justiça por acreditar que o 
caso não será julgado. 

O grupo lançou uma campanha 
nas redes sociais com a hashtag #tam-
bemeviolencia na qual convidam mu-
lheres postarem fotos com as ofensas 
que ouviram coladas nos rostos, de-
nunciando o assédio. A campanha vai 
até o dia 10 de outubro.

Privada de bens e sem acesso à conta bancária

FOTO: Reprodução/Internet

Três em cada cinco mulheres sofreram, sofrem ou sofrerão violência em relacionamento afetivo

A Tropa 
de 
Cho-
que 
da 

polícia francesa 
usou gás lacrimo-
gêneo e canhões 
de água contra 
manifestantes que 
fizeram marchas 
durante este mês 
na França contra 
reformas traba-
lhistas.

Tumultos 
ocorreram em 
cidades como Paris, Nantes, Toulouse, Ren-
nes, Grenoble e Montpellier. Jovens encapu-
zados atiraram garrafas, latas e, em algumas 
ocasiões, bombas caseiras às margens de 
marchas contra a lei trabalhista que facilita-
rá contratações e demissões (foto acima).

Cá fico pensando naquele lema do maio 
de 1968: “É proibido proibir”. Me vêm à 
mente as três cores da bandeira francesa: 
bleu, blanc, rouge. O azul representa o poder 
legislativo; o branco, o executivo; o vermelho, 
o povo. As cores representam também liber-
dade, igualdade e fraternidade. Por isso, o 
grande cineasta polonês Krzysztof Kieslowski 
fez uma trilogia de filmes dedicados às cores 

Liberdade, igualdade e fraternidade
nnn  O Apocalipse de 
São João sempre foi con-
siderado livro profético. 
Um texto composto de 
prólogo, epílogo e três 
partes. Difícil de inter-
pretar. Quase todos os 
que leram o Apocalipse 
não descobriram o 
significado exato das 
visões de São João. Mas 
todos concordam em 
que o tema principal 
é a segunda vinda do 
Cristo. 
          A linguagem de 
São João é tão esotérica 
que foi considerada, 
por exemplo, como 
“alucinógena” pelo com-
positor Zé Ramalho. 
          Suponho que na 
Biblioteca do Vatica-
no estejam as chaves 
para a compreensão 
do Apocalipse. Senão 
toda, ao menos boa 
parte. Acontece que à 
Biblioteca do Vaticano 
poucos têm acesso e 
termos como “nihil 
obstat” e “imprimatur” 
são significativos de 
que a Igreja Católica 
tem sua forma de po-
derosa e centralizadora 

censura. Os mistérios e 
corredores do Vaticano 
não são infinitos, mas 
são vários e complexos. 
Basta dizer que das 
profecias de Fátima são 
conhecidas por comple-
to apenas duas partes. 
João XXIII, Paulo VI, 
João Paulo II e Bento VI 
foram iguais em reve-
larem apenas parte da 
terceira. Mesmo com a 
recomendação de que 
todas conhecidas fos-
sem pela humanidade 
depois de 1960. 
         O atual papa, 
Francisco, não se 
pronunciou sobre o 
assunto. É um clima 
bem dentro do filme “A 
sétima profecia”.
          Não estaria o Vati-
cano - há muito tempo 
- duramente compro-
metido com questões 
político-econômicas, 
multinacionais, mili-
tares, etc. e tal?
          Jesus, conforme 
São Mateus: “Não de-
saparecerá da lei um 
só jota ou um só ápice, 
sem que tudo seja 
cumprido”. 

Apocalipse

e aos 
ideais da 
Revolução 
Francesa 
(14 de 
julho de 
1789, 
quando a 
Bastilha 
foi toma-
da): “A 
liberdade 
é azul”, de 
1993, “A 
igualdade 
é branca” 
(1994) e 

“A fraternidade é vermelha” (95).

nnnnnnnnnn

Ontem recordei quando cruzei com 
orgulho, pela primeira vez, o portão da Alliance 
Française, em João Pessoa, e, ao sentar na cartei-
ra da aula, abrir logo o fascinante livro didático 
de capa azul: o primeiro volume do método de G. 
Mauger. Garoto de 14 anos, misturava sentimen-
tos naquela sala de aula: o privilégio de aprender 
com mestres de alto nível e a compreensão de 
como minha mãe, a professora Antonieta, sacrifi-
cava-se para dar cultura aos filhos.

Hoje, vários “filmes” sem cronologia, 

onde minha geração é protagonista, passam 
por minha cabeça: os carros Renault Dauphi-
ne e Gordini (seu sucessor) circulando pelo 
anel interno do Parque Solon de Lucena; o 
rádio levando ao ar a voz de Gilbert Bécaud 
em “Et maintenant”; o jornal “Atualidades 
francesas” projetado na tela do Cine Plaza; 
nós, adolescentes, pedindo aos nossos pais, 
dinheiro pra comprar um sapato Cacareco, 
usado por Alain Delon em “O sol por testemu-
nha”; também o cabelo “à la Alain Delon” vi-
rando moda; Brigitte Bardotl... “ah, mon Dieu, 
qu’elle est belle!”; eu lendo, escondido, aos 15 
anos, “A idade da razão”, de Jean-Paul Sartre, 
e “Os moedeiros falsos”, de André Gide; por 
consequência viriam Françoise Sagan, Juliette 
Greco, Yves Montand, Albert Camus, Char-
les Aznavour, e toda a “Nouvelle Vague” em 
seguida a “Os incompreendidos” (“Les 400 
coups”), de François Truffaut.

nnnnnnnnnn

Obviamente, nossa adolescência termi-
nava com o socialismo sendo o ideal, torcendo 
por um líder emergente chamado François 
Mitterrand. 

“Oui, oui”, não posso esquecer o rock 
de Johnny Hallyday (casado com a cantora 
Sylvie Vartan), a classe absoluta de Jeanne 
Moreau, e o início da “Marsellaise”: “Allons, 
enfant de la patrie”...
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Agosto tem o melhor desempenho
EMISSÃO DE NOtA fIScAL ELEtRôNIcA
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Anvisa libera novo 
remédio para gota

A Agência Nacional de Vigi-
lância Sanitária (Anvisa) aprovou 
um novo medicamento para o 
tratamento de gota, o Zurampic® 
(lesinurade). O remédio é indicado 
para o tratamento da hiperuricemia 
associada à gota em combinação 
com um inibidor da xantina oxidase 
em pacientes acima de 18 anos. A 
gota é uma condição metabólica 
que, na maioria dos pacientes, é re-
sultado da excreção inadequada do 
ácido úrico, levando à hiperuricemia 
e deposição de cristais de urato nos 
tecidos do corpo.

Estupro ocorre em 
círculo social em SP

A cada dez casos de estupro 
registrados no primeiro semestre 
deste ano, seis vítimas foram violen-
tadas por pessoas do círculo social. 
Os dados são de levantamento do Ins-
tituto Sou da Paz, referentes à cidade 
de São Paulo. Quase 59% dos regis-
tros apontam que o autor era conhe-
cido, familiar ou pessoa com a qual se 
relacionou. Quando o autor do crime 
era conhecido, os mais citados foram 
vizinhos (22,7%), colegas (18%) 
ou amigos da família (10,2%). O es-
tudo mostra ainda que a maioria das 
vítimas são mulheres (87,6%), e que 
elas são, em sua maioria, menores de 
18 anos (60,6%). No caso de crian-
ças menores de 10 anos, a autoria é 
de familiares em quase metade dos 
registros.

“Ela não gostou”, diz 
Dedé sobre Xuxa

O humorista Dedé Santana, 
que integrou o grupo Trapalhões 
ao lado de Didi, Mussum e Zaca-
rias, revelou detalhes do beijo 
que deu na apresentadora Xuxa 
durante as gravações do filme Os 
Trapalhões e o Mágico de Oroz.”Eu 
chamei a Xuxa e falei: ‘Eu não sou 
galã de novela, não sei dar beijo 
técnico’. Eu tava até meio aca-
nhado porque ela era uma grande 
amiga. Ela falou: ‘Não se preocu-
pe, não. Lasca!’ Quando termina-
mos de gravar, ela me disse que 
o beijo tinha sido xoxo. Ela não 
gostou”, contou em entrevista 
ao Programa do Porchat da última 
segunda, 26.

Devedor do Simples 
recebe notificação

A Receita Federal no-
tificou, nessa segunda-feira 
(26), 668.440 devedores do 
Simples Nacional, que respon-
dem por dívidas que totalizam 
R$ 23,8 bilhões. O aviso foi fei-
to por meio de Ato Declaratório 
Executivo (ADE). A contar da 
data de conhecimento do ADE 
de exclusão, a pessoa jurídica 
terá um prazo de 30 dias para a 
regularização da totalidade dos 
débitos à vista, em parcelas ou 
por compensação.

MEc divulga lista de 
cursos de medicina

O Ministério da Educação 
(MEC) divulgou a lista de insti-
tuições de Ensino Superior que 
receberam a autorização para 
abrir novos cursos de Medicina em 
diferentes municípios do País. O 
anúncio foi feito por meio da por-
taria nº 545, publicada, nessa ter-
ça-feira (27), no Diário Oficial da 
União (DOU). Com a iniciativa, se-
rão abertas até 2.460 vagas para 
a formação de médicos. Na norma, 
é possível conferir a relação de 
mantenedoras de instituições de 
educação superior selecionadas e 
classificadas no âmbito da chama-
da pública do Edital nº 6/2014.

As emissões de notas fis-
cais eletrônicas (NF-e) regis-
traram, no mês de agosto, o 
melhor desempenho do ano 
na Paraíba. No último mês, o 
volume de NF-e emitida por 
estabelecimentos industriais 
e atacadistas/distribuidores 
alcançou 1,902 milhão, alta 
de 6,86% sobre o mesmo 
mês do ano passado, apon-
tando uma reação da ativida-
de econômica. O número de 
NF-e é um dos indicadores 
que apontam para uma rea-
ção da atividade econômica 
no Estado.

Além de melhor desem-
penho nos oito meses deste 
ano, o mês de agosto apresen-
tou também a 3ª maior emis-
são da série histórica da NF-e, 
que foi iniciada em 2008. As 
notas eletrônicas emitidas no 
último mês ficaram atrás ape-
nas de janeiro de 2015 (1,956 
milhão) e de dezembro tam-
bém do ano passado (1,956 

Indústrias e atacadistas 
emitiram 1,902 milhão e 
crecimento foi de  6,86%

fOtO: Arquivo/CMN

Crescimento do número de emissão de notas fiscais eletrônicas aponta para uma reação da atividade econômica no Estado

milhão). Os dados são do Nú-
cleo de Análise e Planejamen-
to de Documentos Fiscais da 
Receita Estadual. 

No acumulado de janeiro 
a agosto, as emissões de NF-e 
chegaram a 14,050 milhões 

na Paraíba. A média de emis-
sões mensais nos oito meses 
deste ano ficou em 1,756 mi-
lhão. O desempenho de agos-
to (1,902 milhão) ficou bem 
acima da média do ano (alta 
de 8,13%). 

Termômetro  
As emissões de NF-e 

crescem quando ocorre uma 
elevação de vendas de ataca-
distas e de indústrias na Para-
íba. Como a Secretaria de Es-
tado da Receita já credenciou 

todos os estabelecimentos 
com inscrição estadual para 
emitir NF-e, o crescimento 
das emissões pode ser consi-
derado um dos termômetros 
de aquecimento da atividade 
econômica.

O aplicativo Sinesp Ci-
dadão ajudou a recuperar 
323.684 veículos rouba-
dos ou furtados em todo o 
País. O mecanismo, criado 
pela Secretaria Nacional 
de Segurança Pública do 
Ministério da Justiça (Se-
nasp/MJ), também auxi-
liou para o cumprimento 
de 69.496 mandados de 
prisão de pessoas foragi-
das. 

“Com base em re-
gistros criminais, a fer-
ramenta permite que a 
população identifique 
motos, carros e cami-
nhões que tenham sido 
alvos de bandidos e avise 
à polícia imediatamente, 
sem que a pessoa preci-
se se identificar”, explica 
o ministro da Justiça e 
Cidadania, Alexandre de 
Moraes. 

Além de checar pla-
cas de veículos, o Sinesp 
Cidadão também oferece 
outros serviços. “Existe 
a possibilidade de des-
cobrir se há alguma or-
dem judicial de prisão em 
nome de uma pessoa. Bas-
ta digitar dados básicos, 
como nome e números de 
documentos”, explica o 
ministro. 

Fácil de usar 
O aplicativo é gratuito 

e pode ser baixado em ce-
lulares e tablets ou aces-
sado por computadores. 
Ele está disponível 24 ho-
ras por dia, em qualquer 
lugar com acesso à Inter-
net e também para as pla-
taformas Android, IOS e 
Windows Phone. Conheça!

Depois de baixá-lo, é só 
digitar a placa de qualquer 
veículo. Foram realizados 
8.840.139 downloads e 
523.854.779 consultas, 
ao aplicativo, após pouco 
mais de dois anos e meio 

do lançamento. Durante a 
consulta, o aplicativo in-
forma se os dados digita-
dos conferem com os do 
veículo, além de verificar 
se há denúncia de que ele 
foi tomado de assalto de 
alguém. 

O mesmo vale para 
um mandado de prisão, 
cujo nome foi digitado no 
aplicativo. Nesses casos, a 
pessoa deve avisar sobre 
a situação à polícia, para 
que profissionais treina-
dos apurem o caso. Não é 
preciso se identificar. 

Denúncias
Segundo o secretá-

rio nacional de Seguran-
ça Pública, Celso Perio-
li, milhares de usuários 
consultaram o sistema e 
depois acionaram a po-
lícia, que, após checar as 
denúncias, fez as apreen-
sões e prisões. 

“Em inúmeros casos 
pelo País afora, a polícia 
foi chamada por usuá-
rios do Sinesp Cidadão e 
descobriu que aquele au-
tomóvel seria usado por 
assaltantes, conseguindo 
prendê-los antes que co-
metessem novos crimes. 
Também houve casos de 
criminosos que preten-
diam voltar a agir, mas fo-
ram identificados antes e 
denunciados, com todo o 
sigilo”, explica Perioli.

App ajuda a recuperar 
mais de 323 mil no País

VEÍcULOS ROUBADOS

Com 314 agências aber-
tas ao público, o que repre-
senta 8% do total de unida-
des bancárias, o  Banco do 
Nordeste foi o responsável 
por  60% do crédito de longo 
prazo realizado no Nordeste, 
Norte de Minas Gerais e Norte 
do Espírito Santo, este ano. A 
Instituição também é respon-
sável por 55,9% do crédito 
rural ofertado nessa região.

Na Paraíba, o percen-
tual é ainda maior. O Banco 
do Nordeste, mesmo repre-
sentando apenas 8,6% da 
rede bancária estadual (21 
agências,  de 244 agências 

bancárias em todo o Estado), 
contratou no ano 71,8% do 
crédito de longo prazo para 
todos os setores da economia 
e 75,1% somente para o seg-
mento rural.

Os dados são do Siste-
ma de Informações do Banco 
Central (Sisbacen). O Sisba-
cen considera bancos comer-
ciais e bancos múltiplos com 
carteira comercial. Os núme-
ros de contratações do Banco 
do Nordeste incluem recursos 
internos e do Fundo Constitu-
cional de Financiamento do 
Nordeste (FNE). As informa-
ções são de 30 de junho.

No primeiro semestre 
de 2016, o Banco contratou 
R$ 10,8 bilhões, distribuídos 
em 2,5 milhões de operações. 
O crédito a micro e pequenas 
empresas é de R$ 1,1 bilhão, 
em 12 mil contratações.

Os programas de micro-
crédito urbano e rural (Credia-
migo e Agroamigo) aplicaram 
juntos R$ 5 bilhões nos seis 
primeiros meses do ano, em 
2,3 milhões de operações. As 
contratações com recursos do 
Programa Nacional de Fortale-
cimento da Agricultura Fami-
liar somam R$ 1,2 bilhão, em 
253 mil contratos até junho.

Banco do Nordeste lidera o 
financiamento e crédito rural 

REGIÃO NORDEStE

Camila Boehm 
 Repórter da Agência Brasil

O relator para a Liberdade de Ex-
pressão da Organização dos Estados 
Americanos (OEA), Edison Lanza, consi-
dera que a violência contra jornalistas 
e a falta de políticas sobre diversidade 
e pluralismo nos meios de comunicação 
do Brasil são problemas para a demo-
cracia brasileira. 

No entanto, Lanza citou como 
exemplos positivos no País o Marco 
Civil da Internet e a Lei de Acesso a In-
formação. As declarações ocorreram no 
debate A Situação da Liberdade de Ex-
pressão no Brasil, organizado pela Ong 
Artigo19 e feito na noite da última se-
gunda-feira, no Centro de Estudos da 
Mídia Alternativa Barão de Itararé.

“Nos últimos anos, o Brasil mostra 
avanços interessantes sobretudo em 
matérias sobre acesso a informação pú-
blica e a lei do Marco Civil da Internet. 
A lei do direito de resposta é muito im-
portante também. Persistem desafios e 
há temas que não foram superados: a 
violência contra jornalistas marcada por 
assassinatos, por intimidação, e há im-
punidade desses crimes”, disse o relator. 

Na ocasião também foi lançada uma 
publicação em português com um com-
pilado de todos os capítulos dos Rela-
tórios Anuais da Relatoria Especial para 
a Liberdade de Expressão da Comissão 
Interamericana de Direitos Humanos 
(CIDH) destinados à análise da situação 
brasileira do período entre 2000 e 2015. 
Antes, o material só estava disponível 
em inglês e espanhol.

Lanza também demonstrou preo-
cupação com interferências do Governo 
Federal na direção da Empresa Brasil de 
Comunicação (EBC), como a extinção do 
Conselho Curador, e com a conversão 
da Controladoria-Geral da União (CGU) 
em Ministério da Transparência, Fiscali-
zação e Controle. Ele considera as duas 
ações um retrocesso.

“O Brasil havia avançado na co-
municação pública, através do fortale-
cimento da EBC, da televisão pública, 
agora há uma série de medidas que ma-
nifestamos preocupação porque há re-
trocessos”, disse, acrescentando que há 
uma situação de monopólio das empre-
sas de comunicação no País. A repres-
são violenta por parte do Estado contra 
manifestantes também foi citada pelo 
relator da OEA. 

Relator da OEA critica violência 
contra jornalistas e monopólio

MEIOS DE cOMUNIcAÇÃO DO BRASIL

Aplicativo 
é gratuito 
e pode ser 
baixado em 
celulares e 
tablets ou 
computador
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Cartão de loja e empréstimo 
Operações elevam a inadimplência em 27 capitais
Da Agência Brasil

Empréstimos e cartões de 
loja são os principais vilões da 
inadimplência, segundo pes-
quisa - realizada em 27 capitais 
- com consumidores inadim-
plentes pelo Serviço de Pro-
teção ao Crédito (SPC Brasil).

De acordo com o levanta-
mento, divulgado ontem, sete 
em cada dez (76,1%) entrevis-
tados que contrataram algum 
empréstimo estão inadimplen-
tes porque não pagaram as par-
celas em dia. As compras feitas 
no cartão de loja aparecem logo 
em seguida, deixando 73,1% 
dos seus usuários com o nome 
no cadastro de devedores. 
Os percentuais se mantiveram 
estáveis na comparação com o 
ano passado (74,5% para em-
préstimos e 74,6% para cartões 
de loja), mas apresentaram 
alta na comparação com 2014, 
quando a crise econômica ain-
da não havia atingido o seu 
auge, informou o SPC Brasil.

Pagamentos atrasados no 
crediário ou carnê (62,5%), as 
parcelas pendentes no cartão 
de crédito (62,1%) e o cheque 
especial (46,9%) vêm em se-
guida como as modalidades de 
crédito que mais levaram os 
entrevistados à inadimplência.

Essas duas últimas mo-
dalidades mostraram queda 
significativa frente a 2015, 
quando as percentuais ha-
viam sido de 73,6% para o 
cartão de crédito e de 67,8% 
para o cheque especial.

O estudo revela, ainda, 
que muitos estão com restri-
ção ao crédito porque deixa-
ram de pagar em dia contas 
com algum tipo de serviço. 
Neste caso, a principal conta 
responsável por deixar os con-
sumidores com o nome sujo é a 
de telefone fixo e celular, citada 
por 14,7% dos entrevistados 
que possuem esse tipo de com-
promisso (em 2015, o percen-
tual de atrasos era de 21,7%).

Em segundo lugar, apa-
recem as pendências com 
mensalidades escolares, ci-
tadas por 9,1% dos entrevis-
tados (em 2015 eram 16%).

Atrasos junto às opera-
doras de TV por assinatura 
(7,1%), plano de saúde (6,8%), 
contas de água e luz (6,1%), 
aluguel (2,2%) e mensalidade 
do condomínio (2,2%) com-

pletam o ranking dos vilões da 
inadimplência, quando se tra-
tam das dívidas não bancárias.

Orçamento familiar
Embora a inadimplência 

apresente patamar elevado 
em alguns tipos de dívidas, o 
consumidor brasileiro está evi-
tando assumir novos compro-
missos financeiros. A pesquisa 
do SPC Brasil mostrou queda 
no percentual de inadimplen-
tes que admitiram ter contas 
assumidas frente a 2015, es-
tivessem elas em dia ou em 
atraso, em praticamente todos 
os compromissos pesquisados.

Dentre as dívidas bancá-
rias, o maior recuo foi obser-
vado no cartão de crédito. Em 
2014, 69,9% dos inadimplen-
tes entrevistados tinham essa 
modalidade de conta como 
um compromisso fixo do seu 
orçamento - estivessem elas 
atrasadas ou não -, percen-
tual que recuou para 57,5% 
em 2015 e agora caiu ainda 
mais para 40,4% em 2016.

Também houve recuo do 
cartão de loja: de 61,2% em 
2014 para 55,2% em 2015 
e finalmente para 47,5% em 
2016. A única dívida bancária 
que aumentou a sua incidên-
cia entre os inadimplentes 
na comparação frente ao ano 
passado foi o financiamento 
de automóvel, que passou de 
10% em 2015 para 12,8%.

No setor de serviços 
também foi observada uma 
redução na quantidade de 
compromissos assumidos. 
O percentual de consumido-
res inadimplentes que des-
tinam parte de seus rendi-
mentos para pagar contas de 
água e luz caiu de 65,0% em 
2015 para 57,6% em 2016.

O mesmo aconteceu com 
os entrevistados que têm des-
pesas fixas com contas de te-
lefone (de 50,7% para 41,9% 
em um ano), aluguel (de 25,3% 
para 22,8%), mensalidade 
de plano de saúde (de 18,2% 
para 12,1%) e compromissos 
escolares, como colégio ou fa-
culdade (de 15,7% para 9,1%).

A pesquisa ouviu 602 
consumidores inadimplentes, 
acima de 18 anos e de todas as 
classes sociais em 27 capitais 
brasileiras. A margem de erro 
é de 4 pontos percentuais com 
margem de confiança a 95%.

Ford faz recall 
de caminhonete 

O Ministério da Justiça e Cidada-
nia (Senacon/MJC) informa que a Ford 
Motor Company Brasil LTDA protocolou 
campanha de chamamento dos veícu-
los Ford F-4000 4x2, modelo 2017, 
em razão da possibilidade de falha no 
freio dianteiro esquerdo. Os veículos 
poderão ser trocados desde o dia 23 
de setembro. O Código de Defesa do 
Consumidor determina que o fornece-
dor repare ou troque o produto defei-
tuoso a qualquer momento e de forma 
gratuita. Se houver dificuldade, a reco-
mendação é procurar um dos órgãos de 
proteção e defesa do consumidor.

ICST da construção 
alcança 74,6 pontos 

O Índice de Confiança da Cons-
trução (ICST), medido pela Fundação 
Getulio Vargas (FGV), subiu 2,1 pon-
tos, entre agosto e setembro, alcan-
çando 74,6 pontos. Esse é o maior 
nível desde julho de 2015. Mesmo 
após a terceira alta consecutiva, o 
nível do indicador continua muito bai-
xo em termos históricos, apontou a 
FGV. Os pesquisadores da instituição 
observam, no entanto, que se torna 
“mais evidente a gradual melhora das 
perspectivas de curto prazo para em-
presários do setor”. A FGV sinalizou 
o anúncio do Programa de Parcerias 
de Investimento (PPI) e a retomada 
de obras paradas do Programa Minha 
Casa, Minha Vida como motivos para 
a melhora das expectativas no setor.

Redução da Selic 
depende do ajuste

A redução da taxa básica de 
juros, a Selic, depende da menor in-
certeza sobre aprovação de ajustes 
nas contas públicas. O ajuste fiscal 
foi um dos fatores citados pelo dire-
tor de Política Econômica do Banco 
Central (BC), Carlos Viana de Carvalho, 
para que se tenha maior confiança no 
alcance das metas de inflação e assim 
seja possível reduzir os juros básicos. 
Carvalho disse que há sinais positivos 
em relação ao encaminhamento e à 
apreciação das reformas fiscais no 
Congresso Nacional. Segundo ele, um 
dos sinais positivos é a “natureza da 
proposta” de limite de gastos públi-
cos e “o pronunciamento de alguns 
participantes nesse processo” de tra-
mitação do ajuste fiscal enviado pelo 
governo ao Congresso Nacional.

Produtos registram 
queda de preços

O Índice de Preços ao Produtor 
(IPP), que mede a variação de preços 
dos produtos na saída das fábricas, 
teve deflação (queda de preços) de 
0,26%. No mês anterior, o IPP havia 
registrado deflação de 0,57%. Segun-
do o Instituto Brasileiro de Geografia e 
Estatística (IBGE), o índice acumula no 
ano uma queda de preços de 0,93%. 
Em 12 meses, no entanto, o IPP tem in-
flação acumulada de 3,03%. Em julho, 
a taxa acumulada era de 4,29%.

BC projeta inflação 
de 7,3% em 2016 

O Banco Central (BC) aumentou 
a projeção para a inflação este ano. Na 
estimativa, a inflação, medida pelo 
Índice Nacional de Preços ao Consumi-
dor Amplo (IPCA), deve ficar em 7,3% 
em 2016, ante 6,9% previstos em 
junho. O cálculo está no Relatório Tri-
mestral de Inflação, divulgado ontem 
em Brasília. A projeção estoura o teto 
da meta de inflação de 6,5% e fica 
longe do centro da meta (4,5%), que 
deve ser perseguida pelo BC.

A partir de hoje, a cidade de Sousa, 
no Sertão paraibano, irá contar com mais 
uma feira agroecológica. Após o sucesso 
da feira que já acontece aos domingos, 
em frente à Praça da Igreja Matriz, agora 
também será realizada na Praça do Bom 
Jesus, a partir das 5h da manhã, sempre 
às quarta-feira, oferecendo produtos li-
vres de agrotóxicos. A expectativa é que 
os produtores vendam cerca de R$ 9 mil 
por cada edição.

A feira dos domingos teve início no 
mês de abril e conta com quinze famí-
lias vendendo folhas (alface, coentro, 
couve), legumes (berinjela, tomate-ce-
reja, pimentão, couve-flor), além de 
diversas frutas, como graviola, banana, 
mamão, manga. 

“O sucesso da feira de domingo fez 
com que aumentássemos nossas vendas 
para mais um dia. Estamos com boas ex-
pectativas, já que conquistamos muitos 
clientes. Estamos vendendo produtos de 
qualidade e saúde para a população de 
Sousa”, destacou o produtor e um dos 
participantes da feira, Jossandro Perei-
ra Mota. O Sebrae em Sousa apoia a 
agroecologia, desde 2011, orientando 

os agricultores com técnicas que geram 
equilíbrio ao meio ambiente. “Além de 
profissionalizar o agricultor com técnicas 
de manejo, este trabalho visa criar novos 
canais de comercialização de seus produ-
tos, ofertando ao mercado consumidor 
produtos de qualidade, com preços jus-
tos, já que é fornecido diretamente pela 
fonte produtora e livre de agrotóxico”, 
disse o analista do Sebrae em Sousa e 
gestor do projeto de Agroecologia, Fa-
brício Vitorino.

Ele acrescentou que os agricultores 
aprendem a proteger seus produtos sem 
o uso de agrotóxicos, o que é um dife-
rencial. “Graças ao cultivo dos produtos 
agroecológicos, é possível obter uma 
produção com qualidade e sabor dife-
renciado”, completou Fabrício Vitorino. 

A parceria para a realização do 
evento é formada pelas comunidades 
dos Assentamentos Nova Vida I e II, da 
Associação das Mulheres das Várzeas de 
Sousa, Distrito de Gravatá e Vieirópolis. 
Os produtores receberam apoio da Pre-
feitura Municipal de Sousa, Sindicato 
Rural e a Igreja Matriz de Nossa Senhora 
dos Remédios, além do Sebrae.

Produtores realizam mais uma 
feira agroecológica em Sousa 

SEM ATRAVESSADORES
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Produtos livres de agrotóxicos são fornecidos diretamente pela fonte produtora

Da Agência Brasil

A Organização Mundial 
do Comércio (OMC) prevê 
que o comércio global cres-
cerá em um ritmo mais lento 
em 2016. A expansão esti-
mada é de 1,7% e está bem 
abaixo das projeções de abril, 
quando chegou a 2,8%. Com 
o crescimento do Produto 
Interno Bruto (PIB) mundial, 
a soma de todas as riquezas, 
estimado em 2,2% neste ano, 
se confirmadas as previsões, 
seria o pior resultado desde o 
auge da crise financeira inter-
nacional, em 2009. 

A previsão para 2017 
também foi revista para baixo 
e a expectativa agora é de um 
crescimento que pode variar 
entre 1,8% e 3,1%, ficando 

abaixo dos 3,6% estimados 
anteriormente. A contração, 
informa a OMC, foi impul-
sionada pela desaceleração 
do crescimento do PIB e do 
comércio nas economias em 
desenvolvimento, como a 
China e o Brasil, mas também 
das importações dos Estados 
Unidos.

A OMC destaca que as 
estimativas de crescimento 
das exportações em 2016 fo-
ram reduzidas para a maio-
ria das regiões, com ênfase 
para a Ásia (0,3% ante 3,4% 
em abril) e América do Nor-
te (0,7% contra 3,1%). En-
quanto isso, as exportações 
da América do Sul deverão 
crescer acima do previsto an-
teriormete (4,4% em compa-
ração a 1,9%).

Setor crescerá em ritmo 
lento este ano, diz OMC

COMÉRCIO GLOBAL

Daniela Amorim
Agência Estado

A confiança do consu-
midor subiu 1,3 ponto em se-
tembro ante agosto, na série 
com ajuste sazonal, informou 
na manhã dessa terça-feira, 
27, a Fundação Getulio Vargas 
(FGV). Com o resultado, o Índi-
ce de Confiança do Consumi-
dor (ICC) ficou em 80,6 pontos, 
o maior patamar desde janeiro 
de 2015, quando estava em 
81,2 pontos. Foi a quinta alta 
consecutiva no indicador, que 
tinha atingido a mínima histó-
rica em abril deste ano.

O descolamento entre 
satisfação com o presente e 
as expectativas com o futuro 
manteve-se em setembro. O 
Índice da Situação Atual (ISA) 

caiu 1,3 ponto, de 69,5 pontos 
em agosto para 68,2 pontos em 
setembro, enquanto o Índice 
de Expectativas (IE) subiu 3,2 
pontos, atingindo 90,1 pontos 
em setembro, o maior nível 
desde outubro de 2014, quan-
do estava em 94,6 pontos.

“A confiança dos consu-
midores continua sendo sus-
tentada pelas expectativas em 
relação aos meses seguintes. 
O descolamento recorde entre 
o ISA e IE, mostra que mesmo 
após seis meses de melhora 
gradual das expectativas, a 
demora para que ocorra uma 
efetiva recuperação do merca-
do de trabalho ou da situação 
financeira das famílias vem 
levando à sustentação de uma 
postura cautelosa por parte do 
consumidor”, avaliou em nota 

oficial Viviane Seda Bitten-
court, coordenadora da Son-
dagem do Consumidor no Ins-
tituto Brasileiro de Economia 
da Fundação Getulio Vargas 
(Ibre/FGV).

O grau de satisfação dos 
consumidores com relação à 
situação atual da economia 
piorou em setembro. O subi-
tem caiu 1,8 ponto ante agos-
to. Já o subitem que mede o 
grau de otimismo com relação 
à evolução da Situação Finan-
ceira das Famílias nos seis me-
ses seguintes foi o quesito que 
mais influenciou positivamen-
te o ICC, ao subir 3,1 pontos. 
O levantamento abrange amos-
tra de mais de 2,1 mil domicí-
lios em sete capitais, com en-
trevistas entre os dias 1 a 22 de 
setembro.

Confiança dos consumidores 
sobe 1,3 ponto em setembro

POSTURA CAUTELOSA



Sras. Angela Furtado, Gei-
sa Galvão, Palowa Borbo-
rema Arcoverde e Luciana 
Souza Pinto, advogado 
Humberto Melo, empresá-
rio Leonardo Sousa e Sil-
va, médica Ana Maria Belo 
Mangueira, engenheiro 
Germano Luiz Barbosa, nu-
tricionista Thelma França 
Bandeira, assistente social 
Klimene Jurema, jornalista 
Abelardo Oliveira.
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Ele disse Ela disse

oretti G Zenaide
@letazenaidegzenaide@gmail.com colunagorettizenaide

Parabéns Dois Pontos

  O cantor e compositor 
pernambucano Lenine estreou no 
Canal Brasil o show “The Bridge 
- Live at Bimhuis”, evento que 
ele realizou em parceria com a 
Orquestra do maestro holandês 
Martin Fondse.
  O espetáculo, realizado na 
Bimhuis, tradicional casa de jazz 
contemporâneo localizada em 
Amsterdã, na Holanda, vai ganhar 
também uma versão em DVD.

FOTOS: Dalva Rocha

Ruraltur
SERÁ realizada 

dias 5 a 7 de ou-
tubro na cidade de 
Juazeiro do Norte, no 
Ceará, a 12a edição 
da Ruraltur - Feira de 
Turismo Rural e os 
interessados em par-
ticipar, poderão fazer 
parte da caravana 
que está sendo or-
ganizada pelo Sebrae.  
O evento foi realiza-
do por dez anos na 
Paraíba e desde o ano 
passado passou a ser 
regional, acontecendo 
em Natal, e agora em 
2016 no Ceará.

Moacyr e Palowa Borborema Arcoverde, ela é a aniversariante de hoje e recebe amigas amanhã

   Uma Missa em Ação de Graças no auditório da Esma na noite da última se-
gunda-feira marcou a comemoração do aniversário da estimada desembargadora Fátima 
Bezerra Cavalcanti.  Presenças de amigos, familiares e funcionários da casa.

FOTOS: Goretti Zenaide

Encontro de Amigas Para Sempre na Blu´nelle: Roziane Coelho, Eliane Alves de Albuquerque, Ezilda Rocha, 
Terezinha Cavalcanti, Lauriete Gonçalves e Estamsley Gomes Geisa Galvão está hoje aniversariando

   O advogado Rodrigo Toscano participou, em Salvador-BA, do V Congresso 
Internacional de Direito das Famílias e das Sucessões”, onde também integrou o 
painel sobre Direito das Sucessões. No evento reencontrou Zeno Veloso e Giselda 
Hironaka,  dois civilistas de renome nacional.

Modelo Natália Silva com produção da estilista Lúcia Chianca

Inscrições para jurado
ESTÃO abertas as inscrições até o dia 6 de outubro 

para jurado do Tribunal do Júri da 16a Vara Federal, em João 
Pessoa, onde pode ser jurado o cidadão brasileiro nato 
ou naturalizado, maior de 18 anos, que não tenha sido 
processado criminalmente e tenha boa conduta moral e 
social, além de estar em pleno gozo dos direitos políticos.

No próximo dia 10 de novembro será publicada a lista 
definitiva dos jurados.

Zum Zum Zum
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“Ser mãe é algo tão 
especial que nem mesmo 
as doenças e tristezas 
afastam seu amor”

“Ser mãe é segurar os filhos 
todos nos braços e ainda 
ter força o suficiente para 
fazer-lhes um carinho”

ERASMO SHALLKYTTON KAROLYNE MARQUES MARINHO

Melhor Centro de Convenções
BACANA saber que o Centro de Convenções de João 

Pessoa foi classificado e está na fase final do Prêmio 
Caio 2016, na categoria de melhor centro de convenções 
de grande porte do Brasil.

O prêmio tem por objetivo incentivar as instituições li-
gadas do turismo de eventos, a saber empresas de serviços 
e eventos do mercado nacional, bem como hotéis e centros 
de convenções. A solenidade de premiação será no dia 13 
de dezembro no Expo Center Norte, em São Paulo.

Klimene Jurema, que hoje aniversaria e Beto Jurema, Marcos Pires e Leka Bezerra

Encontro
UM MINI desfile com 

criações da estilista Lúcia 
Chianca marcou o encontro 
do Clube Amigas Para Sem-
pre, na última segunda-fei-
ra no Restaurante Blu´nelle. 
O evento ainda comemorou 
as aniversariantes do mês 
e arrecadou alimentos não 
perecíveis que foram doa-
dos ao Abrigo Mãe Nazinha, 
de Cabedelo.

   A juíza Michelini Dantas Jatobá, após 2 anos como titular da Vara de Feitos 
Especial de Campina Grande, tomou posse como titular da Vara de Entorpecentes da 
capital, localizada no Fórum Criminal que tem  no comando o juiz Geraldo Emílio Porto.

Nova versão
UMA GRANDE aposta do mercado editorial brasileiro 

será lançada na próxima sexta-feira, com uma tiragem de 
meio milhão de exemplares com uma linguagem primorosa 
e acessível.

Trata-se de uma nova tradução da Bíblia, diferene de 
todas as outras versões, resultado de seis anos de tra-
balho da Editora Mundo Cristão, que recorreu às melhores 
fontes disponíveis nas línguas ancestrais da Bíblia a fim de 
transmitir a sua mensagem aos leitores de hoje de modo 
claro e indicada para todas as idades.

Palestra

A ASSOCIAÇÃO 
das Esposas dos 
Magistrados e Magis-
tradas da Paraíba, sob 
o comando de Valéria 
Beltrão, promove 
hoje a palestra “Dis-
função Família”, minis-
trada pelo psicólogo 
José Américo. Será 
às 15h no auditório 
da entidade, segui-
da de aposição dos 
retratos na Galeria 
das Ex-Presidentes, 
de Salene Wanderley 
Câmara e Rozane 
Lourenço Gomes.

Natal na Usina
SERÃO abertas na 

próxima segunda-fei-
ra as inscrições para os 
concursos culturais que 
compõem a programação 
do Natal na Usina, pro-
movidos pela Energisa. 
São dois concursos, o de 
Redação para estudantes 
da rede pública de ensino e 
o de Presépios.
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JOGOS ESCOLARES dA JuvEntudE

Hoje é dia de semifinais
Handebol feminino da 
Paraíba está brigando 
por uma vaga na final

Página 24

Defesa do Botafogo é 
um dos pontos fortes 
no Brasileiro da Série C

O dia hoje será de semi-
finais nas modalidades co-
letivas dos Jogos Escolares 
da Juventude, edição 2016, 
faixa etária 12-14 anos, que 
ocorre em João Pessoa. Se-
rão conhecidos os finalistas 
nas modalidades de futsal, 
handebol, voleibol e bas-
quetebol. Amanhã, o Comitê 
Olímpico Brasileiro – COB, 
juntamente com o Ministé-
rio dos Esportes estará pre-
miando as equipes campeãs, 
em grande festa programada 
para o Centro de Convenções, 
na orla marítima da capital.

A Paraíba estará em al-
gumas modalidades coletivas 
nas semifinais hoje, buscan-
do vaga na decisão do even-
to. No handebol feminino, as 
atletas do Colégio Motiva se 
garantiram nas semifinais de 
forma antecipada. Venceram 
seus dois primeiros jogos 
(15 a 10 contra o Ceará e 24 
a 9 diante da Bahia). Ontem 
finalizou a fase classificató-
ria jogando contra Santa Ca-
tarina.

 No masculino, o hande-
bol paraibano se despediu 
da competição ao perder os 
dois jogos iniciais para Per-
nambuco (13 a 12) e Rio de 
Janeiro (23 a 16). O último 
jogo foi diante do Estado de 
Santa Catarina. “Estávamos 
com um time bom, mas caí-
mos numa chave muito difí-
cil”, afirmou Isaías Oliveira, 
técnico da equipe masculina 

de handebol do Colégio Mo-
tiva, que representou a Pa-
raíba.

O voleibol feminino da 
Paraíba também faz semifinal 
hoje. A equipe se classificou 
de forma antecipada com duas 
vitórias seguidas (2 a 0 sobre o 
Maranhão e também 2 a 0 so-
bre o Tocantins). “O apoio da 
torcida tem sido fundamen-
tal”, disse o professor Idebaldo 
Grisi, técnico da equipe femi-
nina de voleibol da Paraíba 
nos Jogos Escolares da Juven-
tude. No masculino, decepção 
geral. Duas derrotas seguidas 
(2 a 0 para o Rio de Janeiro e 
2 a 0 para Pernambuco) e des-
pedida da competição de for-
ma antecipada.

No basquete, também 
decepção na categoria femi-
nina. A derrota para Pernam-
buco, na estreia (38 a 11) e 
para o Maranhão (39 a 23), 
eliminou precocemente  o 
Colégio Motiva, representan-
te do Estado. No masculino, a 
Paraíba decidiu sua sorte on-
tem contra o Maranhão.

Já no futsal, a equipe 
masculina do HBE decidiu a 
sorte ontem diante de Sergi-
pe. Nos dois primeiros jogos, 
venceu por 3 a 0 Santa Cata-
rina e perdeu por 4 a 2 para 
Pernambuco.

Os medalhistas dos tor-
neios das modalidades cole-
tivas serão conhecidos hoje, 
último dia dos Jogos Esco-
lares. 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.

FOtOS: Marcos Russo

Marcos Lima
marcosauniao@gmail.com

O técnico da Sele-
ção Brasileira Feminina 
de Handebol, o dina-
marquês Morten Sou-
bak, está na capital pa-
raibana acompanhando 
os Jogos Escolares da 
Juventude João Pessoa 
2016, etapa de 12 a 14 
anos. O objetivo do 
treinador é observar as 
jovens que participam 
do evento em busca de 
novos talentos para o 
Brasil. As jovens que se 
destacarem na maior 
competição escolar do 
País poderão ser incor-
poradas ao planejamen-
to da Confederação Bra-
sileira de Handebol.

A vinda do treina-
dor campeão mundial 
com a Seleção Brasileira 
principal em 2013 a João 
Pessoa reforça a impor-

tância dos Jogos para a 
formação esportiva dos 
estudantes. O Time Bra-
sil que participou dos Jo-
gos Olímpicos Rio 2016 
é um exemplo da capa-
cidade de identificação 
de talentos do evento. 
Dos 465 atletas brasilei-
ros que disputaram o 
Rio 2016, 52 passaram 
pelos Jogos Escolares. 
Levando-se em conta 
apenas as modalidades 
disputadas, esse núme-
ro representa 23% da 
delegação brasileira nos 
Jogos Olímpicos. 

"Essa competição é 
muito importante para 
o futuro do esporte no 
País. São muitas joga-
doras, o Brasil inteiro 
representado. Todas as 
escolas que estão aqui 
são campeãs estaduais.  

técnico da seleção faz 
observação de atletas

HANDEBOL

No handebol masculino, a Paraíba perdeu os dois jogos e está fora das semifinais dos Jogos Escolares, que começam nesta quarta-feira

O basquete é outra modalidade que define os finalistas nos jogos de hoje. A medalha de ouro será disputada somente amanhã

O técnico dinamarquês com atletas dos Jogos Escolares

FOTO: Wander Roberto/Exemplus/COB



COB realiza estágio internacional
de atletismo para vários técnicos

A UNIÃO João Pessoa, Paraíba - QUARTA-FEIRA, 28 de setembro de 2016

Objetivo é capacitar os 
profissionais para elevar 
nível do esporte no Brasil

Quem está de férias em João Pessoa é o velocista 
Esdras Martins. Terceiro melhor atleta brasileiro, na 
prova de 1.500 metros, no ranking da Confederação 
Brasileira de Atletismo, Esdras veio rever familiares 
e amigos. Na tarde da última segunda-feira, visitou a 
pista de Atletismo da UFPB, onde tudo começou em 
sua carreira. Descoberto pelo professor Luis Alcides 
e ex-atleta do Clube Recreativo Kashima, Esdras é 
atleta do IEMA - Instituto de Educação Maria Quitéria, 
em São Paulo. Retorna ao seu clube no próximo mês, 
logo após as eleições municipais.

Esdras Martins

STJD não vai paralisar 
o Brasileiro da Série C

Enquanto avalia as denúncias de que Juventude e Botafo-
go-PB teriam relacionado jogadores irregulares na disputa da 
Série C do Brasileiro, o Superior Tribunal de Justiça Desportiva 
(STJD) decidiu não acatar o pedido de paralisar a competição. 
A paralisação não ocorrerá, mas as denúncias seguem sendo 
estudadas. Na última sexta-feira, Remo e Tombense encami-
nharam notificações de infração para o STJD denunciando a 
suposta irregularidade de atletas de Juventude e Botafogo-PB. 
Com a ação, os denunciantes esperam desclassificar os denun-
ciados e ficar com as respectivas vagas nas quartas de final da 
terceira divisão.

A disputa da fase decisiva começa nesta sexta-feira, 30, 
quando o Botafogo-PB enfrenta o Boa Esporte, no Almeidão, 
em João pessoa (PB), e o Botafogo-SP recebe o ABC, no 
Estádio Santa Cruz, em Ribeirão Preto (SP). No sábado, o ASA 
encara o Guarani, no Coaracy da Mata, em Arapiraca (AL). No 
Alfredo Jaconi, o Juventude joga contra o Fortaleza, na segun-
da-feira, em Caixas do Sul (RS). O Remo acusa o Botafogo-PB 
de ter escalado o volante Jardson Sapé de maneira irregular. De 
acordo com a diretoria do clube paraense, o contrato de Sapé, 
teria uma assinatura irregular.

Ele foi contratado por empréstimo junto ao CSP. O con-
trato foi assinado por Guilherme Carvalho “Novinho”, presidente 
do Belo, e Josivaldo Alves dos Santos, presidente do Conselho 
do CSP, além do próprio jogador. A acusação se basearia no 
fato de Josivaldo não ser o presidente do Alviceleste, mas o 
Botafogo-PB já divulgou à imprensa a existência de uma pro-
curação que permite que o dirigente assine documentos na au-
sência do principal mandatário. De qualquer maneira, a avaliação 
continua. Inclusive, o rebaixado América-RN entrou com uma 
notificação fazendo a mesma denúncia, nessa segunda-feira.

O Tombense, por sua vez, aponta a irregularidade de con-
trato do lateral Carlinhos, do Juventude. A justificativa do time 
mineiro é que o atleta estava jogando por liminar e a mesma 
havia sido cassada. Depois disso, ele ainda teria assinado a 
súmula para enfrentar Guarani e Macaé, pela Série C, e o São 
Paulo, pela Copa do Brasil.

A delegação paraibana que 
representará o Estado nas 
Paralímpiadas Escolares 
Brasileiras, no mês de no-
vembro, continua em ritmo 
acelerado de treinamentos. 
Os paratletas querem fazer 
bonito em São Paulo.

Paralimpíadas

Quem virou garoto propaganda foi o paraibano Petrúcio Fer-
reira. Melhor paratleta do planeta, na prova dos 100m, cate-
goria T47, Petrúcio concedeu entrevista exclusiva ao Sportv, 
na noite da última segunda-feira, em São Paulo, no Programa 
Alto Redimento. Deve ser veiculado ainda esta semana pelas 
afiliadas da Rede Globo de Televisão. Em estúdio, esteve 
acompanhado do seu treinador, o professor Pedro Almeida. O 
paratleta foi medalha de ouro nos Jogos Paralímpicos.

marcosauniao@gmail.com

Marcos 
Lima

Os rubro-negros estão rindo 
à toa. A cada rodada se 
enchem de orgulho pela boa 
campanha que faz o Flamen-
go no Brasileirão da Série A. 
Torcem por um tropeço do 
Palmeiras para virar líder!! 
Antes, claro, tem que vencer!

Flamengo-RJ

Petrúcio Ferreira

Passados os Jogos Olím-
picos Rio 2016, o Comitê 
Olímpico do Brasil, através 
de seu Departamento de Edu-
cação, o Instituto Olímpico 
Brasileiro, dá continuidade 
à capacitação de treinadores 
brasileiros com a realização 
do Estágio Internacional de 
Atletismo, da terceira edição 
da Academia Brasileira de 
Treinadores. Desde a última 
segunda-feira - vai até a pró-
xima sexta-feira, o IOB traz 
ao Rio de Janeiro nove reno-
mados treinadores, grande 
parte com medalhas olímpi-
cas no currículo, para trans-
mitirem seus conhecimentos 
na Escola de Educação Físi-
ca do Exército (EsEFEx), na 
Urca, e também na Comissão 
de Desportos da Aeronáutica 

(CDA), em Campo dos Afon-
sos. 

Os 36 alunos da modali-
dade têm contato com gran-
des especialistas nas provas 
de saltos (altura, distância, 
triplo e com vara), velocida-
de, meio-fundo, fundo, mar-
cha-atlética, lançamentos, 
arremessos e combinadas 
(decatlo e heptatlo). Os es-
tágios internacionais da ABT 
consistem em atividades 
práticas e teóricas. 

"Procuramos sempre 
trazer referências do espor-
te para dividir seus conhe-
cimentos com os alunos da 
ABT. Agora teremos grandes 
nomes do atletismo mun-
dial participando do estágio 
internacional, que é um dos 
pontos altos do curso. É uma 
oportunidade de trocar co-
nhecimentos e também de 
contribuir com mais resulta-
dos positivos para o esporte 

olímpico", afirmou Augusto 
Heleno, diretor do Instituto 
Olímpico Brasileiro.

Até o final de 2016 o IOB 
irá realizar mais seis estágios 
internacionais em diferentes 
centros de treinamento pelo 
País: Ciclismo BMX (26 a 
30/9, em Londrina), Ciclismo 
Mountain Bike (4 a 8/10, em 
Londrina), Ciclismo Pista (17 
a 21/10, local a definir), Ci-
clismo Estrada (21 a 28/10, 
local a definir), Remo (31/10 
a 4/11, na Lagoa Rodrigo de 
Freitas, Rio de Janeiro) e Ca-
noagem Velocidade (data e 
local a definir).

A ABT tem o objetivo de 
complementar a formação 
profissional de treinadores 
por meio de atividades de 
cunho educacional de qua-
lidade. A primeira turma 
contemplou as modalidades 
de atletismo, natação e gi-
nástica artística. A segunda 

turma abordou o judô, lutas 
e taekwondo. A terceira, em 
andamento, contempla atle-
tismo, ciclismo, remo e ca-
noagem.

Todos os participantes da 
ABT são profissionais de Edu-
cação Física registrados no 
Confef e, preferencialmente, 
filiados à Confederação Brasi-
leira da respectiva modalida-
de. Para ingressar na ABT os 
treinadores passam por um 
processo seletivo. O curso é 
inteiramente financiado pelo 
COB, através de bolsas conce-
didas aos treinadores.

O Programa de Estágio 
da ABT tem como caracterís-
tica uma prática pedagógica 
profissionalizante para ofe-
recer experiências aos alu-
nos e promover a vivência da 
prática esportiva através de 
métodos e técnicas aplicados 
ao dia a dia do treinamento e 
competições.

Treinador faz mistério sobre permanência
Bicampeão olímpico com 

a Seleção Brasileira Masculina 
de Vôlei, o técnico Bernardinho 
ainda não sabe se continuará 
no comando do time para o 
próximo ciclo até os Jogos de 
Tóquio, em 2020. Em entrevis-
ta ao Esporte Interativo, o trei-
nador explicou que não tem 
prazo para decidir isso e quer 
pensar com calma para não ter 
arrependimento.

“Você está decidindo mais 
quatro anos da sua vida. Quan-
do assumi a seleção feminina 
com 33 anos de idade, quatro 
anos eu podia perder. Ano pas-
sado, estava mais para o final 
que para o início, não posso 
fazer agora e se arrepender de 
dedicar muito tempo da vida 
a isso. Não quero arrependi-
mento. As pessoas sabem que 
quando estiver a frente, vou es-
tar 100%”, falou.

Bernardinho ressaltou 
que o fato de ter sido campeão 
no Rio de Janeiro não muda 
sua decisão. Se fosse para “sair 
por cima”, ele poderia ter dei-
xado a seleção em 2004, após 
conquistar os Jogos de Atenas.

“Podia ter saído em 2004, 
tínhamos ganho Mundial, Liga 
Mundial, Copa do Mundo e 
Olimpíada, tinha ganho tudo. 
Podia ter ido embora, dito 
sou campeão e vou embora. 
Ganhar e perder faz parte. Só 

BERNARDINHO

No salto em altura, o Brasil brilhou com Thiago Braz, que conquistou o ouro na Rio 2016, mas o COB quer muito mais na Olimpíada de Tóquio

quem está aqui ganha e perde. 
Medo não é ganhar ou perder. 
Sair no momento que não te-
nho mais para contribuir. Não 
coloquei prazo. Só preciso res-
pirar e pensar”, completou.

O treinador também ex-
plicou o que será analisado 
antes de tomar uma decisão 
sobre o seu futuro. Mais que 
sua permanência, ele quer ver 
qual o projeto da Confedera-
ção Brasileira de Vôlei para os 
próximos quatro anos.

“Nenhum projeto é indi-

vidual, resposta não depende 
só de mim, depende de mais 
pessoas. A mesma conversa 
com a confederação para sa-
ber que tipo de projeto exis-
te. Mais que pessoas, não é 
minha presença ou de A, B 
ou C, mas que projeto existe 
para o vôlei daqui para fren-
te. Muitas coisas mudaram e 
precisamos conversar sobre 
isso. Como está a perspectiva 
desse projeto para constru-
ção em um mercado extre-
mamente difícil, muito com-

plicado. Renovação não será 
fácil, por alguns anos, Brasil 
não teve investimento que 
teve na base. Renovação que 
precisa ser bem feita, vamos 
precisar substituir algumas 
peças, agregar valores a esse 
grupo. Independente das pes-
soas, importante que projeto 
seja bem feito. Não é uma pes-
soa, não sou eu só o Bernardo 
que tem de responder. São os 
atletas, alguns dirigentes que 
estão ligados a seleção. Muito 
mais importante”, finalizou.

Bernardinho explicou que não tem prazo para decidir e quer pensar com calma sobre a seleção
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Grêmio encara o Palmeiras hoje
copa do brasil

UNIÃO  AJoão Pessoa, Paraíba - QUARTA-FEIRA, 28 de setembro de 2016

Renato Gaúcho pede o 
apoio da torcida e vê a 
decisão em 180 minutos

O Grêmio virou seu foco 
totalmente para o confronto 
com o Palmeiras pela Copa 
do Brasil hoje às 21h45 na 
Arena Grêmio. Consideran-
do o torneio a última chama-
da para Libertadores, o téc-
nico Renato Gaúcho montou 
estratégia baseada em ma-
landragem e paciência para 
seguir na competição. 

 "Projeto um time ma-
landro. Não são 90 minutos 
decisivos, são 180. Procura-
mos um resultado bom em 
casa para poder jogar mais 
tranquilos em São Paulo. O 
torcedor tem que entender 
que a classificação não aca-
ba hoje. Tem o jogo em São 
Paulo. Não podemos é tomar 
gol em casa, porque é um 
prejuízo muito grande", dis-
se o treinador gremista. 

 Ao somar três pontos 
no domingo, o Grêmio che-
gou aos 40 no Brasileirão e 
subiu para oitava colocação. 
E, mesmo ainda longe do 
G-4, afirma que não desistiu 
do torneio. Publicamente 
fala em tratar igualmente as 
duas competições. 

 "Eu falei para vocês 
quando cheguei: o Grêmio 
não vai priorizar nenhuma 
competição, mas buscar o 
melhor nas duas. Se eu prio-
rizasse, não colocaria titu-
lares. Ainda pensamos no 
Campeonato Brasileiro. Não 
vamos nos enganar, título é 
quase impossível, mas G-4 é 
muito possível. Não podemos 
nos enganar. A Copa do Brasil 
também será o que teremos 
de melhor", disse Renato. 

 E o técnico espera o 
mesmo do Palmeiras. "Me 
dá dois minutos que vou ali 
ligar para o Cuca e já te res-
pondo", brincou. "Mas acre-
dito que eles tenham uma si-
tuação semelhante a nossa. 
Lideram o Brasileiro, mas 
também podem chegar na 
Copa do Brasil", completou. 

Entenda a situação
Ao falar sobre a torcida, 

Renato Gaúcho pede paciên-
cia. Segundo ele, os aficiona-
dos precisam entender que 
a classificação pode depen-
der de uma conduta mais 
defensiva durante a partida. 

"Aproveito para pedir 
apoio do torcedor. Eles pre-
cisam entender que a clas-
sificação não acaba nesta 
quarta-feira. Mas no jogo 
seguinte, em São Paulo. Te-
nho certeza que esta vitória 
já irá se refletir no jogo de 
quarta, e também na pre-
sença da torcida. Certamen-
te teremos muito apoio", co-
mentou. 

Sem pensar em marca-
ção especial, o comandan-
te gremista deixa claro que 
será a conduta de seu time 
que poderá conquistar a 
classificação. 

"Não adianta marca-
ção especial. Claro que tem 
sempre dois ou três que 
se destacam. Mas tem que 
marcar a equipe toda. Tem 
que evitar que o Palmeiras 
crie. É claro que os princi-
pais jogadores demandam 
mais atenção. Mas temos 
que marcar todos. Vi o 
Palmeiras jogando, o Cuca 
pode mudar todo esquema 
a qualquer momento devi-
do ao plantel que tem e isso 
é importantíssimo para o 
treinador", finalizou. 

FoTo: ricardo duarte/internacional
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Jogadores do Grêmio treinaram ontem pela manhã para o primeiro jogo decisivo contra o Palmeiras pela Copa do Brasil. A volta vai acontecer na próxima semana em SP

Marcelo Oliveira diz que vai escalar a força máxima
Para o jogo contra o 

Juventude, hoje, no Minei-
rão, às 19h30, válido pela 
partida de ida das quartas 
de final da Copa do Brasil, 
o técnico Marcelo Oliveira 
confirmou apenas um jo-
gador: o argentino Lucas 
Pratto.

Ele tem dividido as 
atenções com Fred e, nas 
últimas partidas do Brasi-
leirão, Pratto até tem sido 
opção no banco de reservas. 
Na Copa do Brasil, porém, o 
‘rival’ de posição não pode 
atuar por já ter defendido o 
Fluminense na competição.

“Vamos avaliar isso, a 
ideia inicial é essa, jogar 
com a força maior que tiver-
mos. O Erazo foi situação de 
última hora, sente dor no 
joelho, espero ele voltar. O 
Gabriel foi bem, não dá para 
confirmar o time nesse mo-

mento, mas Pratto está con-
firmado e, Erazo, se tiver 
condições” explicou.

A ideia do técnico Mar-
celo Oliveira é ir com força 
total para o jogo contra o Ju-
ventude. Embora seja uma 
equipe de divisão inferior, o 
treinador destaca que o clu-
be gaúcho já surpreendeu 
e pode armar um bom jogo 
para tentar superar o Atlé-
tico em Belo Horizonte.

Santos x Inter
Em treino tático na ma-

nhã de ontem, no CT Rei 
Pelé, Dorival Júnior esbo-
çou o time titular do Santos 
para enfrentar o Internacio-
nal hoje, às 19h30 (de Bra-
sília), na Vila Belmiro, pelo 
jogo de ida das quartas de 
final da Copa do Brasil.

O técnico optou por 
Vecchio na vaga de Vitor 

Bueno, que vai ficar fora 
dos campos de três a quatro 
semanas por causa de uma 
lesão de grau dois no mús-
culo adutor da coxa direita.

O argentino treinou 
pelo lado direito do ataque, 
ao lado de Lucas Lima, cen-
tralizado, e Copete, na pon-
ta esquerda. Rodrigão segue 
como substituto de Ricardo 
Oliveira, que também so-
freu uma lesão muscular na 
coxa e só deve voltar contra 
o Atlético-PR, no sábado.

Sem Gustavo Henrique, 
que vai passar por cirurgia 
após romper o ligamento 
cruzado anterior do joelho 
esquerdo, David Braz forma 
a dupla de zaga titular ao 
lado de Luiz Felipe.

O Peixe deve enfrentar 
o Internacional com Van-
derlei; Victor Ferraz, Luiz 
Felipe, David Braz e Zeca; 

ATLÉTICO-MG X JUVENTUDE

Fla joga pelo empate contra o Palestino em Cariacica
O Flamengo voltará a 

enfrentar o Palestino, pela 
Copa Sul-Americana, com 
time misto hoje, às 21h45, 
em Cariacica. Como venceu 
o primeiro jogo por 1 a 0, o 
Rubro-Negro precisa apenas 
de um empate para seguir 
na Copa Sul-Americana. Se-
rão poupados Diego, Réver, 
Jorge, Willian Arão, Gabriel 
e Everton. Paolo Guerrero, 
no entanto, está confirmado 
na relação dos jogadores ru-
bro-negros.

O Flamengo mantém a 
cada jogo o bom desempe-
nho na temporada. Mesmo 
quando o time perde alguns 
atletas por lesão ou suspen-
são, o nível de atuação é 
mantido. Além do bom tra-

balho do técnico Zé Ricar-
do, esse sucesso se deve ao 
bom momento dos reservas, 
casos de Alan Patrick, Man-
cuello e Fernandinho, por 
exemplo.

Além da chegada de 
Diego, que conta com vaga 
cativa no time titular, o Fla-
mengo viu de maneira sur-
preendente jogadores como 
Everton e Gabriel crescerem 
de produção. Tanto que a 
dupla, que desempenha pa-
pel tático importantíssimo, 
hoje é fundamental no es-
quema de Zé Ricardo.

O goleiro Muralha, em 
entrevista logo após o treino 
de ontem, deixou claro que o 
Flamengo possui um elenco 
forte e em condições de bri-

gar pelo título da Sul-Ame-
ricana e Brasileiro. “Todos 
estão focados nas duas com-
petições e quem entrar vai 
dar o máximo. O problema é 
que são muitos jogos e cabe 
a comissão técnica escalar 
os que estiverem em melho-
res condições”, disse.

O técnico Zé Ricardo ar-
mou o time em coletivo com 
Paulo Victor, Rodinei, Léo 
Duarte, Juan e Chiquinho, 
Ronaldo, Cuéllar e Alan Pa-
trick, Fernandinho, Marcelo 
Cirino e Emerson Sheik.

A tendência é que Ra-
fael Vaz, Márcio Araújo e 
Guerrero joguem, entrando 
nas vagas de Léo, Ronaldo 
e Sheik (ou Marcelo Cirino), 
respectivamente.

SUL-AMERICANA

Renato, Thiago Maia e Lucas 
Lima; Vecchio, Copete e Ro-
drigão.

O Colorado, que briga 
contra o rebaixamento no 
Campeonato Brasileiro, vai 

poupar oito titulares para 
a partida decisiva. O objeti-
vo do Alvinegro é abrir uma 
boa vantagem para ter que 
apenas administrar o jogo 
de volta, no Beira-Rio.

No último domingo, o Galo venceu o Internacional pelo Brasileiro

Zé Ricardo aponta o caminho para superar o Palestino hoje

Copa do Brasil
19h30
Atlético-MG x Juventude 
Santos x Internacional 
21h45 
Corinthians x Cruzeiro 
Grêmio x Palmeiras

Copa Sul-Americana
19h15 
Chapecoense x Independiente-COL 
 21h45
 Santa Cruz-PE x Independiente-ARG 
 Belgrano x Coritiba 
 Flamengo x Palestino

Jogos de hoje

FoTo: Gilvan de souza/Flamengo



A UNIÃO João Pessoa, Paraíba - QUARTA-FEIRA, 28 de setembro de 2016

Marcelo Xavier e Plínio 
serão fundamentais 
contra o Boa Esporte

Defesa é um 
dos destaques 
no Botafogo

MENOS VAZADA

O Botafogo-PB aposta 
na boa fase da defesa e no 
entrosamento da dupla de 
área, formada por Plínio e 
Marcelo Xavier, para con-
quistar o tão sonhado aces-
so a Série B de 2017. No 
primeiro duelo pelas quar-
tas de final da Terceirona, 
diante do Boa Esporte-MG, 
na próxima sexta-feira, às 
21h, no Estádio Almeidão, a 
meta é não levar e fazer um 
placar com uma diferença 
de dois gols. O jogo de vol-
ta acontecerá no dia 9 de 
outubro, às 11h, no Estádio 
Municipal de Varginha, no 
interior mineiro. Na fase 
classificatória da Série C o 
Belo - integrante do Grupo A 
- foi uma das equipes menos 
vazada, tomando apenas 13 
gols, nos 18 jogos disputa-
dos. O representante parai-

bano conquistou a terceira 
colocação, com 28 pontos, 
com 7 vitórias, 7 empates e 
quatro derrotas.

O time mineiro ficou na 
segunda posição do Grupo B, 
com 35 pontos. Considerado 
o “xerifão” da defesa botafo-
guense, Plínio, enaltece o tra-
balho, dedicação e a força de 
vontade do grupo, que vem 
colaborando para que o time 
não deixe o adversário che-
gar a meta do goleiro Michel 
Alves. “É fruto do trabalho de 
união que estamos buscan-
do a cada dia para não levar 
gols e conseguir as vitórias e 
consequentemente a vaga na 
Segundona. Esperamos man-
ter o rendimento dos últimos 
jogos e passar pelo time mi-
neiro”, disse. Com relação ao 
entrosamento com Marcelo 
Xavier o ex-zagueiro do Sam-
paio Corrêa-MA frisou que o 
clube conta com jogadores 
experientes e técnicos. “Te-
mos um elenco de profissio-
nais que estão capacitados 
para jogar e dar conta do re-
cado. Agradeço a Deus pela 

a boa fase e ajudar o time a 
obter a vaga na Segundona”, 
avaliou Plínio.

De acordo com Marce-
lo Xavier a boa marcação do 
meio de campo ajuda a defesa 
a anular o ataque adversário, 
deixando o setor mais segu-
ro e fortalecido. “Se cada um 
fizer a sua parte o resultado 
será benéfico para o grupo. Na 
reta final da competição tere-
mos que ficar mais focados 
para não tomar gols”, obser-
vou. Para o treinador Itamar 
Shuller o espírito guerreiro 
e aplicação tática do time 
vem fazendo a diferença para 
conquistar as vitórias e con-
seguir a vaga na Segundona. 
Segundo ele, o Botafogo conta 
com jogadores experientes e 
determinados a conseguirem 
os objetivos. “Quando todos 
acreditam no trabalho e pla-
nejamento tudo fica mais fácil 
e as vitórias acontecem. Tere-
mos dois jogos decisivos pela 
frente e vamos correr atrás 
do objetivo que é levar o time 
a Série B”, comentou o técnico 
botafoguense.

Wellington Sérgio
wsergionobre@yahoo.com.br

Marcelo Xavier destaca a proteção da zaga pelo meio campo para o sucesso do Belo na Série C

Os semifinalistas do Campeona-
to Paraibano de Futebol 2016 da Se-
gunda Divisão serão conhecidos hoje. 
Quatro jogos serão disputados pelas 
quartas de final da competição, sendo 
dois em João Pessoa, um em Campi-
na Grande e outro em Patos. Depois 
de uma rodada, no final de semana, 
abaixo do que se esperava, com ape-
nas 1 gol em quatro jogos, a expecta-
tiva para hoje é de muito mais gols, 
porque estará em jogo a vaga para a 
próxima fase, e a manutenção do so-
nho de chegar a Primeira Divisão do 
próximo ano. Se nos confrontos hou-
ver empate em pontos e saldos, a de-

cisão será nas penalidades máximas.
Os jogos decisivos começarão à 

tarde em João Pessoa. Às 15h30, o 
Internacional recebe o Sabugi, no CT 
Ivan Thomaz, no Valentina de Figuei-
redo. Os dois times precisam da vitó-
ria para chegar as semifinais, já que 
no primeiro jogo disputado no último 
domingo, em Patos, terminou empa-
tado em 0 a 0. O trio de arbitragem 
para esta partida será Roberto Lima, 
auxiliado por Griselildo Sousa e Fran-
cielton Vieira.

Às 18h30, também no CT Ivan 
Thomaz, será a vez de Femar e Nacio-
nal de Pombal. O time de João Pessoa 

tem a vantagem de jogar pelo empa-
te, porque venceu a primeira parti-
da disputada no último domingo em 
Pombal, por 1 a 0. Para o Nacional, só 
a vitória interessa para continuar na 
competição. O juiz central desta par-
tida será Antônio Umbelino, auxiliado 
por Broney Machado e Irandir Jairo.

Em Campina Grande, às 20 horas, 
no Estádio Amigão, o Serrano enca-
ra o Spartax. Na primeira partida, os 
dois times empataram em 0 a 0, em 
partida realizada em João Pessoa. 
Neste jogo, só a vitória interessa as 
duas equipes. A arbitragem ficará 
com o trio Francisco Santiago, auxi-

liado por Jackson reis e Thiago Mar-
tins.

No Sertão, em Patos, o Nacional 
local recebe o Sport Campina, às 20 
horas, no Estádio José Cavalcanti. Só 
a vitória interessa as duas equipes, já 
que não passaram de um empate sem 
gols no jogo de domingo, em Campi-
na Grande. A arbitragem será de Jose-
marques Domingos, auxiliado por Mi-
chelson Nóbrega e Adailton Abacleto. 
Os clubes classificados começam a dispu-
tar as semifinais na próxima quarta-fei-
ra dia 5 de outubro. No final de semana 
não haverá jogos da segundona, por 
causa das eleições para prefeitos. (IM)

Rodada de hoje vai definir os semifinalistas da Segunda Divisão
CAMPEONATO PARAIBANO

Ivo Marques
ivo_esportes@yahoo.com.br

Em alta, o Belo venceu o Palmeiras pela Copa Brasil

No aniversário do clube, dirigentes voltam a se confraternizar

O Botafogo faz hoje 85 
anos de existência e a direto-
ria do clubes pretende dar se-
quência as comemorações pela 
passagem do aniversário com 
um café da manhã, em um ho-
tel da Rede Nord, patrocinador 
do clube. Na sequência, haverá 
uma missa, em uma igreja lo-
calizada no bairro do Brisamar. 
No último domingo, o clube 
realizou um quadrangular de 
futebol reunindo os sócios tor-
cedores e um grande almoço na 
Maravilha do Contorno. Para o 
presidente do clube, Guilherme 
Carvalho, o maior presente nes-
te momento seria uma grande 
vitória na próxima sexta-feira, 
diante do Boa Esporte.

“O sonho de todos os bota-
foguenses é o acesso para a Sé-

rie B do Campeonato Brasileiro. 
Então, uma grande vitória em 
nossa casa, nesta sexta-feira, 
deixaria o Belo mais perto da 
classificação para as semifinais 
e consequentemente a vaga 
para a Segunda Divisão do fu-
tebol brasileiro”, disse o presi-
dente.

Ontem, o presidente fez 
questão de lembrar que o cres-
cimento do Botafogo este ano 
não se limitou apenas dentro de 
campo e no patrimônio. Segun-
do ele, houve muito avanço no 
campo administrativo também.

“O clube fez um cadastra-
mento de todos os funcionários, 
que receberão o FGTS de 10 anos 
para cá. O Botafogo resolveu 
também, todas as dívidas traba-
lhistas anteriores, e nem preci-
sou aderir ao Profut, por estar 
rigorosamente em dia, com as 
obrigações financeiras e traba-

lhistas. Os salários do jogadores, 
comissão técnica e funcionários 
estão sendo pagos também em 
dia, bem como as premiações. O 
clube renovou ainda a parceria 
com a empresa de material es-
portivo Super Bola, que passou 
a vestir todas as categorias de 
futebol e funcionários do clube”, 
disse o dirigente.

Em relação ao marketing, 
Guilherme Carvalho disse que 
o Departamento de Marketing 
passou a investir no aumento 
do número de sócios-torcedo-
res, que, segundo ele, já che-
gou a 1200 sócios. “A intenção 
é que este número chegue a 3 
mil, até o meio do ano de 2017. 
Aos poucos, os torcedores estão 
vendo as vantagens de ajudar o 
clube, e ao mesmo tempo, se be-
neficiar com uma série de van-
tagens oferecidas, para assistir 
os jogos, e com os abatimentos 

em uma rede de lojas, parceiras 
do clube”, enfatizou.

Eleições
O mandato da atual dire-

toria do Botafogo termina no 
mês de outubro, quando haverá 
eleições no clube. O presiden-
te Guilherme Novinho afirmou 
que não é candidato, e que o 
futuro presidente do clube será 
alguém do grupo, que vem fa-
zendo este trabalho unido, des-
de 2013. “Não sou candidato e, 
particularmente, apoio a candi-
datura de Breno Morais para o 
cargo. Ele já fez muito pelo Belo, 
e merece ser o presidente. Mas 
temos outros grandes nomes 
no grupo, todos com capacida-
de e bons serviços prestados ao 
clube”, disse o presidente, que 
adiantou que continuará fazen-
do parte da diretoria, mas em 
um outro cargo. 

85 ANOS

FOTO : Ortilo Antônio

FOTO: Pedro Nunes/Divulgação



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

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL-SRP Nº 013/2016

A PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE ATRAVÉS, 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, EXCLUSIVO para empresas enquadradas como 
ME e EPP no dia 11 de outubro de 2016 as 10:00 horas, tendo como objetivo: Aquisição de recarga 
de gás tipo GLP destinados a manutenção dos programas e atividades das secretarias do município 
de Mamanguape. A reunião ocorrerá na sala da CPL no prédio sede da Prefeitura Municipal de 
Mamanguape, na Rua Antenor Navarro, n°10, Centro, MAMANGUAPE – Pb. Maiores informações 
na COPELI no endereço acima descrito, no horário de expediente normal de 08:00 as 12:00 Horas.

Mamanguape-PB, 26 de setembro de 2016.
Milton de Almeida e Silva Júnior

Pregoeiro Oficial

CPF/CNPJ....: 020983835/0001-16
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            297,37
Apresentante: BANCO ITAU S.A-60701190/0001-04
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 051316
Responsavel.: M T TINTAS COMERCIO E SERVICOS
CPF/CNPJ....: 016776372/0001-44
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$          1.524,51
Apresentante: BANCO ITAU S.A-60701190/0001-04
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 051570
Responsavel.: MATEC MATERIAL ELETRIC
CPF/CNPJ....: 018100267/0001-16
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            625,00
Apresentante: BANCO ITAU S.A-60701190/0001-04
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 050973
Responsavel.: STOK LAR MOVEIS PLANEJADOS LTDA
CPF/CNPJ....: 013655227/0001-17
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            564,02
Apresentante: BCO BRADESCO S.A.607469480001.12
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 051488
Responsavel.: TRIADE ANALISE DE SISTEMAS LTD
CPF/CNPJ....: 070118112/0001-27
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$          5.380,00
Apresentante: BANCO ITAU S.A-60701190/0001-04
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 051734
Responsavel.: TRIADE ANALISE DE SISTEMAS LTD
CPF/CNPJ....: 070118112/0001-27
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$          2.832,00
Apresentante: BANCO ITAU S.A-60701190/0001-04
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 051726
Responsavel.: TRIADE ANALISE DE SISTEMAS LTD
CPF/CNPJ....: 070118112/0001-27
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$          8.745,00
Apresentante: BANCO ITAU S.A-60701190/0001-04
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 051736
Responsavel.: TRIADE ANALISE DE SISTEMAS LTD
CPF/CNPJ....: 070118112/0001-27
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$          2.895,60
Apresentante: BANCO ITAU S.A-60701190/0001-04
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 051727
Responsavel.: TRIADE ANALISE DE SISTEMAS LTD
CPF/CNPJ....: 070118112/0001-27
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            850,00
Apresentante: BANCO ITAU S.A-60701190/0001-04
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 051702
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,  28/09/2016
----------------------------------------

Bela. MARIA ANGELA SOUTO CANTALICE
- Titular -

Responsavel.: EDSON MARINHO DE CARVALHO 
JUNIOR ME
CPF/CNPJ....: 004067544/0001-21
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            676,48
Apresentante: HSBC BANK BRASIL-0017012010001.89
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 052064
Responsavel.: FAB?OLA RAMOS MEDEIROS
CPF/CNPJ....: 695923814-53
Titulo......: CERT DIVI ATIVA  R$          1.899,66
Apresentante: CONS REGIONAL DE EDUCACAO 
FISICA
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 051266
Responsavel.: FARIAS SOARES COMERCIO E SERVI
CPF/CNPJ....: 018411490/0001-84
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$          3.630,00
Apresentante: BANCO ITAU S.A-60701190/0001-04
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 051582
Responsavel.: GLASSBOX VIDROS TEMPERADOS EIR
CPF/CNPJ....: 035508308/0001-27
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$          1.469,23
Apresentante: BANCO ITAU S.A-60701190/0001-04
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 051717
Responsavel.: JOANA NAZELLYS MANDU TIBURTINO
CPF/CNPJ....: 056037984-67
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            800,00
Apresentante: BCO BRADESCO S.A.607469480001.12
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 051099
Responsavel.: JULIO NETO DE OLIVEIRA ME
CPF/CNPJ....: 015147933/0001-83
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$          1.790,50
Apresentante: BANCO ITAU S.A-60701190/0001-04
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 051573
Responsavel.: MB LANCHONETE EIRELI - ME
CPF/CNPJ....: 020983835/0001-16
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            253,11
Apresentante: BANCO ITAU S.A-60701190/0001-04
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 051359
Responsavel.: MB LANCHONETE EIRELI - ME
CPF/CNPJ....: 020983835/0001-16
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            461,96
Apresentante: BANCO ITAU S.A-60701190/0001-04
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 051323
Responsavel.: MB LANCHONETE EIRELI - ME
CPF/CNPJ....: 020983835/0001-16
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            270,24
Apresentante: BANCO ITAU S.A-60701190/0001-04
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 051362
Responsavel.: MB LANCHONETE EIRELI - ME

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO
Secretaria Municipal de Administração

Gerência de Licitações
EXTRATO DE TERMO ADITIVO

INSTRUMENTO: Primeiro Termo Aditivo ao Contrato nº 03201/2015/CPL/PMM. PARTES: PRE-
FEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO e a empresa RAVY CONSTRUÇÕES LTDA - ME. OBJETO 
CONTRATUAL: Construção da segunda etapa do sistema de esgotamento sanitário, no município 
de Monteiro - PB. Constitui objeto do presente Termo Aditivo a Prorrogação do prazo de vigência 
por 365 (trezentos e sessenta e cinco) dias, a partir da assinatura do presente Aditivo, com vigência 
de 26 de Setembro de 2016 a 26 de Setembro de 2017, a partir da assinatura do presente. FUNDA-
MENTAÇÃO: este Termo Aditivo, com base na Cláusula Décima Primeira do Contato Inicial e em 
conformidade com o Art. 57, §1º, inciso II, da Lei Federal 8.666/93 e suas alterações posteriores. 
EDNACÉ ALVES SILVESTRE HENRIQUE – Prefeita - Monteiro – PB, 26 de Setembro de 2016.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO
GABINETE DO PREFEITO
ATO DE HOMOLOGAÇÃO

Aprovo os atos praticados no procedimento licitatório na modalidade Pregão nº.   010/2016, 
e, em consequência, HOMOLOGO a presente licitação, de acordo com a adjudicação do referido 
processo licitatório que tem como objetivo a Contratação de empresa para realizar Serviços de 
desenvolvimento de oficinas e Qualificação Social, no município de Curral Velho-PB, durante o 
exercício de 2016, cujo pessoa jurídica: ABILIO FERREIRA LIMA NETO EIRELI – EPP, CNPJ Nº 
05.935.592/0001-57, foi vencedora dos Itens ANEXO PLANILHA 01, dando o valor global de R$ 
36.100,00 (TRINTA E SEIS MIL E CEM REIAS), declarada vencedora do presente certame, portanto 
fica homologada o presente processo.

PUBLIQUE-SE
Curral Velho, 26 de setembro de 2016.

JOAQUIM ALVES BARBOSA FILHO
Prefeito Municipal

ADJUDICAÇÃO DO PREGÃO Nº.  010/2016
Considerando o procedimento licitatório na modalidade PREGÃO Nº.  010/2016, instaurado e 

processado na forma das Leis 10.520/02 e 8.666/ 93, que tem como o objetivo a Contratação de 
empresa para realizar Serviços de desenvolvimento de oficinas e Qualificação Social, no município 
de Curral Velho-PB, durante o exercício de 2016, cujo a pessoa jurídica foram a empresa ABILIO 
FERREIRA LIMA NETO EIRELI – EPP, CNPJ Nº 05.935.592/0001-57, foi vencedora dos Itens ANEXO 
PLANILHA 01, dando o VALOR GLOBAL DE R$ 36.100,00 (TRINTA E SEIS MIL E CEM REIAS), 
portanto fica adjudicado o presente processo, para fins da futura homologação. 

Curral Velho, 26 de setembro de 2016.
Cláudio Nogueira Dos Santos

Pregoeiro

GABINETE DO PREFEITO
EXTRATO DO CONTRATO Nº 027/2016

Pregão Presencial  N° 010/2016
OBJETO: Contratação de empresa para realizar Serviços de desenvolvimento de oficinas e 

Qualificação Social, no município de Curral Velho-PB, durante o exercício de 2016.
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO
CONTRATADO: ABILIO FERREIRA LIMA NETO EIRELI – EPP, CNPJ Nº 05.935.592/0001-57
FUNDAMENTO LEGAL: Art. 23, inciso II, alínea “a” da Lei Federal n° 8.666/93
VALOR DO CONTRATO: foi vencedora dos Itens ANEXO PLANILHA 01, dando um valor Global 

de R$ 36.100,00 (TRINTA E SEIS MIL E CEM REIAS).
VALIDADE: 27/09/2016 A 31/12/2016.

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS Nº 2.08.002/2016

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2.08.002/2016
AVISO DE LICITAÇÃO

A PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE, através da COMISSÃO PERMANENTE DE 
LICITAÇÃO, com Sede à Rua Dr. João Moura, Nº 528, Bairro São José, no Município de Campina 
Grande, Estado da Paraíba, torna público, para conhecimento dos interessados que realizará às 
08:00 horas do dia 17 de outubro de 2016, Licitação na Modalidade TOMADA DE PREÇOS, do 
Tipo MENOR PREÇO, em Regime de Empreitada por Preço Unitário, cujo OBJETO É A CONS-
TRUÇÃO DO BLOCO DE ADMINISTRAÇÃO PARA O CEMITÉRIO DA VILA CABRAL DE SANTA 
TEREZINHA, NO MUNICÍPIO DE CAMPINA GRANDE, ESTADO DA PARAÍBA.  Informações e 
obtenção do EDITAL à Rua Dr. João Moura, Nº 528, Bairro São José, no Município de Campina 
Grande, Estado da Paraíba.

Campina Grande, 27 de setembro de 2016
HELDER GIUSEPPE CASULO DE ARAÚJO

Presidente da CPL

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA

SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO 
EDITAL DE CONVOCAÇÃO 77/2016

A Prefeitura Municipal de João Pessoa, através da Secretaria de Administração, no uso de 
suas atribuições, torna público o presente EDITAL DE CONVOCAÇÃO, conforme DECISÕES LI-
MINARES – PROCESSO Nº 0842323-48.2016.8.15.2001, LEANDRO LIMA DA SILVA, classificado 
em 117 lugar, PROCESSO Nº 0842302-72.2016.8.15.2001, JOSE ISRAEL BEZERRA DA SILVA, 
classificado em 99 lugar, para o cargo de PROFESSOR DA EDUCAÇÃO BÁSICA II – DISCIPLINA 
EDUCAÇÃO FÍSICA, Edital nº 01 de 08 de novembro de 2013, homologado através da portaria nº 
229/2014, para posse, no prazo de 30 (trinta) dias contados da publicação deste Edital, (artigo 36 
da Lei 2380/79 – Estatuto dos Funcionários Publico do Município)  com o que segue: 

1 - Realização da inspeção médica/exame médico pré-admissional
O candidato deverá comparecer à Junta Médica Municipal, situada na rua Francisca Moura, 

395, Centro, das 8:00 às 12:00 horas, fone 3222-6627, após agendamento prévio, para realização 
da inspeção médica/exame médico pré-admissional  munido dos resultados dos exames abaixo 
relacionados, que poderão ser realizados em serviços públicos ou privados:  

a) Hemograma;
b) Glicemia;
c) ECG *;
d) Avaliação Cardiológica *;
e) Raio X de tórax PA *;
f) Audiometria;
g) Exame oftalmológico *;
h) Sanidade Física e Mental *;

* Obs: ECG e Raio X do tórax com laudo, avaliação cardiológica realizada por cardiologista, exame 
oftalmológico realizado por oftalmologista, Sanidade mental realizada por psiquiatra e Sanidade 
física realizado por qualquer especialidade.

2 - De posse do exame médico pré-admissional fornecido pela Junta Médica Municipal o Professor 
deverá se apresentar na Divisão de Posse – DIPOC da Secretaria da Administração - SEAD, situada 
na Avenida Diógenes Chianca, n° 1777, Água Fria, Centro de Administração Municipal – CAM, tele-
fone (83) 8645-8717 das 8:00 às 12:00 e 14:00 as 18:00 horas, para investidura no cargo público, 
munido dos seguintes documentos, (original e cópia):

a) Registro de Identidade – RG;
b) Cadastro de Pessoa Física – CPF;
c) Título de Eleitor com comprovante de votação da última eleição;
d) Documentos militar para o sexo masculino;
e) Carteira do PIS ou PASEP (se já teve emprego anterior);
f) Carteira de Trabalho (CTPS);
g) Comprovante de residência;
h) Diploma;
i) Certidão de Casamento;
j) Registro de nascimento de filhos (s) menor (es) de 14 anos e/ou portadores de deficiência;
k) Duas ( 2) foto 3x4 recente, uma para Junta Médica;
l) Conta bancária – Banco do Brasil;
m) Declaração de Bens ou Declaração de Importo de Renda;
n) Certidões dos setores de distribuição dos foruns criminais das Justiças Federal e Estadual 

do Estado em que o candidato houver residido nos últimos cinco anos expedidas, no máximo, há 
seis (6) meses, respeitado o prazo de validade descrito na própria certidão, quando houver;

o) Certificado de antecedentes da Polícia Federal e da Policia  dos Estados em que o can-
didato houver residido nos últimos cinco anos, expedidas, no máximo, há seis (6) meses, respeitado 
o prazo de validade descrito na própria certidão, quando houver;

p) As demais declarações exigidas no Edital do Concurso Publico nº 01/2013 serão assi-
nadas no ato da posse;

q) Declaração , caso possua outro cargo, emprego ou função publica,  especificando a 
natureza do vinculo e carga horária. 

João Pessoa, 26 de setembro de 2016
ROBERTO WAGNER MARIZ QUEIROGA

Secretário da Administração

ASSOCIAÇÃO DA MELHOR IDADE DE SAPÉ – CNPJ/CPF N° 13.770.885/0001-50 Torna público 
que a SUDEMA – Superintendência de Administração do Meio Ambiente, emitiu a Licença Prévia 
n° 2269/2016 em João Pessoa, 26 de agosto de 2016 - Prazo: 365 dias. Para a atividade de: 
CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE CONVIVÊNCIA – DOTADO DO SISTEMA DE ESGOTO: FOS-
SA SEPTICA E SUMIDOURO. Na(o) – RUA PROJET. QD-H LT-01, LOT. PLANALTO CENTRAL 
Município: SAPÉ – UF: PB. Processo: 2016 – 002708/TEC/LP-2698.
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ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLÂNEA

EXTRATO DE DISTRATO AO CONTRATO Nº 00108/2015 – PREGÃO PRESENCIAL Nº 
00019/2015

Fica rescindido unilateralmente o Contrato nº 00108/2015 no valor total de R$ 113.640,00 (CENTO 
E TREZE MIL E SEISCENTOS E QUARENTA REAIS) para fornecimento de Equipamentos destina-
dos à Academia ao Ar Livre nesta cidade de Solânea/PB celebrado pela PREFEITURA MUNICIPAL 
DE SOLÂNEA, e a empresa S.O ZIOBER & CIA EQUIPAMENTOS METALÚRGICOS LTDA - EPP, 
com fulcro no art. 79, inciso I, combinado com art. 78, inciso I, ambos da Lei n° 8.666/93. Data de 
assinatura: 20/09/2016.

ESTADO DA PARAIBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ

 EXTRATO DE REVOGAÇÃO DE LICITAÇÃO
MODALIDADE: Pregão Presencial nº 00041/2016.
OBJETO: Locação de um veículo tipo caminhão Basculante.
ABERTURA: 08/09/2016 as 10:00 horas.
JUSTIFICATIVA: Licitação Deserta.
DATA: 16/09/2016.

SYLAR PARTICIPAÇÕES E CONSULTORIA EM NEGÓCIOS LTDA – CNPJ Nº 13.135.222/0001-
63 Torna público que a SUDEMA- Superintendência de Administração do Meio Ambiente, emitiu a 
licença de instalação nº 2998/2016 em João pessoa, 14 de setembro de 2016 – Prazo: 854 dias. 
Para atividade de: Loteamento urbano com 179(cento e setenta e nove) lotes Na (o)- ROD. 079, 
SÍTIO MACACOS, PER. URBANO. Município: AREIA- UF: PB. Processo: 2016-000399/TEC/LI-4619.

ESTADO DA PARAIBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ

 RATIFICAÇÃO - LEILÃO Nº 001/2016
Nos termos dos elementos constantes da respectiva Prestação de Contas que instrui o processo, 

referente ao Leilão nº 001/2016, que objetiva a alienação de bens móveis inservíveis: veículos e 
sucatas diversas; RATIFICO o correspondente procedimento, o qual aponta como arrematantes: 
ROBSON CAMPOS DOS SANTOS - R$ 6.000,00. ANDERSON HERBERT SALVADOR DE ARAÚJO 
SIMÕES - R$ 8.500,00. ANTÔNIO CARLOS DE ARAÚJO - R$ 3.500,00. MANOEL AVELINO DE 
PAIVA FILHO - R$ 200,00. JOSÉ ALVES DA SILVA - R$ 3.000,00. MARINÉSIO SOARES DA SILVA 
- R$ 2.050,00. JOSÉ IZAIAS DA COSTA NETO - R$ 150,00.

Sapé - PB, 02 de Maio de 2016
FLÁVIO ROBERTO MALHEIROS FELICIANO - Prefeito 

ESTADO DA PARAÍBA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SAPÉ

 AVISO DE ADIAMENTO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00023/2016

O Pregoeiro Oficial comunica o adiamento do Pregão Presencial nº 00023/2016, para o dia 11 
de Outubro de 2016 às 08:00 horas, no mesmo local inicialmente divulgado: Rua Orcine Fernandes, 
S/Nº - Centro - Sapé - PB. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no 
referido endereço.

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

Sapé - PB, 27 de Setembro de 2016
MARCELO DE SOUZA PEREIRA - Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA
 AVISO DE LICITAÇÃO – TOMADA DE PREÇOS Nº 00005/2016

OBJETO: Contratação de empresa para execução de serviços remanescentes de obra de cons-
trução do Campo de Futebol no município de Aparecida. Data e Local: 14 de Outubro de 2016 às 
08:30 horas, na sala de Reuniões da CPL, Rua Antonio Francisco Pires, 169 - Centro - Aparecida 
- PB. O edital está disponível no endereço eletrônico: http://www.aparecida.pb.gov.br/

Aparecida - PB, 27 de Setembro de 2016.
ERICLES DOUGLAS RODRIGUES COURA

Presidente da Comissão

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLÂNEA

EXTRATO DE 1.º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 00007-2016
1.º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 0007/2016 – PARTES: PREFEITURA MUNICIPAL DE 

SOLÂNEA E MARIA DAS GRAÇAS SILVA PINTO  - Valor do Aditivo R$ 11.897,50 (onze mil, oito-
centos e noventa e sete reais e cinqüenta centavos), alterando assim o valor contratual para R$ 
344.198,50 (trezentos e quarenta e quatro mil, cento e noventa e oito mil e cinqüenta centavos) 
- OBJETO: Aquisição de Materiais de Construção Diversos destinados a atender as Secretarias da 
Administração Municipal-Solânea/PB, para o exercício de 2016. FUNDAMENTO LEGAL: Art. 65, 
Inciso II, § 1.º da Lei Federal nº 8.666/93 – Pregão Presencial nº 00003/2016. DOTAÇÃO: ORÇA-
MENTO DE 2016 - RECURSOS PRÓPRIOS DO MUNICÍPIO DE SOLÂNEA/FEDERAIS (RECEITA 
DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO/RECEITA DE IMPOSTOS E 
DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE/RECURSOS ORDINÁRIOS/TRANSFERÊNCIA DE 
RECURSOS DO FNAS/TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FNDE/TRANSFERÊNCIA DE RE-
CURSOS DO SUS/TRANSFERÊNCIA DO FUNDEB - OUTRAS). Data das assinaturas: 20/09/2016.

SYLAR PARTICIPAÇÕES E CONSUL-
TORIA EM NEGÓCIOS LTDA – CNPJ Nº 
13.135.222/0001-63 Torna público que a 
SUDEMA- Superintendência de Administra-
ção do Meio Ambiente, emitiu a licença de 
instalação nº 2996/2016 em João pessoa, 
14 de setembro de 2016 – Prazo: 1080 dias. 
Para atividade de: Loteamento urbano com 
290lotes Na (o)- RUA: PROJETADA: QD. 
D-36, LT AP-01, LOT. CIDADE BALNEÁRIA 
NOVO MUNDO – Município: CONDE – UF: 
PB. Processo: 2016-005234/TEC/LI-5018

GUEDES PEREIRA CONSTRUÇÕES 
E INCORPORAÇÕES - CNPJ/CPF Nº 
12.011.855/0001-05. Torna público que a 
SUDEMA - Superintendência de Administra-
ção do Meio Ambiente, emitiu a Licença de 
Operação nº 3144/2016 em João Pessoa, 20 
de setembro de 2016 - Prazo: 730 dias. Para 
a atividade de: Edificação multifamiliar com 
04 unidades habitacionais, dotada de sistema 
de esgotamento sanitário, composto de fossa 
séptica e sumidouro. Na(o) - RUA BENEDITO 
MANOEL INACIO, QD 149, LT 327, GRA-
MAME  Município: JOÃO PESSOA - UF: 
PB. Processo: 2016-005562/TEC/LO-2951.

GUEDES PEREIRA CONSTRUÇÕES 
E INCORPORAÇÕES - CNPJ/CPF Nº 
12.011.855/0001-05. Torna público que a 
SUDEMA - Superintendência de Administra-
ção do Meio Ambiente, emitiu a Licença de 
Operação nº 2775/2016 em João Pessoa, 8 
de setembro de 2016 - Prazo: 730 dias. Para 
a atividade de: Edificação multifamiliar com 
16 unidades habitacionais, dotada de sistema 
de esgotamento sanitário, composto de fossa 
séptica e sumidouro. Na(o) - RUA BENEDITO 
MANOEL INACIO, QD 149, LT 358 – GRA-
MAME  Município:  JOÃO PESSOA - UF: 
PB.  Processo: 2016-005139/TEC/LO-2829.

GUEDES PEREIRA CONSTRUÇÕES 
E INCORPORAÇÕES - CNPJ/CPF Nº 
12.011.855/0001-05. Torna público que a 
SUDEMA - Superintendência de Administra-
ção do Meio Ambiente, emitiu a Licença de 
Operação nº 1891/2016 em João Pessoa, 3 
de agosto de 2016 - Prazo: 730 dias. Para a 
atividade de: Edificação multifamiliar com 16 
unidades habitacionais, dotada de sistema 
de esgotamento sanitário, composto de fossa 
séptica e sumidouro. Na(o) - RUA APOSEN-
TADO BENEDITO MANOEL INÁCIO, QD. 
149, LT. 389, GRAMAME. Município: JOÃO 
PESSOA - UF: PB.  Processo: 2016-004237/
TEC/LO-2527.

MAIS CONSTRUÇÕES E INCORPORA-
ÇÕES LTDA - CNPJ/CPF Nº 11.392.914/0001-
61. Torna público que a SUDEMA - Su-
perintendência de Administração do Meio 
Ambiente, emitiu a Licença de Instalação nº 
2761/2016 em João Pessoa, 8 de setembro 
de 2016 - Prazo: 730 dias. Para a atividade 
de: Edificação multifamiliar com 68 (sessenta 
e oito) unidades habitacionais e sistema de 
esgotamento sanitário interligado a Rede Pú-
blica da Cagepa. Na(o) - RUA BANCÁRIOS 
NEUZA MEIRA COM RUA EUCLIDES F. DE 
CARVALHO, JD. UNIVERSITÁRIA Município: 
JOÃO PESSOA - UF: PB. Processo: 2016-
006560/TEC/LI-3098.

ROGÉRIO PINHEIRO DA COSTA - ME - 
CNPJ/CPF Nº 10.954.798/0001-64. Torna 
público que a SUDEMA - Superintendência 
de Administração do Meio Ambiente, emitiu a 
Licença de Operação nº 3160/2016 em João 
Pessoa, 21 de setembro de 2016 - Prazo: 730 
dias. Para a atividade de: Comércio Varejista 
de gás liquefeito de petróleo (GLP).  Na(o) 
-  RUA ABILARDO PEREIRA DOS SAN-
TOS, 155, BANCÁRIOS  Município: JOÃO 
PESSOA - UF: PB. Processo: 2016-006287/
TEC/LO-3060.

NACIONAL GÁS BUTANO DISTRIBUIDORA 
LTDA - CNPJ/CPF Nº 06.980.064/0006-97. 
Torna público que a SUDEMA - Superinten-
dência de Administração do Meio Ambiente, 
emitiu a Licença de Operação nº 3039/2016 
em João Pessoa, 15 de setembro de 2015 
- Prazo: 730 dias. Para a atividade de: Ar-
mazenamento e Distribuição de GLP - Gás 
Liquefeito de Petróleo Na(o) -  RUA PREFEI-
TO ENIVALDO FIGUEIREDO MIRANDA, Nº 
93, CENTRO  Município: CABEDELO - UF: 
PB.  Processo: 2016-004774/TEC/LO-2713.

EDITAL DE COMUNICAÇÃO DA 
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL PATRONAL
SINDICATO DO COMÉRCIO ATACADISTA 
DE DROGAS E MEDICAMENTOS DO ES-
TADO 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 paga-
mento das referidas contribuições obrigató-
rias, 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. 

CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA 
- CAGEPA JOAO PESSOA - CNPJ/CPF Nº 
09.123.654/0001-87 Torna público que a 
SUDEMA - Superintendência de Administra-
ção do Meio Ambiente, emitiu a Licença de 
Instalação n°3296/2016 em João Pessoa,26 
de Setembro de 2016– Prazo: 730 dias. 
Para a atividade de: Sistema de Abasteci-
mento de Água de Paulista. Na(o): SÍTIOS 
MARAVILHA, IPUEIRA E CIDADE VISTA 
SERRANA-Município:PAULISTA- UF: PB: 
Processo: 2016-003415/TEC/LI-4878.

CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA 
- CAGEPA JOAO PESSOA - CNPJ/CPF Nº 
09.123.654/0001-87 Torna público que a 
SUDEMA - Superintendência de Administra-
ção do Meio Ambiente, emitiu a Licença de 
Operação n°3015/2016 em João Pessoa, 15 
de Setembro de 2016– Prazo: 1460 dias. Para 
a atividade de: Sistema de Abastecimento de 
Água contemplando a captação no açude 
Várzea Grande; Adução; AB da EEAB1 até 
a EEAB2 e da EEAB@ até a ETA; Estação 
Elevatória de Água Bruta1 e 2; Reservatório 
Elevado com 250m³ e Reservatório Apoiado 
com 500m³; ligações domiciliares e rede de 
distribuição; Estação de Tratamento de Água 
– ETA, Q=26,25l/s ou 94,5m³/h. - Município: 
PICUÍ - UF: PB: Processo: 2016-006485/
TEC/LO-3084.

A Empresa COMSOL – Comércio de 
Soldas e Equipamentos LTDA, CNPJ nº 
40.963.589/0001-48, com sede na Rua 
Pedro Batista, nº 32, Torre, João Pessoa/Pb, 
comunica o extravio de um talão de Notas 
Fiscais, Série D, Modelo 02, dos números 
2551 a 2600, conforme Certidão de Registro 
de Ocorrência nº 00037.01.2016.1.02.203, 
datado de 26 de setembro de 2016.

N O T A
Palmira Gomes Luiz, procura 

sua irmã Irenice Gomes Luiz, quem 
encontrar telefonar para Josefa, 
ligar para o número 3229-7378. 
Varzea Nova - PB.   
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 ESTADO DA PARAIBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ

 HOMOLOGAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 00041/2016
Nos termos do relatório final apresentado pelo Pregoeiro Oficial e observado parecer da Assesso-

ria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00041/2016, que objetiva: Locação de um veículo tipo 
caminhão Basculante; HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório: Licitação Deserta.

Sapé - PB, 16 de Setembro de 2016
FLÁVIO ROBERTO MALHEIROS FELICIANO - Prefeito

 
 PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA

SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA
COMISSÃO SETORIAL DE LICITAÇÃO 

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO N. º 09024/2016 PROCESSO ADM. Nº. 2015/086274
OBJETO: SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL AQUISIÇÃO DE 21 (VIN-

TE E UM) DATA SHOW PARA ATENDER AS DEMANDAS DA FORMAÇÃO CONTINUADA DOS 
PROFESSORES ALFABETIZADORES DO PACTO NACIONAL PELA ALFABETIZAÇÃO NA IDADE 
CERTA-PNAIC, QUE ATENDEM AOS ALUNOS DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL.

INÍCIO DO ACOLHIMENTO DE PROPOSTAS: 12 de outubro de 2016.
ABERTURA DAS PROPOSTAS: 13/10/2016 - Horário: 09h30min (HORÁRIO DE BRASÍLIA).      
INÍCIO DA DISPUTA DE PREÇOS: 14/10/2016 - Horário: 09h00min (HORÁRIO DE BRASÍLIA).
LOCAL: www.licitacoes-e.com.br
REFERÊNCIA DE TEMPO: Para todas as referências de tempo será observado o horário oficial 

de Brasília - DF.
A Secretaria de Educação e Cultura do município de João Pessoa através da Pregoeira 

torna público que fará realizar a Licitação na modalidade Pregão Eletrônico, cuja sessão pública 
será realizada através do site www.licitacoes-e.com.br. SUPORTE LEGAL: com Lei Federal nº. 
10.520/2002, que institui a modalidade Pregão; o Decreto Municipal nº. 4.985 de 18 de novembro 
de 2003, que regulamenta o pregão no município de João Pessoa; Decreto Municipal 5.716 de 25 
de agosto de 2006; Decreto Municipal nº. 7.364 de 04 de outubro de 2011; Decreto Municipal 7.884 
de 24 de maio de 2013; Lei Municipal nº. 10.431 de 11 de abril de 2005, publicada no SO nº. 952, 
com aplicação subsidiária da Lei nº. 8.666/1993 e respectivas alterações, Lei Complementar nº. 
123/2006, Lei Complementar nº. 147/2014, Lei nº. 8.078/1990 (Código de Defesa do Consumidor), 
Decretos nº. 3.555/2000 e 5.450/2005. Edital: cópia a ser adquirida no site www.licitacoes-e.com.
br, a partir de 28 de setembro de 2016.

João Pessoa, 26 de setembro de 2016.
Gláucia Kaline A. da Fonseca Carvalho

Pregoeira da CSL/SEDEC 

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA
SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA

COMISSÃO SETORIAL DE LICITAÇÃO 
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO N. º 09017/2016 PROCESSO ADM. Nº. 2015/069428
OBJETO: Sistema de registro de preços para eventual aquisição de livros de inglês, espanhol e 

francês destinados ao Centro de Línguas Estrangeiras da Rede Municipal de Ensino.
INÍCIO DO ACOLHIMENTO DE PROPOSTAS: 11 de outubro de 2016.
ABERTURA DAS PROPOSTAS: 12/10/2016 - Horário: 09h30min (HORÁRIO DE BRASÍLIA).      
INÍCIO DA DISPUTA DE PREÇOS: 13/10/2016 - Horário: 09h00min (HORÁRIO DE BRASÍLIA).
LOCAL: www.licitacoes-e.com.br
REFERÊNCIA DE TEMPO: Para todas as referências de tempo será observado o horário oficial 

de Brasília - DF.
A Secretaria de Educação e Cultura do município de João Pessoa através da Pregoeira 

torna público que fará realizar a Licitação na modalidade Pregão Eletrônico, cuja sessão pública 
será realizada através do site www.licitacoes-e.com.br. SUPORTE LEGAL: com Lei Federal nº. 
10.520/2002, que institui a modalidade Pregão; o Decreto Municipal nº. 4.985 de 18 de novembro 
de 2003, que regulamenta o pregão no município de João Pessoa; Decreto Municipal 5.716 de 25 
de agosto de 2006; Decreto Municipal nº. 7.364 de 04 de outubro de 2011; Decreto Municipal 7.884 
de 24 de maio de 2013; Lei Municipal nº. 10.431 de 11 de abril de 2005, publicada no SO nº. 952, 
com aplicação subsidiária da Lei nº. 8.666/1993 e respectivas alterações, Lei Complementar nº. 
123/2006, Lei Complementar nº. 147/2014, Lei nº. 8.078/1990 (Código de Defesa do Consumidor), 
Decretos nº. 3.555/2000 e 5.450/2005. Edital: cópia a ser adquirida no site www.licitacoes-e.com.
br, a partir de 28 de setembro de 2016.

João Pessoa, 26 de setembro de 2016.
Gláucia Kaline A. da Fonseca Carvalho

Pregoeira da CSL/SEDEC

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITÉ
AVISO DE ADJUDICAÇÃO – PREGÃO PRESENCIAL Nº. 041/2016

A Prefeitura Municipal de Cuité/PB, por intermédio de seu Pregoeiro, torna público que adjudicou 
o objeto desta licitação em favor das empresas EQUIPAÇO MOVEIS E ELETRODOMESTICOS 
LTDA CNPJ 11.938.541/0001-81 no valor total de R$ 76.685,00 e CRM COMERCIAL LTDA ME 
CNPJ 04.679.119/0001-93 no valor total de R$ 36.792,80. Demais informações 83-3372-2246. 

Cuité – PB, em 14 de setembro de 2016.
Bruce da Silva Santos

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITÉ
AVISO DE HOMOLOGAÇÃO – PREGÃO PRESENCIAL Nº. 041/2016

A Prefeita do Município de Cuité/PB, torna público que homologou a adjudicação do objeto 
desta licitação em favor das empresas EQUIPAÇO MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA 
CNPJ 11.938.541/0001-81 no valor total de R$ 76.685,00 e CRM COMERCIAL LTDA ME CNPJ 
04.679.119/0001-93 no valor total de R$ 36.792,80. Em consequência, ficam convocados os 
proponentes para assinatura do instrumento de contrato, nos termos do art. 64, caput, da Lei nº. 
8.666/93, sob pena de decair o direito à contratação sem prejuízo das sanções previstas em lei. 
Demais informações 83-3372-2246. 

Cuité – PB, em 14 de setembro de 2016. 
EUDA FABIANA DE FARIAS PALMEIRA VENÂNCIO

Prefeita Constitucional de Cuité

TEXPAR TÊXTIL DA PARAÍBA S.A.
CNPJ/MF nº 01.797.251/0001-01 - NIRE: 25.3.0000928-4

Ata da Assembléia Geral Ordinária realizada em 22 de Agosto de 2016. Aos vinte e dois dias 
do mês de agosto de 2016, às 10:00 horas, na sede social da companhia, na BR 230, Km 41, 
s/n, Jardim Planalto, na cidade de Santa Rita, Estado da Paraíba, reuniram-se em Assembléia 
Geral Ordinária os acionistas da TEXPAR – TÊXTIL DA PARAÍBA S/A, representando a totalidade 
do capital social com direito a voto, conforme assinaturas lançadas no livro próprio. Por escolha 
unânime dos presentes, assumiu a presidência dos trabalhos a Sra. Eva Goldman, que convidou 
a mim, Décio Pereira da Silva, para secretariá-lo. Esclareceu a Sra. Presidente que foi dispensada 
a publicação da convocação dos acionistas, todos previamente cientificados da data, hora, local a 
temas a serem tratados na presente Assembléia, em função do previsto no parágrafo 4º do artigo 
124 da Lei 6404/76. Abertos os trabalhos, a Sra. Presidente informou que estavam em discussão 
os documentos referentes ao relatório da diretoria e às demonstrações financeiras relativas ao 
exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2015 que foram publicadas nos jornais “Diário 
Oficial do Estado da Paraíba” e “A União” nas edições do dia 27 de julho de 2015, bem como as 
deliberações sobre a eleição de diretoria da empresa para o próximo exercício e fixação dos res-
pectivos honorários da diretoria a ser eleita. Após debates, decidiu, a Assembléia, por unanimidade: 
a) pela aprovação das demonstrações financeiras e do relatório da diretoria, relativos ao exercício 
social encerrado em 31 de dezembro de 2015; b) distribuição aos sócios dos dividendos relativos 
ao saldo de Lucros Acumulados em 31/12/2015, tendo por base os documentos aprovados nesta 
Assembléia. Decidiu a Assembléia, assim, por unanimidade, pela distribuição de dividendos no 
montante de R$ 18.900.000,00 (dezoito milhões e novecentos mil reais), apurados de acordo com o 
saldo da conta de Lucros Acumulados, registrado no Balanço Contábil apurado em 31 de dezembro 
de 2015. O valor deverá ser distribuído proporcionalmente à participação de cada um dos acionis-
tas na sociedade, devendo ser creditado contabilmente, para acerto de contas-correntes entre as 
empresas, no prazo de 30 (trinta) dias a contar da data de realização desta Assembléia. À empresa 
DE MILLUS S/A INDÚSTRIA E COMÉRCIO, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 33.115.817/0001-64, 
detentora de 100% (cem por cento) de participação na empresa TEXPAR – TÊXTIL DA PARAÍBA 
S/A serão creditados os R$ 18.900.000,00 (dezoito milhões e novecentos mil reais), c) decidiram 
os acionistas, também por unanimidade, em eleger sua Diretoria para um mandato de 01 (um) ano, 
a terminar com a realização da próxima Assembléia Geral Ordinária, tendo sido, pois, reeleito, para 
Diretor Presidente o Sr. Nelson Cuptchik, brasileiro, casado, engenheiro, portador de documento 
de identidade nº 04.457.639-5, emitido pelo IFP/RJ e de CIC nº 545.967.427-15, residente e 
domiciliado na Rua Visconde de Albuquerque, 956/601, Rio de Janeiro, RJ e reeleito para Diretor 
de Operações o Sr. Antonio Carlos dos Santos, brasileiro, solteiro, Gerente Fabril, portador de 
documento de identidade nº 08.478.029-5, emitido pelo DETRAN/RJ e de CPF nº 015.591.067-19, 
residente e domiciliada na Av. Oceano Pacífico, nº 702, apto. 302, Intermares, Cabedelo, PB, bem 
como fixar os honorários da diretoria no montante global anual de R$ 3.000.000,00 (três milhões 
de reais), cabendo a Diretoria dividir tal verba entre seus membros e fixar a época dos respectivos 
pagamentos; d) Colocada a palavra a disposição dos presentes, não foram apresentados outros 
assuntos de seu interesse para serem discutidos na presente Assembléia. Nada a mais havendo a 
ser tratado, foram suspensos os trabalhos pelo tempo necessário à lavratura da presente ata no livro 
próprio, que logo a seguir foi lida e aprovada pela unanimidade dos presentes. (aa) EVA GOLDMAN, 
representante da De Millus S/A Indústria e Comércio, Décio Pereira da Silva. Confere com original 
lavrado no livro próprio, em 22 de Agosto de 2016. DE MILLUS S/A INDÚSTRIA E COMÉRCIO 
- Eva Goldman; Nelson Cuptchik - Diretor Presidente; Décio Pereira da Silva – Secretário. Junta 
Comercial do Estado da Paraíba. Certifico o registro em 22/09/2016 sob o nº 20160488559. Maria 
de Fátima Ventura Venâncio – Secretário(a) Geral.

TEXNOR - TÊXTIL DO NORDESTE S.A.
CNPJ nº 02.667.971/0001-15 - NIRE 25.3.0000937-3

Ata da Assembleia Geral Ordinária realizada em 22 de Agosto de 2016. Aos vinte e dois dias 
do mês de agosto de 2016, às 11:00 horas, na sede social da companhia, na BR 230, Km 41, s/nº, 
Jardim Planalto, na cidade de Santa Rita, Estado da Paraíba, reuniram-se em Assembleia Geral 
Ordinária os acionistas da TEXNOR - TÊXTIL DO NORDESTE S/A,  representando a totalidade 
do capital social  com direito a voto, conforme assinaturas lançadas no livro próprio. Por escolha 
unânime dos presentes, assumiu a presidência dos trabalhos a Sra. Eva Goldman, que convidou 
a mim, Décio Pereira da Silva, para secretariá-lo. Esclareceu a Sra. Presidente que foi dispensada 
a publicação da convocação dos acionistas, todos previamente cientificados da data, hora, local a 
temas a serem tratados na presente Assembleia, em função do previsto no parágrafo 4º do artigo 
124 da Lei 6404/76. Abertos os trabalhos, a Sra. Presidente informou que estavam em discussão, 
na pauta da Assembleia Geral Ordinária, os documentos referentes ao relatório da diretoria e às 
demonstrações financeiras relativas ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2015, 
que foram publicados nos jornais “Diário Oficial do Estado da Paraíba” e “A União” nas edições do 
dia 27 de julho de 2016, bem como as deliberações sobre a eleição de diretoria da empresa para 
o próximo exercício e fixação dos respectivos honorários da diretoria a ser eleita. Após debates, 
decidiu, a Assembleia, por unanimidade: a) pela aprovação das demonstrações financeiras e do 
relatório da diretoria, relativos ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2015; b) o 
item da ordem do dia relativo à distribuição de dividendos ficou prejudicado em face à apuração de 
prejuízo no exercício de 2015; c) decidiram os acionistas, também por unanimidade, em eleger a 
sua Diretoria para novo mandato de 01 (um) ano, a terminar com a realização de nova Assembleia 
Geral Ordinária ficando, pois, reeleito, para Diretor Presidente o Sr. Nelson Cuptchik, brasileiro, 
casado, engenheiro, portador de documento de identidade nº 04.457.639-5, emitido pelo IFP/RJ 
e de  CIC nº 545.967.427-15, residente e domiciliado na Rua Visconde de Albuquerque, 956/601, 
Rio de Janeiro, RJ e reeleito para Diretor de Operações o Sr. Antonio Carlos dos Santos, brasileiro, 
solteiro, Gerente Fabril, portador de documento de identidade nº 08.478.029-5, emitido pelo DETRAN/
RJ e de CPF nº 015.591.067-19, residente e domiciliada na Av. Oceano Pacífico, nº 702, apto. 302, 
Intermares, Cabedelo, PB, bem como fixar os honorários da diretoria no montante global anual de R$ 
3.000.000,00 (três milhões de reais), cabendo à Diretoria dividir tal verba entre seus membros e fixar 
a época dos respectivos pagamentos. d) Colocada a palavra a disposição dos presentes, não foram 
apresentados outros assuntos de seu interesse para serem discutidos na presente Assembleia. Nada 
a mais havendo a ser tratado, foram suspensos os trabalhos pelo tempo necessário à lavratura da 
presente ata no livro próprio, que logo a seguir foi lida e aprovada pela unanimidade dos presentes. 
Nada mais havendo a ser tratado, foram suspensos os trabalhos pelo tempo necessário à lavratura 
da presente ata e da transcrição da Consolidação dos Estatutos no livro próprio, que logo a seguir 
foi lida e aprovada pela unanimidade dos presentes. (aa) EVA GOLDMAN, representante da De 
Millus S/A Indústria e Comércio; LAURA J. WACHELESKI, representante da DM Lingerie S/A, e 
Décio Pereira da Silva. Confere com original lavrado no livro próprio, em 22/08/2016. DE MILLUS 
S/A INDÚSTRIA E COMÉRCIO - Eva Goldman. D M LINGERIE S/A - Laura J. Wacheleski. Nelson 
Cuptchik - Diretor Presidente; Décio Pereira da Silva - Secretário. JUNTA COMERCIAL DO ESTADO 
DA PARAÍBA. Certifico o Registro em 22/09/2016, sob o nº 20160488567. Maria de Fátima Ventura 
Venâncio - Secretário(a) Geral.

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ

RESULTADO FASE PROPOSTA – CONCORRÊNCIA Nº 002/2016
OBJETO: PERMISSÃO DE USO, OPERACIONALIZAÇÃO E EXPLORAÇÃO COMERCIAL À 

TÍTULO ONEROSO DE BOX, LOCALIZADOS NAS PRAÇAS JOSÉ AMÉRICO E ADOLFO MAYER 
E PONTOS COMERCIAIS NA AVENIDA PRIMEIRO DE ABRIL.

LICITANTE DECLARADO VENCEDOR e respectivo valor total da contratação:
ORLANDIA BRAZ DA SILVA SOUZA. – Valor: R$ 5.988,00
SILVANO ROLIM DE MOURA. - Valor: R$ 9.624,00.
ROTIELO JOSÉ BARROS DE OLIVEIRA. – Valor: R$ 12.600,00
ELIENE FERNANDES DE SALES. – Valor: R$ 14.412,00
FERNANDA ARAÚJO MACIEL. – Valor: R$ 9.738,72
MICHAEL GUEDES DE VASCONCELOS. – Valor: R$ 7.342,80
ROSICLEIDE DA SILVA TORRES. – Valor: R$ 6.660,00
Dos atos decorrentes do procedimento licitatório, caberão recursos nos termos do Art. 109, 

da Lei Federal nº. 8.666/93 e suas alterações. Maiores informações poderão ser obtidas junto a 
Comissão Permanente de Licitação, Avenida Primeiro de Abril, 390 - Centro - Sumé - PB, no horário 
das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis.

Telefone: (083) 3353-2274.
Sumé - PB, 19 de setembro de 2016.

DIMITRIUS LAURENT FERREIRA DA SILVA - Presidente da Comissão

INTIMAÇÃO
O Presidente da Comissão Permanente de Inquérito, designado pelo Secretário de Estado da 

Educação, Professor Aléssio Trindade de Barros, por meio da Portaria nº 671, de 05 de julho de 
2016, publicada no D.O.E de 09 de julho de 2016, INTIMA o (a) senhor (a) ADRIANA PEIXOTO 
LIMA COELHO DA COSTA, matrícula n° 169.941-5, a comparecer perante esta Comissão, que 
se encontra instalada no Centro Administrativo Estadual, situado a Av. João da Mata, s/n, Bloco I, 
5º andar, Jaguaribe, na sala da CPI, às 14:00 horas do dia 04 de  OUTUBRO  de 2016, a fim de 
prestar DECLARAÇÕES no Processo Administrativo Disciplinar n° 0016670-2/2016 – Apenso n° 
0014850-0/2016, que apura denúncia de omissão na prestação de contas dos programas PDDE 
Básico, exercício 2014, da EEEF FRANCISCO SOUTO NETO, no município de Esperança/PB

João Pessoa, 23 de setembro de 2016.
Cláudio Roberto Tolêdo de Santana

Presidente da CPI/SEE - PB

INTIMAÇÃO
O Presidente da Comissão Permanente de Inquérito, designado pelo Secretário de Estado da 

Educação, Professor Aléssio Trindade de Barros, por meio da Portaria nº 909, de 31 de agosto de 
2016, publicada no D.O.E de 06 de setembro de 2016, INTIMA o (a) senhor (a) ANTONIA ANTONIETA 
DA SILVA, matrícula n° 174.852-1, a comparecer perante esta Comissão, que se encontra instalada 
no Centro Administrativo Estadual, situado a Av. João da Mata, s/n, Bloco I, 5º andar, Jaguaribe, na 
sala da CPI, às 14:00 horas do dia 04 de  OUTUBRO  de 2016, a fim de prestar DECLARAÇÕES 
no Processo Administrativo Disciplinar n° 0022244-5/2016 – Apenso n° 0021348-0/2016, que apura 
denúncia de omissão na prestação de contas dos programas PDDE Básico, exercício 2013 e PDDE 
Educação Integral (Mais educação) exercícios 2013 e  2014, da EEEFM VALDEMIRO WANDERLEY 
D EOLIVEIRA, no município de Santa Cruz/PB

João Pessoa, 23 de setembro de 2016.
Cláudio Roberto Tolêdo de Santana

Presidente da CPI/SEE - PB

INTIMAÇÃO
O Presidente da Comissão Permanente de Inquérito, designado pelo Secretário de Estado da 

Educação, Professor Aléssio Trindade de Barros, por meio da Portaria nº 834, de 12 de agosto 
de 2016, publicada no D.O.E de 18 de agosto de 2016, INTIMA o (a) senhor (a) DANIEL MÁRCIO 
MOLINA, matrícula n° 181.454-1, a comparecer perante esta Comissão, que se encontra instalada 
no Centro Administrativo Estadual, situado a Av. João da Mata, s/n, Bloco I, 5º andar, Jaguaribe, na 
sala da CPI, às 14:00 horas do dia 04 de  OUTUBRO  de 2016, a fim de prestar DECLARAÇÕES 
no Processo Administrativo Disciplinar n° 0021142-1/2016 – Apenso n° 0016885-1/2016, que apu-
ra denúncia de omissão na prestação de contas dos programas PPDE Educação Integral (Mais 
Educação), exercícios 2013 e 2014 e PDDE Básico, exercício 2014 da EEEF SEVERINO PEDRO 
DO NASCIMENTO, no município de Puxinanã/PB

João Pessoa, 23 de setembro de 2016.
Cláudio Roberto Tolêdo de Santana

Presidente da CPI/SEE - PB

INTIMAÇÃO
O Presidente da Comissão Permanente de Inquérito, designado pelo Secretário de Estado da 

Educação, Professor Aléssio Trindade de Barros, por meio da Portaria nº 916, de 31 de agosto 
de 2016, publicada no D.O.E de 06 de setembro de 2016, INTIMA o (a) senhor (a) EDNALVA DA 
COSTA BARBOSA, matrícula n° 179.890-1, a comparecer perante esta Comissão, que se encontra 
instalada no Centro Administrativo Estadual, situado a Av. João da Mata, s/n, Bloco I, 5º andar, 
Jaguaribe, na sala da CPI, às 14:00 horas do dia 04 de  OUTUBRO  de 2016, a fim de prestar 
DECLARAÇÕES no Processo Administrativo Disciplinar n° 0022568-5/2016 – Apenso n° 0021523-
4/2016, que apura denúncia de omissão na prestação de contas dos programas PDDE Básico e 
PDDE Educação Integral (Mais educação) exercício 2014, da EEEF ISAURA FERNANDES DE 
SOUZA, no município de Campina Grande/PB

João Pessoa, 23 de setembro de 2016.
Cláudio Roberto Tolêdo de Santana

Presidente da CPI/SEE - PB

INTIMAÇÃO
O Presidente da Comissão Permanente de Inquérito, designado pelo Secretário de Estado da 

Educação, Professor Aléssio Trindade de Barros, por meio da Portaria nº 838, de 12 de agosto de 
2016, publicada no D.O.E de 18 de agosto de 2016, INTIMA o (a) senhor (a) EDUARDO GOMES 
CAMPOS, matrícula n° 180.366-2, a comparecer perante esta Comissão, que se encontra instalada 
no Centro Administrativo Estadual, situado a Av. João da Mata, s/n, Bloco I, 5º andar, Jaguaribe, na 
sala da CPI, às 14:00 horas do dia 04 de  OUTUBRO  de 2016, a fim de prestar DECLARAÇÕES 
no Processo Administrativo Disciplinar n° 0021126-3/2016 – Apenso n° 0018387-0/2016, que apura 
denúncia de omissão na prestação de contas dos programas PDDE BÁSICO E PPDE Educação 
Integral (Mais Educação), exercício 2014  da EEEF POETA CARLOS DRUMOND DE ANDRADE, 
no município de Campina Grande/PB

João Pessoa, 23 de setembro de 2016.
Cláudio Roberto Tolêdo de Santana

Presidente da CPI/SEE - PB

INTIMAÇÃO
O Presidente da Comissão Permanente de Inquérito, designado pelo Secretário de Estado da 

Educação, Professor Aléssio Trindade de Barros, por meio da Portaria nº 835, de 12 de AGOSTO de 
2016, publicada no D.O.E de 18 de AGOSTO de 2016, INTIMA o (a) senhor (a) ITANIA MARIA COSTA 
SILVA, matrícula n° 171.677-8, a comparecer perante esta Comissão, que se encontra instalada 
no Centro Administrativo Estadual, situado a Av. João da Mata, s/n, Bloco I, 5º andar, Jaguaribe, na 
sala da CPI, às 14:00 horas do dia 04 de  OUTUBRO  de 2016, a fim de prestar DECLARAÇÕES 
no Processo Administrativo Disciplinar n° 0021140-8/2016 – Apenso n° 0016882-7/2016, que apura 
denúncia de omissão na prestação de contas dos programas PDDE Básico, exercício 2013 e 2014, 
da EEEF ANA FERREIRA DA COSTA, no município de Riacho de santo Antonio/PB

João Pessoa, 23 de setembro de 2016.
Cláudio Roberto Tolêdo de Santana

Presidente da CPI/SEE - PB

INTIMAÇÃO
O Presidente da Comissão Permanente de Inquérito, designado pelo Secretário de Estado da 

Educação, Professor Aléssio Trindade de Barros, por meio da Portaria nº 669, de 05 de julho de 
2016, publicada no D.O.E de 09 de julho de 2016, INTIMA o (a) senhor (a) LÚCIA MARIA CAM-
POS CORREIA DE MATOS, matrícula n° 154.583-3, a comparecer perante esta Comissão, que 
se encontra instalada no Centro Administrativo Estadual, situado a Av. João da Mata, s/n, Bloco I, 
5º andar, Jaguaribe, na sala da CPI, às 14:00 horas do dia 04 de  OUTUBRO  de 2016, a fim de 
prestar DECLARAÇÕES no Processo Administrativo Disciplinar n° 0016679-2/2016 – Apenso n° 
0014250-3/2016, que apura denúncia de omissão na prestação de contas do programa PDDE Básico, 
exercício 2013, da CRECHE PRÉ-ESCOLA ANA PAULA, no município de Campina Grande/PB

João Pessoa, 23 de setembro de 2016.
Cláudio Roberto Tolêdo de Santana

Presidente da CPI/SEE - PB

INTIMAÇÃO
O Presidente da Comissão Permanente de Inquérito, designado pelo Secretário de Estado da 

Educação, Professor Aléssio Trindade de Barros, por meio da Portaria nº 834, de 12 de agosto 
de 2016, publicada no D.O.E de 18 de agosto de 2016, INTIMA o (a) senhor (a) MARGARETH 
LEAL RICARDO DE ARAÚJO, matrícula n° 166.221-0, a comparecer perante esta Comissão, que 
se encontra instalada no Centro Administrativo Estadual, situado a Av. João da Mata, s/n, Bloco I, 
5º andar, Jaguaribe, na sala da CPI, às 14:00 horas do dia 04 de  OUTUBRO  de 2016, a fim de 
prestar DECLARAÇÕES no Processo Administrativo Disciplinar n° 0021146-5/2016 – Apenso n° 
0014258-2/2016, que apura denúncia de omissão na prestação de contas dos programas PDDE 
BÁSICO E PPDE Educação Integral (Mais Educação), exercício 2014 da EEEFM CONSELHEIRO 
JOSÉ BRAZ DO RÊGO, no município de Boqueirão/PB

João Pessoa, 23 de setembro de 2016.
Cláudio Roberto Tolêdo de Santana

Presidente da CPI/SEE - PB

INTIMAÇÃO
O Presidente da Comissão Permanente de Inquérito, designado pelo Secretário de Estado da 

Educação, Professor Aléssio Trindade de Barros, por meio da Portaria nº 797, de 29 de julho de 
2016, publicada no D.O.E de 10 de agosto de 2016, INTIMA o (a) senhor (a) MARIA DA GLÓRIA 
ALVES BEZERRA DA COSTA, matrícula n° 158.645-9, a comparecer perante esta Comissão, que 
se encontra instalada no Centro Administrativo Estadual, situado a Av. João da Mata, s/n, Bloco I, 
5º andar, Jaguaribe, na sala da CPI, às 14:00 horas do dia 04 de  OUTUBRO  de 2016, a fim de 
prestar DECLARAÇÕES no Processo Administrativo Disciplinar n° 0019505-2/2016 – Apenso n° 
0017594-8/2016, que apura denúncia de omissão na prestação de contas dos programas PDDE 
EDUCAÇÃO INTEGRAL (MAIS EDUCAÇÃO), exercício 2013 e PDDE BÁSICO, PDDE Educação 
Integral (Mais educação) E PDDE QUALIDADE exercício 2014, da EEEF BAIRRO SÃO JOSÉ, no 
município de CONCEIÇÃO/PB

João Pessoa, 23 de setembro de 2016.
Cláudio Roberto Tolêdo de Santana

Presidente da CPI/SEE - PB

INTIMAÇÃO
O Presidente da Comissão Permanente de Inquérito, designado pelo Secretário de Estado da 

Educação, Professor Aléssio Trindade de Barros, por meio da Portaria nº 829, de 12 de agosto de 
2016, publicada no D.O.E de 18 de agosto de 2016, INTIMA o (a) senhor (a) MARIA DE FÁTIMA 
DE OLIVEIRA PEREIRA, matrícula n° 146.510-4, a comparecer perante esta Comissão, que se 
encontra instalada no Centro Administrativo Estadual, situado a Av. João da Mata, s/n, Bloco I, 
5º andar, Jaguaribe, na sala da CPI, às 14:00 horas do dia 04 de  OUTUBRO  de 2016, a fim de 
prestar DECLARAÇÕES no Processo Administrativo Disciplinar n° 0021147-6/2016 – Apenso n° 
0017201-2/2016, que apura denúncia de omissão na prestação de contas dos programas PDDE 
Básico, exercício 2014, da EEEF JOSÉ DOROTEIA DUTRA, no município de Campina Grande/PB

João Pessoa, 23 de setembro de 2016.
Cláudio Roberto Tolêdo de Santana

Presidente da CPI/SEE - PB

INTIMAÇÃO
O Presidente da Comissão Permanente de Inquérito, designado pelo Secretário de Estado da 

Educação, Professor Aléssio Trindade de Barros, por meio da Portaria nº 833, de 12 de agosto de 
2016, publicada no D.O.E de 18 de agosto de 2016, INTIMA o (a) senhor (a) MARIA DE LOURDES 
TAVARES DA SILVA, matrícula n° 154.447-2, a comparecer perante esta Comissão, que se encontra 
instalada no Centro Administrativo Estadual, situado a Av. João da Mata, s/n, Bloco I, 5º andar, Ja-
guaribe, na sala da CPI, às 14:00 horas do dia 04 de  OUTUBRO  de 2016, a fim de prestar DECLA-
RAÇÕES no Processo Administrativo Disciplinar n° 0021143-2/2016 – Apenso n° 0016888-4/2016, 
que apura denúncia de omissão na prestação de contas dos programas PDDE Básico, exercício 
2013, da EEEF PROFESSORA ELZIRA GOMES DE MEDEIROS, no município de Aroeiras/PB

João Pessoa, 23 de setembro de 2016.
Cláudio Roberto Tolêdo de Santana

Presidente da CPI/SEE - PB

INTIMAÇÃO
O Presidente da Comissão Permanente de Inquérito, designado pelo Secretário de Estado da 

Educação, Professor Aléssio Trindade de Barros, por meio da Portaria nº 679, de 05 de julho de 
2016, publicada no D.O.E de 09 de julho de 2016, INTIMA o (a) senhor (a)  M A R Í L I A  D E 
CASTRO RAMOS JUVINO, a comparecer perante esta Comissão, que se encontra instalada no 
Centro Administrativo Estadual, situado a Av. João da Mata, s/n, Bloco I, 5º andar, Jaguaribe, na 
sala da CPI, às 14:00 horas do dia 04 de  OUTUBRO  de 2016, a fim de prestar DECLARAÇÕES 
no Processo Administrativo Disciplinar n° 0016627-4/2016 – Apenso n° 0015661-1/2016, que apura 
denúncia de omissão na prestação de contas dos programas PDDE Básico E PDDE EDUCAÇÃO 
INTEGRAL (MAIS EDUCAÇÃO), da EEEF RAULINO MARACAJÁ, no município de GURJÃO/PB

João Pessoa, 23 de setembro de 2016.
Cláudio Roberto Tolêdo de Santana

Presidente da CPI/SEE - PB

MANDADO DE CITAÇÃO
O Presidente da Comissão Permanente de Inquérito, designado pelo Secretário de Estado da 

Educação Professor Aléssio Trindade de Barros, por meio da Portaria nº663, de 05 de julho de 
2016, publicada no D.O.E  de  09 de julho de 2016, nos termos do art. 149 § 1°, CITA a Sra. ABRÃO 
GUEDES DA SILVA, matrícula n° 181.578-4, para apresentar na sede da Comissão Permanente 
de Inquérito, no prazo de 10 (dez) dias, contados a partir da última publicação deste mandado, 
DEFESA ESCRITA, em relação aos fatos que lhe foram imputados no TERMO DE INDICIAÇÃO 
presente no Processo Administrativo n° 0016710-6/2016,  Apenso nº 0014241-3/2016,  sob pena 
de revelia, sendo-lhe assegurado vista dos respectivos autos na sede da CPI/SEE, de segunda à 
sexta-feira, das 08:00h às 12:00h e das 13:30h às 16:30h.

João Pessoa, 23 de setembro de 2016.
Cláudio Roberto Tolêdo de Santana

Presidente da CPI/SEE - PB

MANDADO DE CITAÇÃO
O Presidente da Comissão Permanente de Inquérito, designado pelo Secretário de Estado da 

Educação Professor Aléssio Trindade de Barros, por meio da Portaria nº 660, de 05 de julho de 2016, 
publicada no D.O.E  de  09 de julho de 2016, nos termos do art. 149 § 1°, CITA a Sra. AMANDA 
NEVES DA SILVA, matrícula n° 181.304-8, para apresentar na sede da Comissão Permanente de 
Inquérito, no prazo de 10 (dez) dias, contados a partir da última publicação deste mandado, DEFESA 
ESCRITA, em relação aos fatos que lhe foram imputados no TERMO DE INDICIAÇÃO presente 
no Processo Administrativo n° 0016717-4/2016,  Apenso nº 0014212-1/2016,  sob pena de revelia, 
sendo-lhe assegurado vista dos respectivos autos na sede da CPI/SEE, de segunda à sexta-feira, 
das 08:00h às 12:00h e das 13:30h às 16:30h.

João Pessoa, 23 de setembro de 2016.
Cláudio Roberto Tolêdo de Santana

Presidente da CPI/SEE - PB

MANDADO DE CITAÇÃO
O Presidente da Comissão Permanente de Inquérito, designado pelo Secretário de Estado da 

Educação Professor Aléssio Trindade de Barros, por meio da Portaria nº 699, de 05 de julho de 
2016, publicada no D.O.E  de  05 de julho de 2016, nos termos do art. 149 § 1°, CITA a Sra. ANGELA 
RITA  ROSA DA SILVA, matrícula n° 169.310-7, para apresentar na sede da Comissão Permanente 
de Inquérito, no prazo de 10 (dez) dias, contados a partir da última publicação deste mandado, 
DEFESA ESCRITA, em relação aos fatos que lhe foram imputados no TERMO DE INDICIAÇÃO 
presente no Processo Administrativo n° 0016853-5/2016,  Apenso nº 0009659-2/2016,  sob pena 
de revelia, sendo-lhe assegurado vista dos respectivos autos na sede da CPI/SEE, de segunda à 
sexta-feira, das 08:00h às 12:00h e das 13:30h às 16:30h.

João Pessoa, 23 de setembro de 2016.
Cláudio Roberto Tolêdo de Santana

Presidente da CPI/SEE - PB

MANDADO DE CITAÇÃO
O Presidente da Comissão Permanente de Inquérito, designado pelo Secretário de Estado da 

Educação Professor Aléssio Trindade de Barros, por meio da Portaria nº661, de 05 de julho de 2016, 
publicada no D.O.E  de  09 de julho de 2016, nos termos do art. 149 § 1°, CITA a Sra. Beronice 
Pessoa da Silva, matrícula n° 169.377-8, para apresentar na sede da Comissão Permanente de 
Inquérito, no prazo de 10 (dez) dias, contados a partir da última publicação deste mandado, DEFESA 
ESCRITA, em relação aos fatos que lhe foram imputados no TERMO DE INDICIAÇÃO presente 
no Processo Administrativo n° 0016715-2/2016,  Apenso nº 0014216-5/2016,  sob pena de revelia, 
sendo-lhe assegurado vista dos respectivos autos na sede da CPI/SEE, de segunda à sexta-feira, 
das 08:00h às 12:00h e das 13:30h às 16:30h.

João Pessoa, 23 de setembro de 2016.
Cláudio Roberto Tolêdo de Santana

Presidente da CPI/SEE - PB

MANDADO DE CITAÇÃO
O Presidente da Comissão Permanente de Inquérito, designado pelo Secretário de Estado da 

Educação Professor Aléssio Trindade de Barros, por meio da Portaria nº 691, de 05 de julho de 
2016, publicada no D.O.E  de  05 de julho de 2016, nos termos do art. 149 § 1°, CITA a Sra. Jakeline 
de Lima Lemos, matrícula n° 182.287-0, para apresentar na sede da Comissão Permanente de 
Inquérito, no prazo de 10 (dez) dias, contados a partir da última publicação deste mandado, DEFESA 
ESCRITA, em relação aos fatos que lhe foram imputados no TERMO DE INDICIAÇÃO presente 
no Processo Administrativo n° 0016893-0/2016,  Apenso nº 0009663-6/2016,  sob pena de revelia, 
sendo-lhe assegurado vista dos respectivos autos na sede da CPI/SEE, de segunda à sexta-feira, 
das 08:00h às 12:00h e das 13:30h às 16:30h.

João Pessoa, 23 de setembro de 2016.
Cláudio Roberto Tolêdo de Santana

Presidente da CPI/SEE - PB

MANDADO DE CITAÇÃO
O Presidente da Comissão Permanente de Inquérito, designado pelo Secretário de Estado da 

Educação Professor Aléssio Trindade de Barros, por meio da Portaria nº 660, de 05 de julho de 
2016, publicada no D.O.E  de  09 de julho de 2016, nos termos do art. 149 § 1°, CITA a Sra. LUANA 
BARBOSA DA SILVA, matrícula n° 174.715-1, para apresentar na sede da Comissão Permanente 
de Inquérito, no prazo de 10 (dez) dias, contados a partir da última publicação deste mandado, 
DEFESA ESCRITA, em relação aos fatos que lhe foram imputados no TERMO DE INDICIAÇÃO 
presente no Processo Administrativo n° 0016907-5/2016,  Apenso nº 0010379-2/2016,  sob pena 
de revelia, sendo-lhe assegurado vista dos respectivos autos na sede da CPI/SEE, de segunda à 
sexta-feira, das 08:00h às 12:00h e das 13:30h às 16:30h.

João Pessoa, 23 de setembro de 2016.
Cláudio Roberto Tolêdo de Santana

Presidente da CPI/SEE - PB

MANDADO DE CITAÇÃO
O Presidente da Comissão Permanente de Inquérito, designado pelo Secretário de Estado da 

Educação Professor Aléssio Trindade de Barros, por meio da Portaria nº 682, de 05 de julho de 2016, 
publicada no D.O.E  de  05 de julho de 2016, nos termos do art. 149 § 1°, CITA a Sra. Maria Sueli da 
Silva, matrícula n° 172.182-8, para apresentar na sede da Comissão Permanente de Inquérito, no 
prazo de 10 (dez) dias, contados a partir da última publicação deste mandado, DEFESA ESCRITA, 
em relação aos fatos que lhe foram imputados no TERMO DE INDICIAÇÃO presente no Processo 
Administrativo n° 0016617-3/2016,  Apenso nº 0015659-8/2016,  sob pena de revelia, sendo-lhe 
assegurado vista dos respectivos autos na sede da CPI/SEE, de segunda à sexta-feira, das 08:00h 
às 12:00h e das 13:30h às 16:30h.

João Pessoa, 23 de setembro de 2016.
Cláudio Roberto Tolêdo de Santana

Presidente da CPI/SEE - PB

MANDADO DE CITAÇÃO
O Presidente da Comissão Permanente de Inquérito, designado pelo Secretário de Estado da 

Educação Professor Aléssio Trindade de Barros, por meio da Portaria nº 703, de 05 de julho de 2016, 
publicada no D.O.E  de  09 de julho de 2016, nos termos do art. 149 § 1°, CITA a Sra. Waldenira 
Carvalho de Almeida Montenegro, matrícula n° 165.021-1, para apresentar na sede da Comissão 
Permanente de Inquérito, no prazo de 10 (dez) dias, contados a partir da última publicação deste 
mandado, DEFESA ESCRITA, em relação aos fatos que lhe foram imputados no TERMO DE IN-
DICIAÇÃO presente no Processo Administrativo n° 0016842-3/2016,  Apenso nº 0009687-3/2016,  
sob pena de revelia, sendo-lhe assegurado vista dos respectivos autos na sede da CPI/SEE, de 
segunda à sexta-feira, das 08:00h às 12:00h e das 13:30h às 16:30h.

João Pessoa, 23 de setembro de 2016.
Cláudio Roberto Tolêdo de Santana

Presidente da CPI/SEE - PB

MANDADO DE CITAÇÃO
O Presidente da Comissão Permanente de Inquérito, designado pelo Secretário de Estado da 

Educação Professor Aléssio Trindade de Barros, por meio da Portaria nº 681, de 05 de julho de 2016, 
publicada no D.O.E  de  09 de julho de 2016, nos termos do art. 149 § 1°, CITA a Sra. WERALICE 
GERVÁSIO COSTA, matrícula n° 169.632-7, para apresentar na sede da Comissão Permanente 
de Inquérito, no prazo de 10 (dez) dias, contados a partir da última publicação deste mandado, 
DEFESA ESCRITA, em relação aos fatos que lhe foram imputados no TERMO DE INDICIAÇÃO 
presente no Processo Administrativo n° 0016618-4/2016,  Apenso nº 0014209-7/2016,  sob pena 
de revelia, sendo-lhe assegurado vista dos respectivos autos na sede da CPI/SEE, de segunda à 
sexta-feira, das 08:00h às 12:00h e das 13:30h às 16:30h.

João Pessoa, 23 de setembro de 2016.
Cláudio Roberto Tolêdo de Santana

Presidente da CPI/SEE - PB

PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA 
EXTRATO DE TERMO ADITIVO

Segundo Termo Aditivo. Ref. ao Contrato de n°. 0043/2015. Objeto: prorrogação por mais 03 (três) 
meses, contados do termino do prazo de vigência do primeiro termo aditivo datado de 18/03/2016 
e com termino de vigência em 25/09/2016, celebrado inicialmente entre as partes objetivando a 
executar serviços na Implantação de sistemas de captação, armazenamento e distribuição de água 
para consumo humano, em comunidades rurais deste Município. Contratante: Prefeitura Municipal 
de Borborema – Maria Paula Gomes Pereira – Prefeita. Contratado: Montbravo Construções e 
Serviços Ltda - EPP - CNPJ: 20.010.332/0001-64 - Henderson Gomes dos Santos – sócio/diretor. 
Justificativa: Devido ao atraso de pagamento da primeira medição, em que a obra ficou paralisada 
por mais de dois meses e logo em seguida com alto índice de chuvas, inclusive os acessos que 
ficaram totalmente inacessíveis, conforme Justificativa Técnica do Engenheiro Fiscalizado.  Regi-
mento: Lei 8.666/93 e suas alterações posteriores. Data Termo Aditivo: 22/09/2016. Nova vigência 
do contrato com 2º Termo Aditivo: 26/12/2016.

EXTRATO DE TERMO ADITIVO
Quinto Termo Aditivo. Ref: ao contrato n°. 0019/2014. Objeto: prorrogação por mais 04 (quatro) 

meses, contados do termino do prazo de vigência do quarto termo aditivo datado de 18/05/2016 
e com termino de vigência em 22/09/2016, celebrado inicialmente entre as partes objetivando a 
executar serviços na Construção de uma Unidade Básica de Saúde - Padrão I, conforme Projeto 
Básico. Contratante: Prefeitura Municipal de Borborema – Maria Paula Gomes Pereira – Prefeita. 
Contratado: Ly Construções e Serviços Eireli – ME - CNPJ: 07.854.477/0001-83 - Iremar Rodrigues 
dos Santos. Justificativa: Devido superveniência de fato excepcional, atrasando o andamento 
e conclusão da obra no prazo anteriormente estabelecido, no quarto termo aditivo, conforme 
Justificativa Técnica da Secretaria Municipal de Saúde deste Município. Regimento: Lei 8.666/93 
e suas alterações posteriores. Data Termo Aditivo: 22/09/2016. Nova vigência do contrato com 5º 
Termo Aditivo: 23/01/2017.

 
ESTADO DA PARAÍBA

PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ
 AVISO DE LICITAÇÃO FRACASSADA – PREGÃO PRESENCIAL Nº 00060/2016

OBJETO: AQUISIÇÃO DE ROMPEDOR HIDRÁULICO. A presente licitação restou FRACAS-
SADA, tendo em vista a desclassificação de todas as propostas de preço apresentadas, uma vez 
que as especificações dos equipamentos ofertados não atendem as exigências descritas no edital 
licitatório – Anexo I. Maiores informações poderão ser obtidas junto a Comissão Permanente de 
Licitação, Avenida Primeiro de Abril, 390 - Centro - Sumé - PB, no horário das 08:00 as 12:00 horas 
dos dias úteis. Telefone: (083) 3353-2274.

Sumé - PB, 12 de agosto de 2016.
DIMITRIUS LAURENT FERREIRA DA SILVA

Pregoeiro

SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO
DIRETORIA EXECUTIVA DA CENTRAL DE COMPRAS

GERÊNCIA EXECUTIVA DE LICITAÇÃO

CONVOCAÇÕES PARA PREGÃO PRESENCIAL N220/2016
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 14/10/2016 às 09h para:

Aquisição de material de higienização, destinado ao Complexo de Pediatria Arlinda Marques - 
CPAM, 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 - 16-00864-6
João Pessoa, 27 de setembro de 2016

Vivianne Pereira Almeida Diniz
Gerente Executiva de Licitação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
AVISO DE RESULTADO DE ANÁLISE DE PROPOSTA DE PREÇOS

CONCORRÊNCIA Nº 002/2016
O Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, através da Presidente da Comissão de Licitação, 

torna público para conhecimento dos interessados que na modalidade Concorrência nº 002/2016  
a Comissão de Licitação decide pela DESCLASSIFICAÇÃO de todas as empresas habilitadas, ou 
seja: SOLO MOVETERRAS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA – EPP e PLANA EDIFICAÇÕES 
LTDA .  Por fim, decide a Comissão pela aplicação do art. 48 § 3º da Lei 8666/93.

João Pessoa, 27 de setembro de 2016
Diana Coeli de Araújo Vital

Presidente CPL/TJPB
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ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORÃ

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº: RP 00011/2016
Aos 08 dias do mês de Setembro de 2016, através do gerenciador da presente ARP o Sr. Ro-

bson Torres dos Santos, na sede da Comissão Permanente de Licitação da Prefeitura Municipal 
de Caaporã, Estado da Paraíba, localizada na Rua Salomão Veloso - Centro - Caaporã - PB, nos 
termos da Lei Federal de nº 10.520, de 17 de julho de 2002, Decreto Municipal nº 001/2009, de 02 
de Janeiro de 2009, Decreto Federal nº 7.892, de 23 de Janeiro de 2013, e subsidiariamente pela 
Lei Federal nº. 8.666, de 21 de junho de 1993 e suas alterações posteriores, bem como as demais 
normas legais aplicáveis, e, ainda, conforme a classificação da proposta apresentada no Pregão 
Presencial nº 00011/2016 que objetiva o registro de preços para: registro de preços, consignado em 
ata, para contratação de empresa especializada, para eventual fornecimento de material destinado 
a adequação das funções administrativas do município no tocante a informatização; resolve registrar 
o preço nos seguintes termos:

Órgão e/ou entidade integrante da presente Ata de Registro de Preços: PREFEITURA MUNI-
CIPAL DE CAAPORÃ

CLÁUSULA PRIMEIRA - DA VALIDADE DOS PREÇOS:
A referida Ata de Registro de Preços terá a vigência de 12 (doze) meses, considerados da data 

de publicação de seu extrato na imprensa oficial.
A existência de preços registrados não obriga a Prefeitura Municipal de Caaporã firmar contra-

tações oriundas do Sistema de Registro de Preços ou nos quantitativos estimados, facultando-se a 
realização de licitação específica para aquisição pretendida, assegurada preferência ao fornecedor 
registrado em igualdade de condições, sem que caiba direito a recurso ou indenização.

CLÁUSULA SEGUNDA - DA UTILIZAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS:
A cada efetivação da contratação do objeto registrado decorrente desta Ata, devidamente 

formalizada através do respectivo Pedido de Compra, serão observadas as cláusulas e condições 
constantes do Edital de licitação que a precedeu, modalidade Pregão Presencial nº 00011/2016, 
parte integrante do presente instrumento de compromisso. A presente Ata de Registro de Preços, 
durante sua vigência poderá ser utilizada:

Pela Prefeitura Municipal de Caaporã, que também é o órgão gerenciador responsável pela 
administração e controle desta Ata, representada pela sua estrutura organizacional definida no 
respectivo orçamento programa.

Por órgãos ou entidades da administração pública, observadas as disposições do Pregão 
Presencial nº 00011/2016, que fizerem adesão a esta Ata, mediante a consulta e a anuência do 
órgão gerenciador.

CLÁUSULA TERCEIRA - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS:
Integram esta Ata, o Edital do Pregão Presencial nº 00011/2016 e seus anexos, e as seguintes 

propostas vencedoras do referido certame:
- AURÍLIO ALMEIDA DE SOUZA - ME.
Item(s): 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22 

- 23 - 24 - 25 - 26 - 27 - 28 - 29 - 30 - 31 - 32 - 33 - 34 - 35 - 36 - 37 - 38 - 39 - 40 - 41 - 44 - 45 - 46 
- 47 - 48 - 50 - 51 - 52 - 53 - 54 - 55 - 57 - 58 - 59 - 60 - 61 - 62 - 63 - 64 - 65 - 66 - 67 - 69 - 70 - 72 
- 73 - 74 - 75 - 76 - 77 - 78 - 79 - 80 - 81 - 82 - 83 - 84 - 85 - 86 - 87 - 89 - 90 - 91 - 92 - 94 - 95 - 96 
- 98 - 99 - 100 - 101 - 103 - 104 - 105 - 107 - 108 - 109 - 110 - 111 - 112 - 113 - 114 - 115 - 116 - 117 
- 118 - 119 - 122 - 123 - 124 - 125 - 126 - 127 - 128 - 129 - 130 - 131 - 132 - 133 - 138 - 139 - 140 
- 141 - 142 - 143 - 144 - 145 - 146 - 147 - 148 - 149 - 150 - 151 - 152.

Valor: R$ 1.287.120,00.
- SILVA E LIMA LTDA. - ME (USERCOMP).
Item(s): 42 - 43 - 49 - 56 - 68 - 71 - 88 - 93 - 97 - 102 - 106 - 120 - 121 - 134 - 135 - 136 - 137.
Valor: R$ 187.840,00.
CLÁUSULA QUARTA - DO FORO:
Para dirimir as questões decorrentes da utilização da presente Ata, fica eleito o Foro da Comarca 

de Caaporã.
Caaporã - PB, 08 de Setembro de 2016

JOÃO BATISTA SOARES - Prefeito

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BAYEUX
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 076/2016
O Fundo Municipal de Saúde através de seu Pregoeiro, torna 

público que fará realizar licitação na modalidade Pregão Presencial, 
do tipo menor preço por item. Objeto: Aquisição equipamento médico, 
destinado ao Hospital Materno Infantil João Marsicano e aos Postos do 
PSF (Atenção Básica) do município. Data: 11/10/2016. 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, 27 de setembro de 2016
José Luiz Sobrinho

Pregoeiro

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00020/2016
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe 

de Apoio, sediada na Rua João Vicente de Almeida, S/N - Edilson Alves - 
Marizópolis - PB, às 14:30 horas do dia 10 de outubro de 2016, licitação 
modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Aquisição de 
Equipamentos Permanentes (Computador, Notebook e impressoras), 
destinado a diversas secretarias no Município de Marizópolis. Recur-
sos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 
10.520/02 e Decreto Municipal nº 058/2004. Informações: no horário das 
08:00 as 11:30 horas dos dias úteis, no endereço supracitado.

Marizopolis - PB, 27 de Setembro de 2016
CARLOS ALBERTO LIMA SARMENTO

Pregoeiro Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORÃ

HOMOLOGAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00011/2016
Nos termos do relatório final apresentado pelo Pregoeiro Oficial e 

observado parecer da Assessoria Jurídica, referente ao Pregão Presen-
cial nº 00011/2016, que objetiva: fornecimento de material destinado 
a adequação das funções administrativas do município no tocante a 
informatização; HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório 
em favor de: AURÍLIO ALMEIDA DE SOUZA - ME - R$ 1.287.120,00; 
SILVA E LIMA LTDA. - ME (USERCOMP) - R$ 187.840,00.

Caaporã - PB, 08 de Setembro de 2016
JOÃO BATISTA SOARES

Prefeito
 

PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ
RESULTADO DA ANALISE DE DOCUMENTAÇÃO 

COMPLEMENTAR DE HABILITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS Nº. 006/2016
A Prefeitura Municipal de Sumé, através de sua CPL, torna público 

aos licitantes interessados, que depois de decorrido o prazo legal para 
apresentação de nova documentação por parte das empresas inabili-
tadas, conforme intimação na Imprensa Oficial, tendo como base o § 
3º do art. 48 da Lei Federal nº. 8.666/93 e suas alterações posteriores, 
apenas a empresa: C3 ENGENHARIA LTDA. apresentou documentação 
escoimada das causas que a tornou inabilitada. Quando da analise da 
referida documentação a Comissão Permanente de Licitação, chegou 
a seguinte conclusão: a C3 ENGENHARIA LTDA. apresentou toda 
documentação necessária e exigida pelo Edital da Tomada de Preços 
nº. 006/2016 escoimadas das causas que a tornou inabilitada anterior-
mente, tornando-se assim habilitada a participar da próxima de fase de 
classificação das propostas. As demais empresas não apresentaram 
nova documentação nem apresentaram qualquer recurso administrativo, 
continuando assim como inabilitadas. Diante de tudo exposto a Tomada 
de Preços nº. 006/2016 passa a ter o seguinte julgamento: Empresas 
Habilitadas: C3 ENGENHARIA LTDA. Empresas Inabilitadas: GIRLEU-
DO FEITOSA DA SILVA LIMA – EPP, por não atender ao disposto dos 
itens: 6.1.1.1; 6.1.1.3; 6.1.1.4; 6.1.2.3; 6.1.2.6; 6.1.3.1; 6.1.3.2; 6.1.4.4 
e 6.1.9. Concluída a fase de habilitação e tendo decorrido o prazo sem 
interposição de recursos, serão abertos os envelopes das propostas 
de preços da licitação em epígrafe. Data: 04/10/16, às 09h00 (horário 
local); local: Sala de Reuniões da CPL na Avenida Primeiro de Abril, 390, 
Centro, Sumé – PB. Maiores informações através do tel.: (83) 3353.2274, 
no horário das 08:00 às 13:00h. 

Sumé - PB, 26 de setembro de 2016.
DIMITRIUS LAURENT FERREIRA DA SILVA

Presidente da CPL

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITÉ
AVISO DE ADJUDICAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº. 054/2016
A Prefeitura Municipal de Cuité/PB, por intermédio de seu Prego-

eiro, torna público que adjudicou o objeto desta licitação em favor das 
empresas DIAGFARMA COMERCIO E SERVIÇOS DE PRODUTOS 
HOSPITALARES E LABORATORIAIS LTDA CNPJ 11.426.166/0001-90 
no valor total de R$ 53.879,20 e RDF DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS 
PARA SAÚDE LTDA CNPJ 12.305.387/0001-73 no valor total de R$ 
16.876,16, perfazendo o valor global de R$ 70.755,36. Demais infor-
mações 83-3372-2246.

Cuité – PB, em 27 de setembro de 2016. 
BRUCE DA SILVA SANTOS

Pregoeiro Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00021/2016
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe 

de Apoio, sediada na Rua João Vicente de Almeida, S/N - Edilson Alves 
- Marizópolis - PB, às 15:30 horas do dia 10 de outubro de 2016, licitação 
modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Fornecimento 
parcelado e diário de medicamentos constantes na tabela ABC Farma, 
destinado ao Fundo Municipal de Saúde de Marizópolis. Recursos: pre-
vistos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 
e Decreto Municipal nº 058/2004. Informações: no horário das 08:00 as 
11:30 horas dos dias úteis, no endereço supracitado.

Marizopolis - PB, 27 de Setembro de 2016
CARLOS ALBERTO LIMA SARMENTO

Pregoeiro Oficial

João Pessoa > Paraíba > QUARTA-feiRA, 28 de setembro de 2016Publicidade
28 A UNIÃO 


	1 - Primeiro
	Pag 1
	Pag 2
	Pag 3
	Pag 4

	2 - Paraiba
	Pag 5
	Pag 6
	Pag 7
	Pag 8

	3 - Cultura
	Pag 9
	Pag 10
	Pag 11
	Pag 12

	4 - Politicas
	Pag 13
	Pag 14
	Pag 15
	Pag 16

	5 - Diversidade
	Pag 17
	Pag 18
	Pag 19
	Pag 20

	6 - Esportes
	Pag 21
	Pag 22
	Pag 23
	Pag 24

	7 - Publicidade

