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l Unicef premia 32 municípios da Paraíba por ações pela infância. Página 3

l Maternidade Frei Damião é destaque em revista internacional. Página 7

l Câmara aprova PEC que muda o pagamento de precatórios. Página 8

l Trump diz que deixará empresas para se dedicar à presidência. Página 15

DÓLAR    R$ 3,385  (compra) R$ 3,387  (venda)
DÓLAR TURISMO  R$ 3,370  (compra) R$ 3,570  (venda)
EURO   R$ 3,607  (compra) R$ 3,610  (venda)
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Procuradores 
ameaçam sair

Secretaria recebe 
viaturas e dá posse 
a novo gerente

Força-tarefa da Lava Jato 
pretende renunciar se emen-
da ao pacote anticorrupção 
for sancionada.  PÁGinA 14

João Paulo Ferreira 
Barros antes atuava como 
diretor do Presídio Hitler 
Cantalice.  PÁGinA 6

Lava Jato
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FUTEBoL  Clubes do País 
prestaram homenagens, 
ontem, às vítimas do 
acidente com o avião da 
Chapecoense. PÁGinA 21

MúsiCA CLÁssiCA Orques-
tra Sinfônica da Paraíba se 
apresenta hoje à noite na 
Sala de Concertos do Espa-
ço Cultural. PÁGINA 9

TELEMEDiCinA Hospital Universitário Lauro Wanderley realizou pela primeira vez na 
PB uma cirurgia transmitida em 4k, tecnologia de imagem de ultradefinição. PÁGINA 5

ExAMEs  Em comemoração 
aos 59 anos da Casa Mili-
tar do Governo do Estado, 
equipes de saúde realizaram 
ações preventivas. PÁGINA 5

Prevenção

Essas coisas

Sistema Penitenciário

Governo do Estado

Estimativa de receita é de R$ 11,2 bilhões. Deputados aprovaram também o des-
membramento da Secretaria do Planejamento, Orçamento, Gestão e Finanças. PÁGinA 3

Na coluna de hoje, 
Carlos Aranha defende 

ações políticas que tratem 
a produção artística com 
perspectiva de mercado

Carlos Aranha - jornalista

Assembleia aprova 
Lei orçamentária 
para o próximo ano

Titular da Seap, Wagner Dorta,  
(centro) empossa gerente

PM fecha canil 
clandestino

no local foram resga-
tados sete cachorros em 
situação de abandono. Ani-
mais estavam sem comida 
e sem água. PÁGinA 6
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Chegamos, então, ao primeiro 
dia do último mês do ano. Por qual-
quer ângulo que se deseje fazer um 
balanço de 2016, o resultado será 
sempre, e no mínimo, decepcio-
nante. Na área econômica, dizem 
os principais analistas do país, o 
Brasil continua submerso numa de 
suas maiores crises. O desemprego 
aumenta, as indústrias, em grande 
número, encerram as suas ativida-
des e o comércio fecha as suas por-
tas. O poder aquisitivo do brasilei-
ro diminui drasticamente, e a cada 
mês sobram mais dias para salário 
de menos. Dito assim, já é bastan-
te grave, mas se a tento juntarmos 
os dramas familiares causados por 
esta crise, então, o quadro vira de-
sesperador.

Na área política, o desastre de 
2016 não foi menor. Até se ques-
tiona se foi a arenga política que 
ensejou a crise econômica, ou o 
contrário. Pouco importa. Na sea-
ra política, os dias deste ano, que 
agora entra no seu derradeiro mês 
foram irritantemente tumultuados 
e tristemente desprovidos de es-
perança. Instalou-se um processo 
de impeachment, derrubou-se uma 
presidente, mas, a julgar pelo qua-
dro que se constata, trocou-se seis 
por meia dúzia. A corrupção não di-
minuiu, a economia não melhorou e 
a vida do cidadão comum continua 
na mesma situação de embaraço 
político, econômico, social e mone-
tário. 

A Paraíba, que é um dos meno-
res estados da federação, sofreu 
com todos esses desencontros da 
vida nacional. Mas teve, e tem, a 
seu favor, uma gestão que, num sal-
to de qualidade, pôde superar os 
seus problemas mais graves. Não 
parou com os investimentos, não 

atrasou os vencimentos dos servi-
dores, não abandonou as escolas e, 
sobretudo, não deixou de preocu-
par-se com a segurança pública. Na 
terça-feira passada, o governador 
Ricardo Coutinho entregou 88 via-
turas para o serviço policial, além 
de motos e armamentos. 

Melhor ainda: o desenvolvimen-
to humano na Paraíba apresentou 
um avanço significativo no período 
de 2011 a 2014, passando da faixa 
de médio para alto desenvolvimen-
to humano. Pelo menos, isso é o que 
atesta o estudo Radar IDHM, rea-
lizado pelo Instituto de Pesquisa 
Econômica Aplicada (Ipea) em par-
ceria com a Fundação João Pinhei-
ro e o Programa das Nações Unidas 
para o Desenvolvimento (PNUD), 
divulgado esta semana. De acordo 
com a pesquisa, embora o período 
coincida com o início da crise no 
país, os paraibanos continuaram 
vivendo mais, estudando mais e ga-
nhando mais. O indicador na Paraí-
ba passou de 0,681 em 2011 para 
0,701 em 2014, representando um 
salto de 0,020 no IDHM no período. 
O levantamento mostra ainda que o 
índice registrou um crescimento a 
cada ano: em 2012 era 0,682 e em 
2013 era 0,692.

A Paraíba não é uma ilha nem 
mesmo pretende ser um espaço 
exclusivo de excelência econômi-
ca. Anda mais no conjunto de uma 
federação que convive com tan-
tas dificuldades. O que talvez ela 
mais almeje é o fato de que, apesar 
da crise, vem sendo administrada 
com eficiência, controle rigoroso 
de suas despesas e, sobretudo, com 
visão republicana. No meio disso 
tudo, o governador Ricardo Cou-
tinho tem sido, aqui e lá fora, um 
bom exemplo. 

Editorial

 A Paraíba e a crise de 2016

UNIÃO  A João Pessoa, Paraíba - QUINTA-FEIRA, 1 de dezembro de 2016

CONTATO: opiniao.auniao@gmail.com  REDAÇÃO: 83.3218-6539/3218-6509

Artigo

         Quando cai um avião

Músico, compositor, escritor e 
palestrante, Felipe Sandrin é cola-
borador do site “Pensador”. Pense 
num caba pra escrever bem! É dele 
o mais belo texto que li nestes dois 
dias sobre a tragédia aérea que 
abalou Chapecó, o país e o mundo. 
Eu teria a acrescentar o quê, meu 
Deus? Confiram comigo:

Quando um avião cai a gente cai 
junto. Um avião transporta mais do 
que vidas, transporta sonhos. É o pai 
que está indo reencontrar os filhos, é 
a mãe que está indo buscar o sustento 
de sua família, são pilotos que plane-
jam estar em casa ao jantar e a aero-
moça que leva na bagagem o perfume  
favorito do namorado.

Quando cai um avião a gente cai 
junto, pois quantos de nós já não vi-
ram os sonhos começar dentro de um 
avião! A viagem tão esperada, a as-
sinatura de um contrato, o encontro 
com alguém com quem tanto sonha-
mos estar junto.

Aviões partem rumo a sonhos, e 
era isso que cabia também neste trá-

gico voo que quase chegou a seu des-
tino. Jogadores que representavam o 
sonho do menino que quer ser jogador, 
jogadores que representavam seus fa-
miliares, seus torcedores.

Quando um avião cai todos nós 
caímos juntos. Morrem sonhos, mor-
rem encontros que não vão mais ocor-
rer, morrem saudades que não vão 
ser vencidas e que dali por diante vão 
apenas crescer e se tornar um buraco 
junto a quem nunca chegou.

Quando um avião cai a dor é com-
partilhada, pois todos nós somos tor-
cedores, torcemos para quem ama-
mos, torcemos para logo poder dar o 
abraço, torcemos, pois ninguém sonha 
sozinho.

Hoje esse humilde time de Santa Ca-
tarina tem a maior torcida do mundo, 
pois quando sonhos despencam do céu 
a solidariedade é a única camisa que 
todos vestem, pois essa é a única cami-
sa que nesse momento nos conforta.

Ficam meu abraço e sincera dor 
a familiares e torcedores desse triste 
voo. O resto é silêncio. 

“É o mais belo texto que li nestes dois dias sobre a tragédia aérea que 
abalou Chapecó, o país e o mundo”

 Martinho Moreira Franco - martinhomoreira.franco@.bol.com
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CAFÉ COM pOlítiCA

UM pARlAMEntO qUE vOtA COntRA O pOvO

Os defensores dos animais 
perderam. O presidente Michel 
Temer sancionou sem vetos a 
lei que eleva rodeios, vaque-
jadas e outras expressões 
artístico-culturais à condição 
de manifestação cultural na-
cional e de patrimônio cultural 
imaterial. A medida vai contra 
decisão do Supremo Tribunal 
Federal (STF), que conside-
rou inconstitucional uma lei 
cearense que regulamentava 
eventos desse tipo.

Candidato à presidência da 
Câmara Municipal, o verea-
dor Marcos Vinícius (PSDB) 
reuniu 15 vereadores em 
café da manhã. O objetivo, 
além de degustar as delícias 
do café da manhã, é anga-
riar apoios para sua preten-
são de ser eleito presidente 
do parlamento mirim de 
João Pessoa. Marcos Viní-
cius disputa a presidência 
com Durval Ferreira, atual 
presidente.

O presidente da Ordem dos 
Advogados do Brasil, Seccio-
nal Paraíba (OAB-PB), Paulo 
Maia, comemorou ontem a 
aprovação, na Câmara dos 
Deputados, da criminalização 
do desrespeito às prerroga-
tivas da advocacia. Paulo 
Maia também ressaltou o 
empenho do Presidente da 
OAB nacional, Claudio Lama-
chia, o qual “ julgou como 
determinante na aprovação 
desta relevante conquista”.

iESp pRESEntE
Estagiários do Iesp, tendo à frente o professor Thyago Henriques, participaram da operação do Programa 
de Proteção e Defesa do Consumidor do Ministério Público da Paraíba, realizada durante a “Black Friday”. 
O trabalho contou com o apoio da PM e da Polícia Civil da Paraíba e do Procon de João Pessoa, além de 
servidores do MPPB.

O prefeito de Cabedelo, Leto Viana, assinou 
decreto com novas medidas para redução de 
gastos públicos no âmbito do Poder Executivo. O 
documento suspende, até o dia 31 de dezembro, 
despesas públicas para quaisquer beneficiários 
com finalidade de patrocínio e de apoio a reali-
zação de festividades, eventos culturais, sole-
nidades, confraternizações, festas, presentes e 
outras situações similares, ressalvados os casos 
relacionados às ações governamentais.

Que vergonha, senadores! Em meio a protestos e bombas de gás jogadas nos manifestantes, foi 
aprovada ontem em primeiro turno no Senado a PEC 55, que estabelece um teto para os gastos 
públicos, por 61 votos a 14. Isso significa que haverá congelamento dos gastos públicos por até 
20 anos, em setores essenciais como Saúde e Educação. Que vergonha, deputados! Aproveita-
ram uma madrugada de comoção no país, por conta do desastre que vitimou quase todo o time 
da Chapecoense, e desfiguraram o pacote de dez medidas anticorrupção, incluindo itens como a 
instituição do crime de responsabilidade para juízes e promotores por abuso de autoridade, numa 
clara tentativa de coagir as operações da Lava-Jato. Que vergonha, deputados! A Comissão Espe-
cial da Câmara aprovou, por 16 votos favoráveis e cinco contrários, parecer do relator, o senador 
Pedro Chaves (PSC-MS), à Medida Provisória (MP) 746/16, que promove mudanças no Ensino Médio. 
O texto ainda precisa ser votado nos plenários da Câmara e do Senado. Que vergonha, Brasil! Que 
vergonha, parlamentares! 

A professora Zarinha Fernandes vai profe-
rir palestra nesta quinta-feira, às 19h30, 
para os alunos de arte e o público em 
geral, sobre o tema “A Revolução Russa”. 
Será às 19h no  Casarão Cultural de Tam-
baú. O Projeto de Palestras Culturais do 
Zarinha Centro de Cultura será retomado 
em fevereiro de 2017.

RevOluçãO
REDUÇÃO DE DESpESAS

vAqUEjADA ApROvAÇÃO COMEMORADA
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Assembleia Legislativa aprova Lei 
Orçamentária Anual para 2017
LOA 2017 estima receita 
e fixa despesa do Estado 
para o próximo ano

A Assembleia Legislati-
va da Paraíba aprovou nessa 
quarta-feira (30), o projeto 
de Lei Orçamentária Anual 
(LOA ) 2017, do Governo do 
Estado, que estima a Recei-
ta e fixa a Despesa do Esta-
do para o próximo exercício 
financeiro. Os deputados 
aprovaram ainda a Medida 
Provisória 247/2016, tam-
bém do Governo do Estado, 
que desmembra secretarias 
de Estado; além da aprova-
ção de diversas outras maté-
rias. O esforço concentrado 
ainda aprovou mais 10 pro-
jetos de lei e requerimentos, 
limpando pauta de votações 
do ano.

 A partir desta quinta-
feira (1º) até o recesso no dia 
20, a Assembleia Legislativa 
continuará os trabalhos não 
mais de votação de matérias, 
mas realizará cerca de 40 
sessões especiais e audiên-
cias públicas. O presidente 
Adriano Galdino (PSB) avalia 
que o saldo nesses dois anos 
de sua gestão é recorde em 
termos de produção de leis 
pela  Assembleia Legislativa. 
“Nós batemos todos os recor-
des de produção legislativa. 
Isto mostra realmente a de-
dicação de todos os deputa-
dos desta casa legislativa em 
busca de uma Paraíba me-
lhor e mais justa para todos”, 
disse. 

O deputado Gervásio 
Maia (PSB), relator da LOA 
2017, afirmou que a Lei 
aprovada nessa quarta-feira 
“adequa as rubricas da ges-
tão estadual à realidade das 
execuções dos anos anterio-
res para evitar aqueles rema-
nejamentos que acontecem a 
cada ano, mas o orçamento 
desse ano foi votado muito 
próximo da realidade do que 
foi executado nos anos ante-
riores”, pontuou. De um total 

de 342 emendas parlamen-
tares à LOA-2017 apenas três 
não foram aprovadas por 
questões técnicas. 

Gervásio ressaltou que 
o governador Ricardo Couti-
nho adotou medidas impor-
tantes de redução de gastos 
“para permitir que a Paraíba 
se destacasse nacionalmente 
como tem se destacado, por-
que tem cumprido com o pa-
gamento dos servidores den-
tro do mês trabalhado, tem 

mantido o ritmo das obras 
que estão sendo realizadas 
e iniciando novas obras. A 
Paraíba é vista pelos outros 
estados como um Estado que 
vem fazendo realmente o seu 
dever de casa”, destacou

 
Desmembramento
A Medida Provisória 

247/2016, de autoria do 
Governo do Estado, também 
foi aprovada. A matéria alte-
ra a Lei 8.186, de 2007, que 

estabelece a Estrutura Orga-
nizacional da Administração 
Direta do Poder Executivo 
Estadual, desmembrando a 
Secretaria de Estado do Pla-
nejamento, Orçamento, Ges-
tão e Finanças, resultando 
na Secretaria de Estado do 
Planejamento, Orçamento e 
Gestão (Seplag) e na Secre-
taria de Estado das Finan-
ças (Sefin). Essa matéria foi 
aprovado por 21 votos con-
tra 8. 

FOTO: Divulgação/ALPB

LOA aprovada pelos deputados nessa quarta-feira adequa as rubricas da gestão estadual à realidade das execuções dos anos anteriores

Mais projetos
Uma das matérias apro-

vadas, de autoria do presi-
dente Adriano Galdino, foi 
o Projeto de Lei 831/2016, 
que permite que as mães te-
nham o direito de amamen-
tar durante a realização de 
concursos públicos na admi-
nistração direta e indireta do 
Estado.

De autoria do deputado 
Anísio Maia (PT), foi aprova-
do Projeto de Resolução que 
reajusta o valor do salário-a-
limentação dos servidores 
da Assembleia Legislativa. 

Os deputados aprova-
ram ainda a redação final de 
22 matérias, além de outros 
três projetos que estavam na 
ordem do dia.

CPI da Telefonia
Os parlamentares apro-

varam em plenário a pror-
rogação, por 120 dias, dos 
trabalhos da Comissão Parla-
mentar de Inquérito (CPI) da 
Telefonia, que investiga da-
nos causados ao consumidor 
paraibano pelas operadoras. 

A prorrogação foi apro-
vada inicialmente pelos 
membros da CPI, durante a 
48º sessão pública, realizada 
na manhã desta quarta-fei-
ra e seguiu para o plenário. 
O deputado João Gonçalves 
(PDT) explicou que a partir 
da prorrogação os parlamen-
tares irão fiscalizar in loco os 
compromissos firmados pe-
las operadoras de telefonia 
nos termos de compromis-
sos firmados com a Casa.

Do portal ClickPB

Durante sessão da Assem-
bleia Legislativa da Paraíba 
nessa quarta-feira (30), a de-
putada estadual Estela Bezerra 
(PSB) descartou acordo entre 
o governador da Paraíba, Ri-
cardo Coutinho, e o presiden-
te da República Michel Temer 
(PMDB) na questão envolven-
do o rompimento dos gover-
nadores do Nordeste, que não 
aceitaram as exigências feitas 
pelo Governo Federal para que 
possam ter acesso ao dinheiro 
das multas de repatriação.

“Ricardo não tem acordo 
com Temer. Temer é presi-
dente do Brasil e golpista. As-
sumiu o país sem ganhar um 
voto, está invertendo a prio-
ridade do País. Considerando 
que o Nordeste tem 14% do 
Produto Interno Bruto do País 
e 27% da população, que a 
Paraíba já fez todas as medi-
das de equilíbrio fiscal, inclu-
sive, contrariando o interesse 
dessa bancada de oposição 
[na ALPB] que em momento 
algum colaborou para essas 
mesmas medidas que diz o 
Governo Federal querer que 

os estados tomem”, comentou.
Em reunião realizada na 

última sexta (25), os governa-
dores do Nordeste decidiram 
não concordar com o acordo 
de ajuste fiscal recomendado 
pela União como uma condi-
ção para acessar parte dos re-
cursos das multas do progra-
ma de regularização de ativos 
não declarados à Receita Fe-
deral, conhecido como Lei da 
Repatriação. Como resultado 
da reunião, enviaram uma 
carta para o presidente expli-
cando os motivos do rompi-
mento do acordo.

Do portal WSCom

O Governo do Estado, por meio 
da Secretaria de Estado do Desen-
volvimento Humano (Sedh), e o 
Fundo das Nações Unidas (Unicef), 
realiza nesta quinta-feira (1º), às 9h, 
no Espaço Cultural, em João Pessoa, 
a solenidade de entrega do Selo 
Unicef Município Aprovado Edição 
2013-2016. Na ocasião, serão pre-
miados 32 municípios paraibanos 
que atingiram as metas de melhoria 
da qualidade de vida de crianças e 
adolescentes.

 Também serão contemplados 
com menção honrosa 33 municípios 
que, apesar de não terem atingido 
as metas, promoveram melhorias em 
diversas áreas relacionadas às crian-
ças e adolescentes.

A solenidade de premiação tem 
como objetivo reconhecer, dar visibi-
lidade e celebrar os municípios que 
conquistaram o Selo Unicef nesta 
edição. O Governo do Estado, por 
meio da Sedh, realizou para os muni-
cípios ações conjuntas como capaci-
tações para os municípios, eventos e 
estruturação de políticas públicas de 
assistência social, saúde e educação.

Avanço
O número de municípios parai-

banos certificados vem aumentando 
em relação às edições anteriores. 
Dos 132 inscritos nessa edição atual, 
32 vão levar o certificado, o que 
equivale a 23% do total. Na edição 
2009/2012, dos 134 municípios, 13 
foram certificados, o equivalente a 
10%. Em 2006, foram apenas 9 mu-

nicípios certificados, de um total de 
157 inscritos.

 Programação
O evento terá início, às 9h, com 

a Feira de Conhecimento. Esse even-
to contará com quatro estandes de 
oito municípios que se destacaram 
nas ações estratégicas: Sobreviver 
(relacionada à melhoria da saúde 
das crianças e adolescentes), Apren-
der (relacionada à educação), Cres-
cer sem Violência (ações sociais) e 
Núcleo de Cidadania dos Adolescen-
tes – Nuca (participação dos jovens 
em todo o processo). 

A solenidade de abertura da premia-
ção está marcada para acontecer às 9h30. 
Na ocasião, será apresentado um vídeo 
institucional sobre o trabalho do Unicef. 
Em seguida, haverá a formação da mesa 
e fala das autoridades presentes. 

 
Selo Unicef 
O Selo Unicef Município Aprova-

do é um reconhecimento internacio-
nal do Unicef ao esforço dos muni-
cípios inscritos no cumprimento das 
políticas públicas voltadas para a in-
fância e adolescência.

A premiação busca universalizar 
direitos e melhorar a qualidade de 
vida das crianças e dos adolescen-
tes dos municípios brasileiros que se 
encontram na região do Semiárido 
e na Amazônia Legal. Visa também 
contribuir para o alcance dos Objeti-
vos de Desenvolvimento do Milênio 
(ODM), das Metas Pós-2015 e reduzir 
as desigualdades regionais do País.

Mais de 30 cidades da PB 
recebem hoje Selo Unicef 

METAS ALCANÇADAS

A decisão dos ministros 
da Primeira Turma do Supre-
mo Tribunal Federal (STF) 
em descriminalizar a prática 
do aborto até o terceiro mês 
da gestação foi considerada 
um avanço social para a de-
putada estadual Estela Be-
zerra (PSB). O caso analisado 
pelo STF ocorreu em Duque 
de Caxias (RJ), quando foram 
revogadas a prisão preventi-
va de cinco pessoas que tra-
balhavam numa clínica clan-
destina de aborto.

“Eu acho um avanço do 
Supremo Tribunal Federal, 
porque o Brasil tem uma dí-
vida histórica com a assis-
tência da saúde reprodutiva 

da mulher”, destacou a par-
lamentar, durante entrevis-
ta ao Portal ClickPB, nessa 
quarta-feira (30). Para Estela 
Bezerra a mudança permite 
que as mulheres não sofram 
mais morte e sequelas por 
conta de um aborto inseguro. 

Estela Bezerra considera 
que o País tem avançado so-
cialmente também em outras 
questões relacionadas aos di-
reitos feministas, quando im-
plementa em larga escala, por 
exemplo, educação sexual, 
compartilhamento igualitário 
de responsabilidade na gravi-
dez e na criação dos filhos.

O caso
O Supremo Tribunal 

Federal emitiu uma senten-

ça, nesta terça-feira (29), na 
qual considerou “inconstitu-
cional” criminalizar o abor-
to voluntário no primeiro 
trimestre de gravidez, uma 
decisão válida apenas para 
um caso ocorrido no Rio de 
Janeiro, mas que pode criar 
jurisprudência para situa-
ções futuras.

O Supremo alegou que a 
decisão foi tomada, levando-
-se em consideração que a 
criminalização do aborto 
“viola diversos direitos fun-
damentais da mulher”. A 
“proporcionalidade” do cas-
tigo também foi levada em 
conta. O entendimento não 
vale para outros casos, mas 
abre um precedente inédito 
no STF sobre o tema.

Estela vê descriminalização 
do aborto como um avanço

Deputada descarta haver acordo 
entre Ricardo e Michel Temer
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Políticas

Igreja rebate versão sobre ‘limpeza’ 
feita na Praça da Alegria da UFPB
Cidade Viva alega que ação 
beneficente teve o intuito 
de higienizar espaço público

Integrantes do movi-
mento Godstock, da Igreja 
Cidade Viva, têm rebatido 
as acusações sofridas pelo 
movimento quanto à inter-
venção de limpeza realizada 
na Praça da Alegria, da Uni-
versidade Federal da Paraí-
ba (UFPB), em João Pessoa, 
abordada em A União, na 
última sexta-feira, dia 26 de 
novembro. A igreja afirma 
que a ação foi realizada com 
cunho social e com o objetivo 
de tornar o ambiente da pra-
ça mais agradável, mas estu-
dantes da UFPB e frequenta-
dores da praça alegam que 
a limpeza teve motivações 
ideológicas, e serviu como 
uma espécie de higienização 
das mensagens e cartazes de 
lutas sociais que antes ali ha-
viam.

De acordo com o coorde-
nador do movimento Gods-
tock e coordenador social da 
Fundação Cidade Viva, Sau-
lo Ribeiro, o Godstock pode 
ser classificado como uma 
série de ações sociais gra-
tuitas que ocorrem durante 
todo ano e são intensificadas 
durante pouco mais de um 
mês, fazendo parte, desde o 
ano passado, do calendário 
oficial de eventos da capital. 
Segundo ele, a ação realiza-
da na Praça da Alegria an-
tecedeu a revitalização exe-
cutada pelos integrantes da 
igreja na ala de pediatria do 
Hospital Universitário Lauro 
Wanderley (HULW), solicita-
da pelos próprios funcioná-
rios do local.

“[O hospital] estava 
sem cor, então chamamos 
artistas para que transfor-
massem o ambiente em algo 
mais voltado ao contexto 
das crianças, que já passam 
tanto sofrimento devido aos 
problemas de saúde tratados 
ali. Aproveitando que atua-
ríamos nesse ambiente da 
Universidade, antes dela [a 
ação] ocorrer, dezenas de vo-
luntários, a grande maioria 

estudantes da própria UFPB, 
pensaram que um bom local 
para realizar um outro tra-
balho de nova ambientação 
seria na praça e banheiros do 
CCHLA, visto que as pilastras 
e bancos não passavam por 
pinturas há anos. [...] Muitos 
alunos também informaram 
que a maioria dos cartazes 
era colada nas colunas por-
que não haviam quadros de 
avisos suficientes, então vi-
mos que também seria inte-
ressante que instalássemos 
ali murais de avisos, para 
que eles tivessem mais locais 
para seus informes e propa-
gandas diversas”, explicou. 

Segundo Saulo Ribeiro, 
a ação de limpeza do local foi 
previamente autorizada pela 
Prefeitura Universitária e por 
coordenações de cursos do 
Centro de Ciências Huma-
nas, Letras e Artes (CCHLA) 
da UFPB, onde está inseri-
da a praça que é conhecida 
como local de concentração 
dos mais diversos segmentos 
sociais. “No meio da ação, os 
voluntários foram abordados 
por alunos de alguns cursos 
e esses alunos começaram, 
educadamente, a questionar 
a ação, e então o responsável 
direto pela atividade, o tam-
bém estudante da UFPB, Jô-
natas Wellington, explicou o 
que estava acontecendo e os 
estudantes compreenderam 
que não houve desrespeito 
aos espaços estudantis, visto 
que foram mantidas as pintu-
ras e manifestos dos alunos”, 
afirmou. 

Ainda segundo o coor-
denador do Godstock, uma 
reunião entre estudantes da 
UFPB e o responsável pela 
intervenção deve ser realiza-
da hoje, com o intuito de de-
bater os espaços públicos e 
o que foi executado no local. 
“Essa reunião foi marcada 
para hoje, mas já no domin-
go, dia 27, a mesma equipe 
foi novamente à universida-
de e tomou café da manhã 
com os estudantes da ocu-
pação, sendo bem recebida 
por eles, que nem agrediram 
física, nem verbalmente os 
voluntários, mostrando que 
a discordância de ideologia 
não significa agir com intole-
rância”, ressaltou Saulo, que 

Jadson Falcão
Especial para A União
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Novas pinturas começam a surgir na Praça da Alegria; estudantes reclamam que ato foi uma invasão contra a comunidade acadêmica

pediu desculpas aos que “se 
sentem ofendidos com algum 
tipo de ação da igreja que de-
sagrade”.

“De fato, enquanto seres 
humanos, erramos muito, 
mas temos lutado para acer-
tar em cada ação e fazemos 
o máximo para ir até onde 
temos condições de mudar 
realidades. Não o fazemos 
com recursos públicos ou 
parcerias político-partidá-
rias, porque isso é até proi-
bido pelo nosso estatuto 
para evitar vínculos escusos. 
O bom é que nesse caso não 
erramos, mas fizemos tudo 
como deveria ser feito, res-
peitando os espaços de todos 
e só trazendo benefícios. O 
único malefício para alguns 
foi o fato de que quem o fez 
foi uma igreja, e isso incomo-
da os intolerantes”, concluiu.

A diretora do CCHLA, 
professora Mônica Nóbrega, 
confirmou à reportagem de 
A União que a intervenção 
realizada na Praça da Alegria 
foi autorizada anteriormen-

te pela direção de centro da 
Universidade. “A ação era de 
limpar os banheiros e pintar 
algumas pilastras da praça, 
e o que os estudantes recla-
mam é que haviam manifes-
tações que eram arte, e eu 
entendi que essa insatisfação 
foi gerada porque eu não con-
versei com eles antes. No dia 
em que ocorreu a ação eu me 
juntei com eles e reconheci 
esse erro, mas não vi nenhum 
problema em autorizar uma 
limpeza de banheiro na Uni-
versidade, sem que a gente 
pagasse nada”, explicou.

Segundo Mônica Nóbre-
ga, “o problema que realmen-
te aconteceu foi com a pintu-
ra que mexeu nas coisas que 
já existiam”. “Os estudantes 
dizem que o trabalho era de 
décadas atrás, mas na verda-
de não era, porque a praça foi 
pintada no ano passado. Todo 
ano é assim. A gente pinta, e 
eles fazem o piche novamen-
te, e ainda não conseguimos 
chegar a um meio termo com 
relação a isso”.

Para o estudante de Licen-
ciatura em Geografia da UFPB, 
Caio Rodrigues, a ação reali-
zada na Praça da Alegria se 
caracteriza como uma invasão 
absurda a um espaço público 
que carrega expressões artísti-
cas, culturais e políticas da co-
munidade acadêmica. 

“O que aconteceu foi uma 
contraintervenção em um es-
paço que é utilizado pelos estu-
dantes da universidade e pela 
comunidade aqui do entorno. 
Eu não teria nada contra uma 
intervenção de pessoas cristãs, 
ou de religiões africanas ou do 
espiritismo, por exemplo, mas 
a questão é a forma como foi 
feito. Foi uma coisa completa-
mente vertical e sem diálogo, 
que pintou de cinza as paredes 
de um espaço que é público. 
Como é que uma igreja, que é 
uma organização privada, che-
ga num espaço público, sem 
consultar o pessoal que fre-
quenta o local, e faz uma coisa 
dessas?”, questionou.

Segundo o estudante, a 
limpeza executada pelos vo-
luntários da Igreja Cidade Viva 
retirou a simbologia do espaço 
e o que ele classifica como as 
“rugosidades do tempo”, que 
antes haviam no local. 

“Quando esse pessoal che-
gou e pintou as paredes eles 
engoliram toda a nossa his-
tória. Se fosse a Universidade 
que tivesse limpado, a reação 
teria sido totalmente diferente, 
porque ela tem todo o direito 
de pintar o espaço, e o pessoal 
ia fazer de novo numa lógica 
completamente diferente. O 
que fere muito é justamente o 
fato de ter sido a igreja, porque 
o que havia aqui eram mensa-
gens contra a homofobia, con-
tra o racismo, mensagens de 
luta das mulheres, mensagens 
contra a PEC 55. A praça mostra 
os momentos políticos tanto do 
passado, quanto da atualidade, 
e a Universidade é um espaço 
laico, que deveria abarcar todos 
os credos, e não um, em detri-

mento de outro”, lamentou.
O estudante classificou a 

limpeza do local como uma prá-
tica “higienista” que, segundo 
ele, não é isolada e acontece 
frequentemente em locais que 
confrontam o discurso apre-
sentado pelas comunidades 
evangélicas. “Os cartazes que 
haviam nas paredes falavam 
da liberdade sexual das mulhe-
res e do respeito à sexualidade 
das pessoas, e isso é um discur-
so que vai totalmente contra o 
que essa igreja prega. Eles que-
rem colocar a gente como into-
lerante, mas na verdade a into-
lerância parte deles”, afirmou.

Na opinião da estudante 
de artes visuais da UFPB, Va-
nessa Cardoso, a Igreja Cidade 
Viva pede respeito mas necessi-
ta aprender a respeitar as ma-
nifestações artísticas e opiniões 
contrárias que venham de ou-
tras pessoas. “Não cansados 
de calar as vozes eles querem 
também calar os muros. Eles 
querem calar até a expressão 

popular. O Brasil já está de ca-
beça para baixo e vêm ainda 
essas pessoas para tirar a pou-
ca expressão que ainda esta-
mos conseguindo fazer, e eu 
me pergunto se o que estamos 
enfrentando é uma nova dita-
dura. Estamos vivendo tempos 
tenebrosos”, observou.

O estudante de Letras da 
UFPB, Daniel Barbosa, afirmou 
ter sido classificado como vân-
dalo por um membro da igreja 
que o contactou após ele rea-
lizar uma postagem em uma 
rede social na internet sobre o 
assunto. “Eu fiz uma postagem 
no Facebook em que chama-
va as pessoas para pintarem a 
faixada da Cidade Viva, e eles 
me ligaram tentando justifi-
car o que tinha acontecido. 
Durante a ligação, eu levantei 
a questão de que se isso é um 
processo que busca a melhoria 
do ambiente, quem tem que o 
melhorar não é nenhuma insti-
tuição privada, mas sim a pró-
pria Universidade”, contou.

Na opinião de Daniel, a 
Universidade é um ambiente 
público que serve não apenas 
para o estudo, mas também 
para a vivência, e essa é uma 
das funções cumpridas pela 
chamada “Praça da Alegria”, 
do CCHLA. “Quando eles che-
garam aqui e pintaram isso, 
por mais que eles digam que 
tinham a autorização da Pre-
feitura Universitária, em mo-
mento algum eles chegaram 
para perguntar se a gente fre-
quentava o local, e qual era a 
opinião da gente sobre isso. Eu 
fiquei muito revoltado com o 
fato de eles me ligarem e dize-
rem que se eu pinto a Praça da 
Alegria, eu sou um vândalo. A 
pessoa que me ligou não tinha 
a mínima consciência do que 
essas mensagens aqui repre-
sentavam para os estudantes, e 
a presença dela e sua visão po-
lítica, para mim, são totalmen-
te obsoletas. Ela simplesmente 
não consegue respeitar a opi-
nião dos outros”, concluiu.

“Querem também calar nossos muros”, diz estudante

Saulo Ribeiro afirma que Godstock incomodou os intolerantes

FOTO: Reprodução/Facebook pessoal
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Parceria com o governo do 
Estado foi fundamental 
na realização do trabalho

PB faz cirurgia com transmissão 4k
TELEMEDICINA No hu DE joão PEssoA

A Paraíba entra de vez na 
era da Telemedicina. Ontem 
foi realizada no Hospital Uni-
versitário Lauro Wanderlei 
(HULW), em João Pessoa, a pri-
meira cirurgia transmitida em 
4k (com imagens de ultra defi-
nição), como parte de um mu-
tirão organizado pela Empresa 
Brasileira de Serviços Hospita-
lares que engloba 39 hospitais 
universitários. O evento con-
sistiu na transmissão de uma 
cirurgia de fissura lábio pala-
tina em um bebê e foi assisti-
da em Brasília pelo ministro 
da Educação, José Mendonça 
Bezerra, via Rede Paraibana 
de Alto Desempenho que foi 
implantada em João Pessoa e 
Campina Grande pelo Governo 
Ricardo Coutinho. Um investi-
mento de R$ 6 milhões.

Segundo o gerente de 
Ensino e Pesquisa, e supe-
rintende em exercício do HU, 
Ângelo Melo, essa ferramenta 
é de suma importância para a 
medicina, uma vez que vai me-
lhorar a formação dos profis-
sionais e a assistência à popu-
lação. “A partir dessa cirurgia, 
outras serão realizadas com 
transmissões em 4k para ou-

José Alves
zavieira2@gmail.com

FoTos: Edson Matos

tros locais do Brasil e do mun-
do, com ganhos incomparáveis 
para a classe médica e para os 
estudantes de Medicina”.

Ele enfatizou que a Rede 
Paraibana de Alto Desempe-
nho (Repad), instalada pelo 
Governo do Estado, em fibra 
óptica, foi de suma importân-
cia para que a cirurgia fos-
se transmitida para Brasília. 
“Essa parceria entre a Univer-
sidade Federal e o Governo da 
Paraíba contribuirá e muito 
para o desenvolvimento dessa 
tecnologia e da medicina no 
Estado”, afirmou Ângelo.

Hospital de Trauma
Para o presidente da Fun-

dação de Apoio a Pesquisa do 
Estado da Paraíba, Cláudio 
Furtado, a primeira cirurgia 
realizada no HU com trans-
missão em 4k, foi o pontapé 
inicial para que as próximas 
possam interagir em Teleme-
dicina. “O próximo passo é uti-
lizar essa tecnologia no Hos-
pital de Trauma e no Hospital 
Arlinda Marques que já estão 
interligados à rede. A ideia é 
fazer com que os profissio-
nais da Saúde interajam. Com 
as transmissões, os médicos 

além de acompanhar as cirur-
gias, vão poder dar opiniões e 
até realizarem procedimentos 
à distância”.

O diretor de Engenharia 
e Operações da Rede Nacio-
nal de Ensino e Pesquisa, res-
ponsável pela interligação de 
todas as unidades acadêmi-
cas em 4k, Eduardo Grizendi, 
afirmou que a parceria com o 
Governo do Estado foi funda-
mental para que essa trans-
missão pudesse ser feita. “O 
governador Ricardo Coutinho 
tem sido um grande parceiro 
e pelo que conversamos, ele 

tem interesse em expandir 
essa tecnologia para outros 
municípios importantes da 
Paraíba como Patos, Sousa e 
Cajazeiras e acredito que den-
tro de mais quatro anos, esta-
remos com praticamente toda 
a rede hospitalar da Paraíba 
interligada nesta tecnologia”, 
previu Grizendi. 

A cirurgia também foi as-
sistida pelo superintendente 
do HU, Arnaldo Medeiros, em 
Brasília e pela comunidade 
acadêmica no auditório Lin-
dbergh Farias, no HU. Foi uma 
grande demonstração de pes-

quisa, envolvendo o HULW 
e Centro de Informática da 
UFPB, através do Laboratório 
de Vídeo Digital (Lavid) jun-
tamente com a Rede Nacional 
de Pesquisa (RNP), que busca 
soluções tecnológicas para a 
melhoria da formação em saú-
de, assim como da assistência 
em saúde.

“Com essa ferramenta, o 
desenvolvimento tecnológi-
co está nos levando a buscar 
soluções cada vez mais efi-
cientes na relação custo-be-
nefício. Os consumidores, 
neste caso, universidades 
e hospitais universitários, 
buscam inovações que impli-
quem em custos menores e 
maior qualidade. A Rede Pa-
raibana de Alto Desempenho, 
nos fez dar um passo impor-
tante para o uso efetivo da Te-
lemedicina em nossa região”, 
disse Ângelo Melo. 

Regiane Farias, 18 anos, 
mãe do bebê (Lázaro Ema-
nuel de 8 meses) assistiu toda 
a cirurgia do filho num telão 
instalado no auditório do HU. 
Ela disse estar se sentindo 
muito feliz por estar presen-
ciando tudo com a certeza 
de que seu filho foi entregue 
a profissionais super capa-
citados. “Essa é uma grande 
experiência que Deus deu aos 
homens e como mãe, não vejo 
a hora de ver meu filho com 
os lábios perfeitos”, afirmou 
Regiane emocionada.

Primeira cirurgia com imagens em ultra definição foi realizada com sucesso e lotou dependências do hospital com profissionais da saúde

A Casa Militar do Governo do Es-
tado comemorou ontem 59 anos de 
existência com uma programação vol-
tada para a qualidade de vida dos mi-
litares. “Trata-se de um programa que 
já faz parte do nosso calendário anual. 
Nesta data, a gente convoca todos os 
militares da Casa para que eles se sub-
metam, de forma preventiva, de uma 
série de exames e avaliações físicas que 
são realizados por diversas instituições 
públicas e privadas”, explicou o chefe 
da Casa Militar do Governo da Paraíba, 
major Ânderson Pessoa.

“A convocação do pessoal nesta 
época é importante porque entende-
mos que comandar é cuidar das pes-
soas”, disse o major Ânderson. Ele in-
formou ainda, que a ação tem um fator 
preventivo que inclusive já detectou 
várias doenças, fazendo com que os mi-
litares cuidassem mais da própria saúde.

Duzentas pessoas
Durante a comemoração dos 59 

anos da Casa Militar aproximadamente 
200 pessoas entre militares e servidores 
do Palácio da redenção passaram por di-
versos exames. “Nossa meta é cuidar do 
ser humano e não enxergar apenas a es-
cala de serviços, mas enxergar o homem 
ou a mulher por traz da farda”, afirmou.

Além das ações preventivas de saú-
de, os militares participaram de diversos 
jogos, inclusive de competição de tiro 
ao alvo. Segundo a gerente de recursos 
Humanos da Casa Militar, a capitã Fer-
nanda, os exames foram realizados por 
equipes do Hospital Clementino Fraga 
(com testes rápidos de HIV, hepatite e 
glicemia), do Lacém (que fez coleta para 
exame de PSA), da Secretaria da Saúde 
(que atualizou a carteira de vacinação 
dos militares), da Faculdade Maurício 
de Nassau (que realizou testes de ava-
liação física e nutrição) e ainda da equi-
pe da empresa Vitaminas e companhia 
para que os trabalhadores da Casa Mili-
tar tivessem mais conhecimentos sobre 
os suplementos alimentares.

Casa Militar do governo do 
Estado comemora 50 anos

quALIDADE DE vIDA

Profissionais de saúde da Casa Militar do Palácio da Redenção, durante o atendimento 

O Supletivo da Uni-
versidade Federal da Pa-
raíba (UFPB) está com 
inscrições abertas até 20 
de janeiro de 2017. A ins-
tituição oferece os cursos 
gratuitos de Ensino Médio 
e profissionalizante em 
Desenvolvimento de Apli-
cativos para Mídias Digitais 
e Assistente Administrativo, 
na modalidade Educação de 
Jovens e Adultos, dispo-
nibilizando 100 vagas no 
período da tarde e 100 va-

gas no período da noite. 
As inscrições po-

dem ser feitas no Núcleo 
de Educação de Jovens e 
Adultos (EJA), no Centro 
de Educação da Universi-
dade Federal da Paraíba 
(CE/UFPB), das 9h às 16h. 
O candidato deve ter idade 
mínima de 18 anos. As au-
las terão início em 23 de ja-
neiro do próximo ano.

 No ato da matrícula, 
os candidatos devem apre-
sentar a seguinte docu-

mentação: histórico escolar 
original; 1 foto 3x4 recen-
te; cópia do RG; cópia do 
CPF, cópia da Certidão de 
Nascimento ou Casamento 
e comprovante de residên-
cia. Se for funcionário da 
UFPB ou dependente, deve 
apresentar também cópia 
do contracheque, sendo 
necessária apenas a parte 
do endereço. Os interes-
sados podem obter mais 
informações pelo telefone 
(83) 3216-7475.

O Programa Nacional 
de Integração da Educação 
Profissional ao Ensino Mé-
dio na Modalidade de Edu-
cação de Jovens e Adultos 
(Proeja) está com inscri-
ções abertas em dois campi 
do IFPB. Os cursos técnicos 
são integrados ao Ensino 
Médio, sendo turmas de 
Meio Ambiente, em Caja-
zeiras, e Administração, em 
Campina Grande. 

As inscrições são gra-
tuitas, realizadas no pró-
prio campus, e os cursos 
ocorrem no período notur-
no. Acesse, no site do Ins-
tituto Federal de Educação 
Ciência e Tecnologia da 
Paraíba, os editais com as 

instruções e ficha de ins-
crição: https://estudante.
ifpb.edu.br/processosele-
tivo/processo/7 

Em cada curso, estão 
sendo ofertadas 40 vagas, 
sendo duas reservadas 
para pessoas com deficiên-
cia. Para se inscrever, o 
candidato precisa ter con-
cluído ou estar cursando o 
9º ano (antiga 8ª série) ou 
equivalente; ter idade mí-
nima de 18 anos, comple-
tados até o dia da matrícu-
la; e não possuir o Ensino 
Médio completo. 

Em Cajazeiras, a ins-
crição termina em 15 de 
dezembro. A seleção é por 
análise de questionário e 

entrevista, com participa-
ção das equipes de Peda-
gogia e Assistência Social. 
A previsão é que o resulta-
do seja divulgado até o dia 
15 de fevereiro.

Em Campina, a inscri-
ção termina em 16 de de-
zembro. A seleção consta 
de duas etapas: uma ava-
liação de competências 
linguísticas que se dará 
através da redação de um 
texto a ser elaborado pelo 
candidato em dia e horá-
rio marcado no ato da ins-
crição, e uma entrevista 
que será realizada de 7 a 9 
de março de 2017. No dia 
17 de março, deve sair o 
resultado.

Núcleo de Educação de jovens e 
adultos já inscreve no supletivo

Campi do IFPB abre matrícula
para cursos técnicos noturnos 
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PM desarticula canil clandestino
e resgata animais maltratados 
Proprietários utilizavam
o local para reprodução
de cachorros de raça

A Polícia Militar, por 
meio do Batalhão Ambiental, 
desarticulou na noite des-
sa terça-feira (29) um canil 
clandestino que funcionava 
para a reprodução de cães 
de raça, no loteamento Nova 
Mangabeira, no bairro do Va-
lentina de Figueiredo, Zona 
Sul da capital. No local, foram 
resgatados quatro animais 
da raça american bully, dois 
old english bulldog e um pi-
tbull – todos em situação de 
maus-tratos, sem comida e 
sem água.

De acordo com o tenen-
te Durval Figueredo, a ação 
contou com o apoio do Canil 
do Batalhão de Operações 
Especiais (Bope). “Uma via-
tura do 5º Batalhão recebeu a 
denúncia sobre o local e acio-
nou nossa equipe, que com 
apoio do canil, constatou a 
situação de maus-tratos que 
os animais estavam sendo 
submetidos. A proprietária 
da residência, que estava via-
jando, é suspeita de manter 
espaços clandestinos para 

a reprodução de animais de 
raça, que no mercado os fi-
lhotes chegam a ser vendidos 
por valores superiores a R$ 2 
mil”, disse.

O marido da proprietária 
compareceu ao local e foi con-
duzido até a Central de Polícia 
Civil, no Geisel, e foi autuado 
pelo crime de maus-tratos e 
multado no valor de R$ 14 
mil. Com apoio da ONG Har-
pias, os animais foram todos 
recolhidos e cinco deles estão 
recebendo os cuidados em um 
canil da capital. Outros dois 
foram internados em uma clí-
nica, no bairro de Miramar, já 
que apresentavam condições 
físicas mais delicadas.

Denúncias
A mesma proprietária 

já teve um canil clandestino 
desarticulado há três meses, 
na cidade de Bayeux, onde 
foi resgatado um casal de pi-
tbull. Ela também não estava 
em casa no dia. A Polícia Mi-
litar acredita que a suspeita 
utilize outros espaços como 
canil clandestino na Grande 
João Pessoa e pede para que 
a população denuncie para o 
número do Batalhão Ambien-
tal: 3218-7246.

Desde o final de setem-
bro a equipe de fiscalização 
tem recebido denúncias fre-
quentes a respeito de em-
presas que comercializam 
produtos vencidos, por esse 
motivo a gerência do setor 
mobilizou os fiscais para uma 
ação junto aos supermerca-
dos. Na noite dessa terça-fei-
ra (29), mais uma apreensão 
dos fiscais noturnos. 

A empresa autuada foi o 
supermercado Extra. Foram 
apreendidos 145 itens fora 
da data de validade, entre 
eles 43 unidades de Rufles 
vencidos, 18 unidades de 
Amendoim Elma Chips, 21 
unidades de Rufles cebola e 
salsa, 3 unidades de Cheetos 
e 1 Stiksy e 24 litros de lei-
te de cabra com soja, todos 
vencidos no dia 28 de no-
vembro de 2016 e 12 litros 
de cabra vencidos no dia 23 
de novembro; também foram 
recolhidos 18 bolinhos Bau-
ducco vencidos no dia 17 de 
novembro. 

A preocupação do órgão 
é com os consumidores que 
muitas vezes não verificam 
a validade e acabam levan-
do os produtos para casa. 
“é importante que os con-
sumidores estejam atentos. 
Desconfiem de promoções 
exageradas, verifiquem essas 
datas e caso encontrem fora 
de validade, acionem o Pro-
con”, alertou Paulo. 

Diante das reincidên-
cias, a coordenação execu-
tiva do órgão pretende to-
mar providências. “Não é a 
primeira vez que a empresa 
em questão é autuada por 
comercializar produtos ven-
cidos, por esse motivo ire-
mos reunir a fiscalização e 
a consultoria jurídica para 
medidas mais enérgicas”, 
informou o coordenador do 
Procon, Paulo Porto.

Cachorro foi encontrado em condições precárias pelos policiais militares durante a descoberta do canil, na Zona Sul da capital 

Foram entregues ao sistema prisional 18 novas viaturas operacionais, equipadas com xadrez

FotoS: Secom-PB

O Governo da Paraíba, 
por meio da Secretaria de 
Estado da Administração Pe-
nitenciária (Seap) fez a en-
trega de 18 novas viaturas 
operacionais (equipadas com 
xadrez) para serem utilizadas 
no sistema prisional do Esta-
do. A solenidade aconteceu, 
nessa terça-feira (29), no Au-
ditório Nobre da Seap, locali-
zado no Centro Administrati-
vo Estadual, em João Pessoa. 
Na ocasião, o secretário titu-
lar da Seap, Wagner Dorta, 
assinou o termo de posse do 
novo gerente do sistema pe-
nitenciário paraibano, João 
Paulo Ferreira Barros, que 
antes atuava como diretor da 
Penitenciária de Segurança 
Média Juiz Hitler Cantalice, 
no bairro de Mangabeira.

Durante a evento, o se-
cretário Wagner Dorta fez a 
entrega simbólica das viatu-
ras à diretora da Penitenciá-
ria de Recuperação Feminina 
Maria Júlia Maranhão, Mirtes 
Daniele da Silva.

A mesa da cerimônia foi 

composta pelo secretário de 
Administração Penitenciária, 
Wagner Dorta; o gerente do 
Sispen, João Paulo Ferreira 
Barros; o assessor de gabi-
nete da Seap, José Geraldo de 
Menezes - que também repre-
sentou o Conselho de Coorde-
nação Penitenciária; o diretor 
da Penitenciária Dr. Romeu 
Gonçalves de Abrantes (PB1), 
Lincolin Gomes Pedrosa e o 
integrante da Força Tática Pe-
nitenciária (FTPEN), Alexan-
dre Rodrigues, que represen-
tou os agentes penitenciários.

O secretário Wagner Dor-
ta destacou a competência do 
novo gerente do sistema pri-
sional. “João Paulo Ferreira é 
um técnico fundamental para 
o melhoramento das ativida-
des. Quero aproveitar esse 
importante momento para 
entregar aos diretores 18 via-
turas novas e mais 11 viatu-
ras que vamos repassar para 
outras unidades prisionais”, 
destacou. 

João Paulo Ferreira Bar-
ros agradeceu a oportuni-

dade de gerenciar o Sistema 
Penitenciário no Estado da 
Paraíba. “É um cargo extre-
mamente importante, tenho 
consciência que a luta será 
árdua e a batalha será gran-
de, mas o que eu posso dizer 
é que coragem não me faltará, 
disposição não me faltará, fa-
rei o meu melhor,” adiantou.

O diretor da Penitenci-
ária Jurista Agnelo Amorim 
Filho, em Campina Grande, 
Anselmo Vasconcelos Costa 
também falou da chegada dos 
novos veículos. “É um avanço 
fundamental a chegada des-
tes novos veículos, pois tínha-
mos uma frota muito antiga e 
reduzida, o que prejudicava 
muito a questão das escoltas 
e o translado de presos den-
tro do Estado e até para fora”, 
lembrou.

A diretora da Peniten-
ciária Feminina de Campina 
Grande, Auristela Camilo, des-
tacou que a chegada das viatu-
ras é importante, pois várias 
unidades que nunca tiveram 
viaturas agora vão passar a ter.

Governo entrega viaturas e dá 
posse ao novo gerente da Seap

Procon apreende  
mais de 100 itens 
vencidos em 
supermercados

A Polícia Civil da Paraí-
ba, por meio da Delegacia de 
Defraudações e Falsificações 
(DDF) da capital, prendeu, 
na manhã dessa terça-feira 
(29), Eduardo de Lima Car-
valho, de 25 anos, suspeito 
de estelionato e falsidade 
ideológica. 

De acordo com o delega-
do Lucas Sá, a prisão ocorreu 
no bairro do José Américo. “O 
suspeito estava sendo inves-
tigado há aproximadamente 
um mês. Ele vinha negocian-
do cinco imóveis, apresen-
tando-se como corretor de 
imóveis, utilizando registros 
do Creci de dois corretores 
credenciados, desviando 
mais de R$ 50 mil, a título 
de comissões, causando um 

grande prejuízo a diversas 
vítimas, uma vez que as ne-
gociações não são concluídas 
posteriormente e o suspei-
to se apropria dos valores e 
depois desaparece, mudan-
do de contatos telefônicos e 
endereço e assim segue para 
enganar novas vítimas”, disse 
a autoridade policial. 

A delegacia localizou o 
suspeito após diligências re-
alizadas na última semana. 
Eduardo de Lima foi levado 
para a sede da especializada 
para prestar depoimento. O 
suspeito foi autuado pelo cri-
me de estelionato e falsidade 
ideológica e permanecerá na 
carceragem da Central de Po-
lícia, aguardando a realização 
da audiência de custódia. 

Polícia Civil prende 
falso corretor em JP

EStELIoNAto

A Polícia Civil da Pa-
raíba, por meio do traba-
lho do Grupo Tático Espe-
cial (GTE) da 19ª Delegacia 
Seccional, com sede em 
Sousa, prendeu, ontem 
(30), o pedreiro José Car-
los Batista dos Santos, de 
33 anos. Contra ele, que 
é natural de Marizópolis 
e residente em Petrolina 
(PE), foi cumprido man-
dado de prisão pelo crime 
de homicídio.

De acordo com os po-
liciais, o crime aconteceu 
no ano de 2010, e teve 
como vítima um homem 
conhecido por ‘Nego Iná-
cio’, que foi atingido por 
disparos de arma de fogo. 
Depois do assassinato, ele 
fugiu para Taguatinga 

(DF), onde morou por cin-
co anos, seguindo para 
Petrolina.

“Hoje, após se de-
sentender com a esposa 
na cidade pernambuca-
na, José Carlos quebrou 
todos os móveis e seguiu 
em uma motocicleta, tipo 
Bis, de Petrolina a Sousa e 
aqui ficou na casa de um 
parente no bairro Alto do 
Cruzeiro, onde foi loca-
lizado”, relatou um dos 
policiais civis da equipe 
do GTE. Depois de preso, 
o pedreiro foi encami-
nhado para a delegacia, 
de onde seguiu para a 
Colônia Agrícola Penal do 
Sertão, permanecendo à 
disposição do Poder Judi-
ciário.

GTE detém homem 
por crime em Sousa

19ª DELEGACIA SECCIoNAL
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Parto sem dor na Frei Damião é 
destaque em revista internacional
Projeto poderá ser
estendido para todas as
maternidades da Paraíba

Um artigo científico de-
senvolvido na Maternidade 
Frei Damião, que integra a rede 
hospitalar estadual, foi publi-
cado recentemente na revista 
World Journal of Pharmacy and 
Pharmaceutical Sciences, que 
tem editores de todo o mundo. 
O foco do trabalho foi o Projeto 
de Analgesia de Parto (parto 
sem dor), implantado na Frei 
Damião em outubro deste ano 
– a primeira unidade de saúde 
da Paraíba a disponibilizar o 
serviço para a população.

O doutor em anestesio-
logia Luiz Eduardo Imbelloni, 
do Programa de Residência 
Médica em Anestesiologia, da 
Secretaria de Estado da Saú-
de (SES), foi o autor do artigo 
científico intitulado Spinal 
Anesthesia For Cesarian Sec-
tion in an Silver-Russel Syn-
drome – Case Report (em por-
tuguês: Raquianestesia para 
Cesariana em um Caso de Sín-
drome de Silver-Russel”. Luiz 
Imbelloni tem mais de 200 
artigos publicados, além de 
quatro livros, sendo três deles 
sobre raquianestesia.

“O objetivo de qualquer 
trabalho científico é contribuir 
com o desenvolvimento da es-
pecialidade, no nosso caso obs-
tetrícia e anestesiologia. Este 
trabalho foi desenvolvido por 
termos realizado uma cirur-
gia cesariana em paciente anã, 
com a Síndrome de Silver-Rus-
sell”, explicou ele.

A Síndrome de Silver-Rus-
sel (SSR) é uma desordem ge-
nética heterogênea, sendo a 
maioria dos casos atribuídos a 

novas mutações dominantes. A 
confirmação diagnóstica ainda 
é predominantemente clínica, 
com base nos principais si-
nais que incluem histórico de 
retardo no desenvolvimento 
intrauterino e pós-natal, atra-
so na idade óssea, baixo peso, 
assimetrias corporais e face 
triangular, circunferência oc-
cipto-temporal proeminente 
com perímetro cefálico nor-
mal, clinodactilia do 5º dedo.

“A paciente que passou 
pela cirurgia tem 34 anos, 
27 kg de peso e 1,30 m de 
altura e estava com 37 se-
manas de gestação, sendo in-
dicada cesariana com melhor 
método para o nascimento do 
bebê”, informou o doutor Luiz 
Imbelloni. O artigo publicado 
pela revista World Journal of 
Pharmacy and Pharmaceu-
tical Sciences, que tem fator 
de impacto considerado bom 
(fator 6,04 – significa que a 
revista está sendo lida e ci-
tada por diversos autores do 
mundo inteiro).

“Quando a Maternidade 
Frei Damião resolveu implan-
tar o Projeto de Analgesia de 
Parto, fui indicado para a ten-
tativa de sua implantação. Fi-
zemos duas reuniões, sendo 
uma no auditório da Materni-
dade Frei Damião e outra no 
auditório do Conselho Regio-
nal de Medicina, e em ambas 
com a presença da secretária 
estadual de Saúde, Roberta 
Abath. O projeto foi incenti-
vado pelo governador Ricar-
do Coutinho que, juntamente 
com Roberta Abath, objetiva 
que, após a implantação na 
Maternidade Frei Damião, o 
projeto seja estendido para 
todas as maternidades da Pa-
raíba”, pontuou Imbelloni.

No último sábado (26), a Uni-
dade de Pronto Atendimento 
(UPA) de Guarabira completou 
cinco anos. Durante este perío-
do, o Governo do Estado inves-
tiu mais de R$ 38 milhões, sendo 
R$ 750 mil, mensalmente. Desde 
a inauguração, até o mês de ou-
tubro, foram realizados 293 mil 
atendimentos. Além de exames 
patológicos e radiológicos, a uni-
dade oferece atendimentos clíni-
cos e pediátricos, sendo referên-
cia nesta área.

“O serviço de pediatria é de 

grande importância, pois a UPA 
de Guarabira é a principal unida-
de hospitalar da região a oferecer 
serviços nesta área”, disse o dire-
tor-geral, João Henrique Neto.

Ele informou ainda que a 
unidade também realiza exames 
cardiológicos, para os pacientes 
de urgência e emergência, em 
parceria com o Hospital do Cora-
ção (HCOR) de São Paulo e que é 
100% informatizada. “Isso garan-
te a implantação do prontuário 
eletrônico, serviço que fortalece 
a segurança das informações dos 

pacientes, proporcionando um 
atendimento mais rápido e efi-
ciente e diminui a burocracia”, 
garantiu.

A UPA atende moradores de 
mais de 26 municípios da região 
e, para o diretor, no aniversário da 
unidade, o maior presente quem 
ganha é a população. “Trabalha-
mos todos os dias para garantir 
a melhor qualidade nos serviços 
prestados e nossas equipes exer-
cem suas funções com muito empe-
nho e garra para melhor atender a 
todos que precisarem” concluiu.

Estado já investiu R$ 38 milhões
na UPA da cidade de Guarabira 

UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO

Unidade de Pronto Atendimento de Guarabira é moderna e totalmente equipada e recebe hoje, mensalmente, R$ 750 mil 

A Companhia de Água 
e Esgotos da Paraíba (Cage-
pa) capitaneou nessa quar-
ta-feira (30) uma ação de 
fiscalização no município de 
Pedras de Fogo, em parceria 
com a Agência Executiva de 
Gestão das Águas da Paraíba 
(Aesa) e a Polícia Militar. As 
equipes flagraram um barra-
mento ilegal no Rio da Prata, 

que impede o curso natural 
das águas, provocando que-
da do nível no manancial e, 
consequentemente, intermi-
tências no abastecimento de 
água em parte da cidade.

De acordo com o ge-
rente regional da Cagepa, 
Thiago Pessoa, imediata-
mente após a detecção, o 
barramento foi destruído, o 

que vai possibilitar a melho-
ria do fornecimento de água 
para Pedras de Fogo nos 
próximos dias. 

“A fiscalização vai con-
tinuar. Para usufruto de 
poucos, os barramentos 
ilegais comprometem o 
abastecimento de quase 
toda uma cidade, e isso gera 
consequências graves, prin-

cipalmente num período de 
crise hídrica. Por isso, esta-
mos começando essa força-
tarefa para coibir esse tipo 
de prática”, explicou.

Qualquer denúncia so-
bre desvio ou furto de água 
pode ser feita à Cagepa, 
gratuitamente, pelo telefo-
ne 115, que agora também 
atende ligações de celular.

Ação conjunta da Cagepa, Aesa 
e PM, flagra barramento ilegal

EM PEDRAS DE FOGO

Ainda de acordo com o 
doutor Luiz Imbelloni, o ob-
jetivo do projeto é realizar o 
trabalho de parto completa-
mente sem dor. “Na realida-
de, todas as parturientes que 
têm seu parto normal sentem 
muita dor. Para que não exis-
ta mais este processo dolo-
roso, é necessário que todos 
que atuam com a parturiente 
[obstetras, anestesiologistas, 
pediatras, enfermeiras e fi-
sioterapeuta] se adequem ao 
novo método com analgesia 
e por isso é de extrema im-
portância que um artigo cien-
tífico como este tenha sido 
publicado. Toda a população 
poderá se beneficiar, desde 
que todos façam o treinamen-
to e possamos, num futuro 
próximo, estender para todas 
as maternidades”, esclareceu.

Parto sem dor
O doutor em anestesio-

logia Luiz Eduardo Imbelloni 
explicou que o parto normal 

sem dor começa a partir da so-
licitação da gestante. “A anal-
gesia é aplicada na paciente, 
quer seja de forma venosa, 
por bloqueios ou inalatória, 
quando ela pede o procedi-
mento que elimina a dor que 
é responsável, por exemplo, 
pela depressão pós-parto e 
estresse pós-traumático”, ex-
plicou o médico. 

Segundo ele, o mais difícil 
nesta metodologia é convencer 
os profissionais e a população 
de que o parto normal sem 
dor é a melhor alternativa. 
“Tanto em clínicas particulares 
como nas unidades públicas 
de saúde, a grande maioria 
dos partos é cesárea e isso se 
deve muito às dores quase in-
suportáveis no parto normal. 
Portanto, se pode ser feito um 
parto normal, que é a forma 
mais saudável para a criança 
e para a mãe, sem nenhuma 
dor, por meio de analgesia, 
esta, sem sombra de dúvida, é 
a melhor opção”, garantiu.

Metodologia é o convencimento

FOTO: Secom-PB

O Hospital de Emer-
gência e Trauma Dom Luiz 
Gonzaga Fernandes, em 
Campina Grande, que in-
tegra a rede hospitalar do 
Governo do Estado, promo-
ve, nesta quinta-feira (1º), 
uma ação educativa no Dia 
Mundial de Combate à Aids. 

A mobilização aconte-
ce durante todo o dia, com 
abordagem educativa e dis-

tribuição de preservativos 
e laços simbólicos com os 
colaboradores e acompa-
nhantes.

Para o psicólogo Moi-
sés de Lima, coordenador 
do Centro de Estudos, Ca-
pacitações e estágios no 
Trauma-CG, o objetivo da 
Ação é fornecer informa-
ções às pessoas sobre as 
formas de contaminação, a 

exemplo da relação sexual 
sem camisinha, e a necessi-
dade de detectar a doença 
precocemente. 

O dia 1º de dezem-
bro foi escolhido como 
Dia Mundial de Combate à 
AIDS, quando o mundo une 
forças para alertar sobre a 
doença. Desde o final dos 
anos 1980, o Dia Mundial 
de Combate à AIDS foi in-

serido no calendário de mi-
lhares de pessoas em todo 
do mundo.

HIV/AIDS 
HIV é a sigla em inglês 

do Vírus da Imunodeficiên-
cia Humana. Causador da 
Aids, ataca o sistema imuno-
lógico, responsável por de-
fender o organismo de doen-
ças. As células mais atingidas 

são os linfócitos T CD4+. E é 
alterando o DNA dessa célu-
la que o HIV faz cópias de si 
mesmo. Depois de se mul-
tiplicar, rompe os linfócitos 
em busca de outros para con-
tinuar a infecção.

Ter o HIV não é a mes-
ma coisa que ter a Aids. 
Há muitos soropositivos 
que vivem anos sem apre-
sentar sintomas e sem 

desenvolver a doença. 
Mas, podem transmitir o 
vírus a outros por meio 
de relações sexuais des-
protegidas, pelo compar-
tilhamento de seringas 
contaminadas ou de mãe 
para filho durante a gravi-
dez e a amamentação. Por 
isso é sempre importante 
fazer o teste e se proteger 
em todas as situações.

Trauma de CG realiza ação educativa
DIA DE cOMbATE à AIDS
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Deputados aprovam PEC que
muda pagamento de precatórios
Texto será promulgado
pelas mesas diretoras
da Câmara e do Senado

A Câmara dos Deputa-
dos aprovou ontem, em pri-
meiro e em segundo turnos, 
a Proposta de Emenda à 
Constituição (PEC) 233/16, 
que modifica o Artigo 100 
da Constituição Federal, para 
dispor sobre o regime espe-
cial de pagamento de preca-
tórios e viabilizar a quitação 
desses débitos pelos estados, 
pelo Distrito Federal e pelos 
municípios.

Votaram a favor da apro-
vação da PEC em primeiro 
turno 355 deputados, houve 
uma abstenção e nenhum 
voto contrário. Em segun-
do turno, votaram a favor 
da proposta 359 deputados. 
Como a PEC já foi aprovada 
em dois turnos pelo Senado 
e não foi modificada nas vo-
tações da Câmara, ela será 
agora promulgada pelas me-
sas diretoras da Câmara e do 
Senado e passará a integrar a 
Constituição.

Os precatórios são dívi-
das contraídas pelos gover-
nos nas esferas federal, es-
taduais e municipais quando 
são condenados pela Justiça 
a fazer um determinado pa-
gamento após o trânsito em 
julgado de uma ação.

A PEC estabelece que 
os débitos de natureza ali-
mentícia cujos titulares, 
originários ou por sucessão 
hereditária, tenham 60 anos, 
ou tenham doença grave, ou 
pessoas com deficiência, as-
sim definidos na forma da lei, 
serão pagos com preferência 
sobre todos os demais débi-
tos, até o valor equivalente 
ao triplo fixado em lei.

De acordo com o texto 
aprovado, a União, os esta-
dos, o Distrito Federal e os 
municípios aferirão mensal-
mente, em base anual, o com-
prometimento de suas res-
pectivas receitas correntes 
líquidas com o pagamento de 
precatórios e obrigações de 
pequeno valor.

Conforme o texto apro-
vado, os precatórios de res-
ponsabilidade dos estados, 
do Distrito Federal e dos mu-
nicípios que estejam penden-
tes até 25 de março de 2015 
e os que vencerem até 31 de 
dezembro de 2020 poderão 
ser pagos até 2020 dentro de 
um regime especial.

A aprovação da PEC em 
segundo turno foi possível 
graças à aprovação de reque-
rimento apresentado pelo lí-
der do PSDB, Antonio Imbas-
sahy (BA), e outros líderes 
partidários para a quebra do 
interstício para possibilitar 
a votação em segundo turno 
logo após a aprovação em 
primeiro turno.

Iolando Lourenço
Da Agência Brasil

Os precatórios 
pendentes até 
25 de março de 
2015 e os que 
vencerem até 31 
de dezembro de 
2020 poderão ser 
pagos até 2020

A Secretaria de Estado da 
Receita vai intensificar a fisca-
lização nos postos fiscais e am-
pliar as blitze neste final de ano, 
quando o fluxo de cargas cresce 
nas rodovias. Para coibir infra-
ções, a Receita Estadual vai re-
forçar a fiscalização nas divisas e 
entradas do Estado, em pontos 
estratégicos das rodovias fede-
rais e estaduais e nas transpor-
tadoras que ainda não possuem 
regime especial do Programa 
Fronteira Livre.

Para o secretário executivo 
da Receita, Leonilson Lins de 
Lucena, o Fisco Estadual conta, 
atualmente, com o acompanha-
mento e o recebimento anteci-
pado dos documentos eletrô-
nicos, via manifesto de cargas, 
para fazer o monitoramento 
mais inteligente de fiscalização. 
“A Receita vai realizar uma pro-
gramação intensiva de fiscali-
zação em dezembro, principal-
mente nas transportadoras que 
não têm benefício ou regime 
especial no Estado da Paraíba. 
O planejamento inclui ainda as 
operações de blitze nas rodo-
vias e nas principais entradas do 
Estado como forma de realizar 
a fiscalização de mercadoria de 
trânsito”, detalhou.

O secretário adiantou que 
as transportadoras com benefí-
cio fiscal do Programa Fronteira 
Livre continuam desobrigadas 

Receita vai intensificar fiscalização de cargas
neste final de ano

da parada obrigatória nos pos-
tos fiscais do Estado, mas aler-
tou os transportadores autôno-
mos, que costumam elevar as 
suas atividades no último mês 
do ano devido à data comemo-
rativa do Natal. “Além das rodo-
vias, a programação inclui este 
ano uma fiscalização intensiva 
também nos estabelecimentos 
do varejo obrigados de emitir a 
Nota Fiscal Eletrônica ao Consu-
midor NFC-e, que será realizada 
pela equipe de monitoramento 
da Receita Estadual na própria 
sede da SER-PB”, informou.

Qualquer transportadora 

sem regime especial do Progra-
ma Fronteira Livre deve rea-
lizar a parada obrigatória no 
primeiro posto fiscal da Receita 
que ultrapasse a divisa do Esta-
do. O registro das notas inde-
pende do destino. Para casos 
de mercadorias transportadas 
sem nota fiscal, além da alíquo-
ta cheia de ICMS e multas de 
100%, o motorista pode ainda 
ser processado criminalmente 
por sonegação fiscal. 

fronteira livre
O Programa Fronteira Livre, 

lançado de forma pioneira pelo 

Governo da Paraíba em 2013, 
desobrigou as transportadoras, 
que realizaram regime especial 
com a Receita Estadual e utili-
zam o Manifesto Eletrônico de 
Documentos Fiscais (MDF-e), de 
fazer a parada obrigatória nos 
postos fiscais do Estado da Pa-
raíba. As mercadorias oriundas 
dessas empresas ganham agili-
dade, pois podem seguir direto 
para as transportadoras ou para 
o destino final, enquanto as no-
tas fiscais eletrônicas das cargas 
são tratadas, virtualmente, antes 
delas passarem nos postos fiscais 
da Paraíba.

foto: Secom-PB

Fisco vai realizar uma programação intensiva 
de ações este mês, principalmente nas

transportadoras que não têm benefício ou 
regime especial no Estado da Paraíba

O aluno Diego Barbosa Sil-
va, da segunda série do Ensino 
Médio da Escola Estadual Ru-
bens Dutra Segundo, de Cam-
pina Grande, foi o vencedor do 
Concurso de Redação promo-
vido pela Defensoria Pública 
da União (DPU), com o tema 
“Tráfico de pessoas: digo não!”. 
Esta foi a segunda edição do 
concurso e contou com a par-
ticipação de 939 estudantes da 
rede pública de ensino. Repre-
sentantes de 24 estados e do 
Distrito Federal concorreram 
na categoria Redação. 

O Concurso de Redação, 

promovido pela Defensoria 
Pública da União, é direciona-
do aos alunos do Ensino Fun-
damental e Médio, incluindo 
Educação de Jovens e Adultos 
(EJA), das escolas públicas de 
todo o País. Ele é parte do Pla-
no Estratégico da instituição e 
visa fortalecer a visibilidade 
da DPU, na defesa dos direi-
tos de quem não pode pagar 
advogado para ter acesso à 
Justiça.

O aluno foi orientado pelo 
professor de Língua Portugue-
sa da escola, Rosevan Marcoli-
no de Andrade.

Aluno de CG vence 
concurso de redação

defensoria pÚblica Comissão mista 
aprova Medida 
Provisória do 
Ensino Médio

A comissão mista criada 
no Senado para discutir a me-
dida provisória que reestru-
tura o Ensino Médio aprovou, 
ontem, o parecer do relator, 
Pedro Chaves (PSC-MS). O re-
latório inclui Artes e Educação 
Física entre as disciplinas obri-
gatórias para o Ensino Médio e 
prevê que os estudantes pode-
rão escolher a área na qual vão 
se aprofundar já no início do 
curso.

Após a votação, na Comis-
são Mista da Medida Provisória 
746, o texto ainda deve passar 
pelos plenários da Câmara e do 
Senado até março do próximo 
ano. O relatório de Pedro Chaves 
foi apresentado anteontem (29) 
e houve pedido de vista coletiva, 
o que adiou a votação do texto.

O relatório também es-
tabeleceu uma meta interme-
diária de ampliação da carga 
horária para pelo menos mil 
horas anuais no prazo máximo 
de cinco anos para todas as es-
colas do Ensino Médio.

O texto amplia de 50% 
para 60% a composição do 
curriculum do Ensino Médio 
preenchido pela Base Nacional 
Comum. Os 40% restantes se-
rão destinados aos itinerários 
formativos que o estudante po-
derá escolher: Linguagens, Ma-
temática, Ciências da Natureza, 
Ciências Humanas e Formação 
Técnica e Profissional.

Yara Aquino
Da Agência Brasil

O meia Carlos Renato, que 
defendeu o Boa Esporte-MG, 
América-RN e Tupi-MG se 
apresenta hoje, às 16h, na 
Maravilha do Contorno, com 
o elenco que defenderá o 
Botafogo. O anúncio ocorreu 
ontem, pelos dirigentes alvi-
negros. Deverão se apresen-
tar cerca de 25 atletas, entre 
os que permaneceram no 
clube, os novos contratados 
e alguns jovens da base. 

Estão confirmados: Mi-
chel Alves, Edson e João Manuel 
(goleiros); Gustavo (lateral 
direito); Plínio, Walber, Nildo 
e Bruno Maia (zagueiros); Dja-
van, Sapé, Robston e Amarildo 

(volantes); Marcinho, Raphael 
Luz e Lukinha (meias); Rafael 
Oliveira, Warley, Vanderson e 
Diogo Campos (atacantes). 

Contratação de técnicos 
Apesar de conseguir a 

vaga para a Série A/2017 o 
Vasco demitiu o técnico Jor-
ginho e acertou com Cristo-
vão Borges. 

O Palmeiras, campeão 
brasileiro da Série A, anunciou 
a saída de Cuca. Ele pode voltar 
a trabalhar no futebol chinês. O 
Atlético-MG fechou com Roger 
Machado, que substituirá Mar-
celo Araújo. No Fluminense-RJ 
a novidade será Abel Braga.

Meia Carlos Renato se 
apresenta hoje ao Bota

O Governo do Estado, por 
meio da Secretaria de Estado 
da Saúde (SES-PB), promoveu 
ontem, no auditório da Reito-
ria da Universidade Federal 
da Paraíba (UFPB), o Seminá-
rio ‘Na Prática: Cuidando do 
Usuário de Drogas em Liber-
dade’. O início da programa-
ção, desenvolvida pelo Núcleo 
de Saúde Mental da SES-PB, se 
deu com a mesa de abertura, 
intitulada ‘Efetivando Direi-
tos’, com a presença de repre-
sentantes da SES-PB, do Mi-
nistério Público Estadual e da 
Câmara Legislativa da Paraíba.

O evento foi destinado 
aos profissionais e usuários 

da Rede Caps (Centros de 
Atenção Psicossocial), profis-
sionais de saúde e a sociedade 
em geral. 

Na oportunidade, a coor-
denadora estadual de Saúde 
Mental, Shirlene Queiroz co-
mentou que a política pública 
só é possível com união inter-
setorial e com participação 
de toda a sociedade. Também 
presente na mesa ‘Efetivan-
do Direitos’, a promotora de 
Saúde Geovana Tabosa, repre-
sentando o Ministério Públi-
co Estadual, comentou sobre 
os dados alarmantes no País, 
especialmente quando se fala 
sobre o alcoolismo.

Cuidado ao usuário de 
drogas em discussão

O leilão para a con-
cessão dos aeroportos 
de Porto Alegre, Salva-
dor, Florianópolis e For-
taleza à iniciativa pri-
vada será realizado no 
dia 16 de março do ano 
que vem. A previsão do 
governo é que sejam 
investidos R$ 6,613 bi-
lhões nos quatro termi-
nais. O edital será pu-
blicado hoje no Diário 
Oficial da União.

Entre as exigên-
cias de investimentos 
nos aeroportos estão 
a ampliação dos ter-
minais de passageiros, 
dos pátios de aerona-
ves e de estacionamen-
tos. No aeroporto de 
Salvador, há exigência 
de construção de uma 
nova pista de pouso e 
decolagem e no de Flo-
rianópolis será preciso 
construir um novo ter-
minal de passageiros e 
um estacionamento.

Leilão para concessão 
de quatro aeroportos
Da Agência Brasil



Escola Livre de Circo 
da Funesc está com 
inscrições abertas 
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Projeto Van Filosofia 
chega ao Município de 
São José de Piranhas 

A UNIÃO João Pessoa, Paraíba - QUINTA-FEIRA, 1 de dezembro de 2016

Sitônio escreve sobre 
aeronaves e segurança 
durante as viagens

OFICINAS DIVERSIDADE

FOTOS: Divulgação9

Na atividade de 
hoje, a OSPB 
homenageia 
grandes nomes da 
música erudita, 
além de prestigiar 
as pratas da casa, 
com participações 
especiais de 
músicos 
paraibanos

Concerto da OSPB de hoje será aberto com a música Elegia, de Henrique Osvald

Noite de Sinfonia

Uma música composta por um brasilei-
ro vai abrir o 11º Concerto Oficial da 
Temporada 2016 da Orquestra Sinfônica 
da Paraíba, hoje, às 20h30, na Sala de 
Concertos Maestro José Siqueira, na 
Fundação Espaço Cultural (Funesc). 
Essa apresentação da sinfônica paraiba-
na terá regência do maestro Luiz Carlos 

Durier e a participação dos violinistas paraibanos Thia-
go Formiga e Rodrigo Eloy como solistas no concerto 
para dois violinos, de Bach. Os ingressos custam R$ 4,00 
(inteira) e R$ 2,00 (meia) 

O concerto abre com a música “Elegia” de Henrique 
Oswald (1853-1931), compositor brasileiro do século 
XIX, que estudou na Europa patrocinado pelo impera-

dor D. Pedro II. O maestro 
Luiz Carlos Durier explica 
que a obra foi escrita origi-
nalmente para violoncelo 
e posteriormente orques-
trada pelo autor para uma 
versão sinfônica. “O estilo 
canção está presente na 
obra, que obteve gran-
de sucesso desde a sua 
primeira audição”, destaca 
Durier.

Em seguida, os músi-
cos da OSPB vão executar 
o “Concerto para Dois Vio-
linos em Ré Menor, BWV 
1043”, de Johann Sebastian 
Bach (1685-1750), com 
os solistas Thiago Formi-
ga e Rodrigo Eloy. Essa é 
talvez uma das obras mais 
famosas e reconhecidas 
do compositor alemão e 
é considerada uma das 
obras-primas do barroco. 
O concerto é caracteriza-
do pela relação entre os 
dois solistas de violino, 
que é mais perceptível no 
movimento mais famoso, 
o expressivo Largo ma non 
tanto. 

Depois do intervalo, será a vez da “Sinfonia n. 8, em 
si menor – Inacabada”, de Franz Schubert (1793-1828), 
austríaco considerado um dos maiores compositores do 
século 19, marcando a passagem do estilo clássico para 
o estilo romântico. A Sinfonia Inacabada, uma das mais 
tocadas no mundo, foi composta em 1822, mas desco-
berta vários anos após a morte do compositor. O nome 
Inacabada ou Inconclusa deve-se a ter apenas dois 
andamentos, embora nada demonstre que Schubert 
pensasse em fazer mais para completar a obra.   

O jovem violinista Rodrigo Eloy ressalta que é sem-
pre um prazer poder tocar com a Orquestra Sinfônica 
da Paraíba, onde iniciou suas atividades, primeiro na 
Orquestra Jovem, passando depois para a profissional. 
“Como paraibano tenho uma ligação forte com a orques-
tra e com certeza será um excelente concerto. Espera-
mos que tenha casa cheia para podermos fazer uma boa 
música”, completou.  

Os solistas
Thiago Formiga (violino) – Natural de João Pessoa 

(PB), é bacharel em Violino pela Universidade Federal 
da Paraíba (UFPB), na classe do professor Yerko Tabilo 
e mestre em Performance pela Duquesne University, 
na classe do professor Charles Stegeman. Durante seus 
anos de estudo, teve a oportunidade de participar como 
membro ou músico convidado de inúmeras orquestras 
no Brasil e Estados Unidos, incluindo a Orquestra Sinfô-
nica da Paraíba, Orquestra Sinfônica do Theatro da Paz e 
Orquestra de Câmara da Cidade de João Pessoa no Bra-
sil, e a Wheeling Symphony Orchestra, Westmoreland 
Symphony Orchestra and Altoona Symphony Orchestra 
nos Estados Unidos. 

Enquanto bacharelando, Thiago Formiga partici-
pou de inúmeros festivais de música, onde teve a opor-
tunidade de trabalhar com grandes mestres do violino, 
dentre eles, Andres Cardenes, Ole Bohn, Leon Spierer, 
Mirian Fried, Schmuel Ashkenazy, Simon Bernadini e 
Gilles Apap.

Entre 2012 e 2014, durante seu mestrado, Thiago 
Formiga foi Spalla da Duquesne Symphony Orchestra e 
primeiro violino do Frances DeBroff Graduate Quartet. 
Em 2012, foi vencedor da Duquesne Concerto Com-
petition, quando atuou como solista junto a Duquesne 
Symphony Orchestra. Em junho de 2014, ainda nos 
Unidos, participou do Sunflower Music Festival em 
Topeka – Kansas, com o Fauré Piano Quintet, sob a 
orientação do pianista David Allen Wehr. Em 2015, 
junto com o Quarteto Eli-Eri, participou da IV Semana 
de Música de Câmara do Rio de Janeiro, desenvolvendo 
intensa atividade camerística junto ao Arianna String 
Quartet. No mesmo ano, passou a integrar o Quinteto da 
Paraíba, onde desenvolve extensa atividade de divulga-
ção e reconhecimento da música de câmara brasileira. 
Atualmente, Thiago Formiga é spalla da Orquestra 
Sinfônica da Paraíba.

Rodrigo Eloy (violino) – Natural de João Pessoa 
(PB), iniciou seus estudos de violino em 1994, aos 3 
anos de idade, com o professor Ademar Rocha. Em 
2004, entrou no curso de extensão da Universidade Fe-
deral da Paraíba (UFPB), sob a orientação do professor 
Hermes C. Alvarenga. Nesta instituição, em 2012, con-
cluiu o curso de Bacharelado em Música, com habilita-
ção em Violino, sob orientação do mesmo professor. Em 
2016, recebeu o título de Mestre em Música também 
pela Universidade Federal da Paraíba, também sob a 
orientação do professor Hermes Alvarenga.

Durante a sua carreira, já participou de diver-
sos festivais nacionais e internacionais, onde teve a 
oportunidade de ter aulas com professores renomados 
no cenário internacional. Como camerista, já reali-
zou diversos concertos no Brasil e no exterior, sendo 
constantemente convidado para participar de festi-
vais de música, tais como a IV Semana Internacional 
de Música de Câmara do Rio de Janeiro, Música na 
Estrada, Sunflower Music Festival (EUA), entre outros. 
Vem atuando constantemente como solista a frente 
das principais orquestras da Paraíba – OSPB, OSJPB, 
OSUFPB e OSMJP.

Rodrigo é funcionário da UFPB, onde é membro do 
corpo efetivo da Orquestra Sinfônica da Universidade 
Federal da Paraíba, atuando como spalla. Também é 
membro do Quarteto de Cordas Eli-Eri e do Quinteto 
Uirapuru.

O regente
Natural de João Pessoa (PB), Luiz Carlos Durier 

é o regente titular da Orquestra Sinfônica Jovem da 
Paraíba (OSJPB) há 17 anos. Seu trabalho direcionado 
para jovens músicos em formação tem reconhecimento 
em todo o Brasil. As suas interpretações cativantes e 
criativas produzem sempre sucesso de público e crítica. 
Sob sua batuta já se tornou tradição a Jovem apresentar 
estreias mundiais com excelente qualidade técnica e 
artística. Em setembro de 2013 foi nomeado diretor 
artístico e regente titular da Orquestra Sinfônica da 
Paraíba (OSPB).

Na Universidade Federal da Paraíba (UFPB), 
concluiu o Ensino Superior de música nos cursos de 
Licenciatura e Bacharelado. Desde que chegou à Escola 
Estadual de Música Anthenor Navarro (EEMAN), em 
1991, lidera atividades de educação musical ensinando: 
Musicalização, Viola, Música de Câmara e Regência. Par-
ticipou das XIX e XX Semana da Música da Universidade 
Federal do Rio Grande do Norte (UFRN) como professor 
da classe de regência. Na Universidade Estadual da Pa-
raíba (UEPB) está realizando o Curso de Especialização 
em Fundamentos da Educação – Práticas Pedagógicas 
Interdisciplinares. 

Como regente convidado conduziu a Orquestra 
Sinfônica do Rio Grande do Norte, Orquestra Sinfônica 
do Estado de Sergipe, Orquestra Sinfônica da UFRN e 
Orquestra Criança Cidadã do Recife. Regeu a Orquestra 
de Cordas da 29ª e 30ª Oficina de Música de Curitiba. 
Na sua formação como regente foi aluno de Wolfgang 
Groth, Nelson Nuremberg e Guilhermo Scarabino. 
Desde 2005 estuda com o maestro Osvaldo Ferreira. 
Participou de Master Class com os maestros Kurt Masur 
e, recentemente, com Dante Anzolini. Ainda teve como 
mestres o maestro José Siqueira, José Alberto Kaplan, 
Iara Bernette, Violeta de Gainza, Guilhermo Campos e 
Horácio Schafer. No ano de 2012 recebeu a Comenda de 
Honra ao Mérito, pelo brilhante desempenho profissio-
nal frente a OSPB.

Conduziu a OSPB na gravação ao vivo do CD da 
cantora Marinês e sua Gente, do DVD Sivuca e os Mú-
sicos Paraibanos. Tem acompanhado com frequência, 
artistas populares com a OSPB e OSJPB em grandes 
concertos populares, tais como: Ângela Rô Rô, Arnaldo 
Antunes, Tico Santa Cruz e Renato Rocha (Detonautas), 
Flávio José, Genival Lacerda, Alcione, Toninho Ferra-
gutti, Geraldo Azevedo, Dominguinhos e Zélia Duncan, 
sempre com grande sucesso de público e crítica. 

No dia 5 de agosto deste ano, Durier regeu as 
duas orquestras paraibanas no concerto com o cantor 
e compositor Zé Ramalho, comemorativo aos 431 anos 
da cidade de João Pessoa. A apresentação lotou o Teatro 
Pedra do Reino, do Centro de Convenções de João Pessoa. 

n Concerto da Orquestra Sinfônica da Paraíba
Regente: Luiz Carlos Durier
n Solistas: Thiago Formiga e Rodrigo Eloy (violino)
n Dia: Hoje, às 20h30
n Local: Sala de Concertos Maestro José Siqueira, 
no Espaço Cultural
n Ingresso: R$ 4,00 (inteira) e R$ 2,00 (meia)

Serviço



O Caravelle é o último avião 
que voa – diziam os velhos pilotos. 
Os outros são máquinas pesadas que 
permanecem no ar graças a força  
de seus motores – completavam os 
pilotos de antigamente. O Caravelle 
era capaz de planar mais de 100 km, 
com as turbinas desligadas a 11 km 
de altitude. Voava, isso é que é voar. 
Suspeita-se que o avião da Chape-
coense teve uma pane seca – simples-
mente falta de combustível. A crise 
na Colômbia foi tão grande assim, 
forçando os aviões de carreira a voar 
sem combustível?

Adivinhar é difícil. Eu mesmo 
não sei. Esperemos as clássicas perí-
cias que dirão, mais ou menos, porque 
caiu o quadrimotor de asa alta. Essa 
configuração já ajuda a planar, ao 
contrário do Caravelle, que é de asa 
baixa. O avião sinistrado era um Avro 
Regional Jet 85, de fabricação inglesa. 
Durante a segunda guerra mundial, 
os ingleses mostraram-se os melho-
res fabricantes de aviões. Esse Avro 
era um belo avião, um 
dos poucos de asa alta 
de fabrico recente. 
Reforçava a opinião 
de Marcel Dassault, 
fabricante do Caravelle 
e do Mirage, de que 
um avião tem de ser 
bonito para voar bem.  
O Caravelle e o Mirage 
são bonitos, e voaram 
bem até quando foram 
para a reserva.

O Avro voou 17 
(dezessete) anos, o 
que não diz a idade de um avião, pois 
a manutenção dos aviões é preventi-
va – mudam-se as peças antes delas 
se quebrarem, assim que atingem 
um dado número de horas voadas. 
Portanto, ele não tinha exatamente 
17 anos, mas um número xis de horas 
voadas. Seu estado de conservação 
deveria ser “mint”, ou seja, estado de 
zero, de como saiu da fábrica.

O fato é que o Avro caiu na Cor-

Vivências 
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Vida cheia 
de espantos

Germano 
RomeroOrgulho africano

Um fio de esperança

Crônica

Croniartigo

Puxa vida, vai se aproximando o fim de um 
ano marcado por tantas polêmicas, convulsões 
políticas, guerras e conflitos, nesse mundo cada 
vez mais conturbado, e acontece uma tragédia 
desse porte com um time inteiro de atletas.

São os mistérios da diversidade de acon-
tecimentos da vida, que, de tão infinita, por 
um lado, embevecem aos observadores, como 
no caso dos fenômenos naturais, por outro 
surpreendem pelas causas acidentais e suas 
chocantes consequências. Infelizmente, a vida 
tem dessas coisas, que só os grandes sábios são 
capazes de driblar emocionalmente...

Este foi um ano marcado por mudanças, 
viradas, transições, instabilidade da política, 
economia, assim como do tempo e do vento. 
Isso é o retrato da rica imprevisibilidade da 
vida, com a qual só os iluminados conseguem 
conviver com equilíbrio, compreensão e sere-
nidade. 

Costumamos lembrar e repetir que na nos-
sa vida não se sabe o que acontecerá no minuto 
seguinte. Essa é a mais pura verdade. A incer-
teza é uma das marcas que mais caracterizam o 
ato de viver. Se fôssemos permanentemente vi-
gilantes e conscientes dessa realidade, muitos 
transtornos, desespero e sofrimento poderiam 
ser evitados ou, pelo menos, suavizados.

A Copa Sul-Americana que ora se findava, 
foi mestra neste ensinamento. O que aconteceu 
com a Chapecoense e seus talentosos atletas de 
apenas vinte e poucos anos, cheios de sonhos 
e esperanças de brilhar ainda mais no esporte, 
foi um fato muito propício a reflexões. Quem 
poderia imaginar que um violento desastre de 
avião transformaria, de repente, um fervoroso 
sonho no pior dos pesadelos?

Uma tragédia que deixou o mundo inteiro 
perplexo. Surpreendente e inacreditável, fazen-
do desabar a fantasia de mais um campeonato 
esportivo, estampando no semblante da popu-
lação um sentimento de angústia e tristeza que 
há muito não se via entre os brasileiros, desde 
a Copa do Mundo. Antes de ontem, o Brasil 
viveu um autêntico clima de tragédia.

Muita dó nos causava tudo o que líamos e 
ouvíamos a respeito. A expressão de amargura 
nos rostos cabisbaixos, em que se derramavam 
lágrimas era realmente consternadora. Não 
havia consolo.

Entretanto, como sempre, muitas lições 
haverão de se tirar disso tudo. O preparo que 
todos devemos cultivar diante da imprevisi-
bilidade que a natureza humana nos impõe 
na condição de transeuntes passageiros pelo 
planeta é a mais importante. Reiterando: nesta 
vida não se sabe o que nos acontecerá no minu-
to seguinte.

Contudo, sempre existe um lado positivo 
nas coisas que julgamos negativas. O País re-
forçou a virtude da solidariedade na convivên-
cia com as vicissitudes. Um País que anda tão 
dividido fraternalmente...

Só nos falta entender que a alegria de viver 
só se conquista com fraternidade, amor e com-
preensão, para, juntos, podermos enfrentar as 
surpresas dessa vida cheia de espantos. 

Otávio Sitônio Pinto - Escritor - sitoniopinto@gmail.com

A Flinksampa,  evento idealizado pela Faculdade 
Zumbi dos Palmares e pela ONG Afrobrás, ganha, a 
cada edição, mais força e visibilidade para colocar 
em prática aquilo que motivou a sua criação. Este 
ano, com o lema “Eu quero liberdade”, fez referência 
ao direito do negro à liberdade física, de expressão 
individual e coletiva, de exercer qualquer trabalho 
ou profissão. 

O principal objetivo da nossa reflexão no Flink-
sampa foi ampliar o importante debate sobre a cultura 
negra e sua luta para 
conquistar os direitos 
esquecidos ao longo de 
uma história marcada 
por injustiças e subor-
dinação econômica. 
 O orgulho das raízes 
africanas e desta rica 
cultura precisa ser 
amplamente divulgado.

Resgatar a histó-
ria e jogar luz na obra 
de Luiz Gama (1830-
1882), poeta, advogado 
e jornalista brasileiro, 
um dos raros intelec-
tuais negros do Brasil escravocrata do século XIX, único 
autodidata e único a ter passado pela experiência do 
cativeiro, foi fundamental para explorar a multiplicidade 
de pensamentos de um povo muitas vezes ignorado.

Há, no Brasil, um número razoável de poetas 
afrodescendentes, mas suas obras não são ainda tão 
divulgadas, não por conta da qualidade, mas pelo de-
sinteresse do público leitor (talvez por puro precon-
ceito) e, também, do mercado editorial. 

Através da pesquisa e da análise da obra do poe-
ta negro brasileiro Luiz Gama (1830-1882), patrono 
da cadeira nº 15 da Academia Paulista de Letras, 

advogado e jornalista, um dos mais combativos abo-
licionistas de nossa história, enfocamos a questão da 
negritude para mostrar o quanto há para se revelar 
dos poetas negros.

Precursor da poesia negra brasileira, o baiano 
Luiz Gonzaga Pinto da Gama é filho de um fidalgo 
branco de origem portuguesa e da africana livre Luíza 
Mahim. Embora já tenha nascido livre, Luiz Gama foi 
vendido como escravo pelo pai, aos dez anos, para 
pagar dívidas de jogo. Autodidata, aprendeu a ler e a 

escrever, enveredando 
pelo campo do Direito. 
Criou fama de bom ad-
vogado, atuando contra 
a escravidão, conse-
guindo libertar mais 
de 500 escravos. Suas 
atitudes desdobraram-
se em múltiplas frentes 
de combate à escravi-
dão.

Fazendo de sua 
poesia uma arma, ele 
denunciou as mazelas 
sociais decorrentes da 
escravidão de maneira 

distinta do que faziam outros poetas e escritores de 
seu tempo. Em Gama, vê-se o negro tratando de sua 
própria realidade, desnudando-a, criticando-a. Em 
seus escritos, não há lamentos pela escravidão, mas 
denúncias contra o sistema.

Embora pouco numerosa, a obra de Luiz Gama é 
extremamente relevante, no panorama da literatura 
nacional, devido ao seu caráter inovador. O autor 
reivindica o reconhecimento do negro como fator 
significativo na formação do povo e da cultura bra-
sileira, motivo pelo qual ele, o negro, não pode ser 
menosprezado ou negado.
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dilheira dos Andes, num local muito 
difícil de se chegar, nos confins de Me-
delín. O que piorou a situação. Ainda 
bem que o socorro foi ágil, para lá se 
deslocando imediatamente, salvando 
seis. Gosto dos aviões, mas evito voar 
nesses trens. São, realmente, mais 
pesados que o ar, bem mais pesados. 
Só voam porque são muito velozes, e 

suas turbinas têm muita 
força. Daí o seu perigo. 
O impasse tem solução: 
ou se reduz seu peso, 
como os balões de hélio, 
ou se reduz a velocidade. 
Ou as duas coisas, né? 
O que não pode ser é se 
confiar no chapéu mole 
de Santos Dumont como 
superfície de sustenta-
ção.

O Douto Leitor já 
deve ter notado que toda 
vez que tomba um avião 

de porte, seja lá onde for, a coluna 
registra o desastre, a tragédia. Ainda 
não tínhamos registrado uma pane 
seca, que é aquela situação em que o 
tanque de combustível zera. Recomen-
do a leitura de “Um Fio de Esperança” 
(The High andtheMight), o romance de 
Ernst Gann que trata de uma situação 
angustiante de pouco combustível num 
avião – um DC-4 do meio do século 
passado, num voo desesperado sobre o 
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Oceano Pacífico, o mar encapelado 
lá embaixo, as Montanhas Rochosas 
lá na frente, o céu e a música lá em 
cima, sustidos por um fio de asso-
bio.  Pense. O romance virou livro e 
está na Internet.Vale a pena.

Já viu? É aquele filme com John 
Wayne (Dan Roman), produzido por 
ele mesmo, como fez com O Álamo. 
Diz-se que Um Fio de Esperança 
inaugurou o cinema de tragédia. 
Depois dele veio Aeroporto, depois 
Tubarão. Mas, “Um Fio de Esperan-
ça” foi o primeiro. Lembra-se da 
música, não é? Aquela assobiada o 
tempo todo, linda. 

A primeira vez que o filme 
passou foi impróprio até 14 anos, 
e eu não tinha essa idade, embora 
já fosse pai, Tarcísio havia nascido. 
Mas ganhei o livro, que li quatro 
vezes. Aí veio o remake, uma edição 
para colecionadores, cheia de bos-
sas e detalhes. Comprei. Quem sabe, 
você ainda encontra. No roteiro, 
Dan Roman leva um tombo nos 
Andes, seu único filho morre, sua 
única mulher também, e ele fica as-
sobiando a música tema até o filme 
se acabar. Vou facilitar as coisas: o 
artista não morre no fim. Nem em 
Medelín.

(Coluna publicada terça, quinta 
e sábado)

O que não 
pode ser é 
se confiar no 
chapéu mole 
de Santos 
Dumont

Arnaldo Niskier da Academia Brasileira de Letras, da  Academia Brasileira de Educação  e  presidente  do  CIEE/RJ       

FOTOS: Divulgação



Roteiro

 Funesc [3211-6280]  Mag Shopping [3246-9200]  Shopping Tambiá [3214-4000]  Shopping Iguatemi [3337-6000]  Shopping Sul [3235-5585]  Shopping  Manaíra (Box) [3246-3188]  Shopping Mangabeira [3565-1400]  
 Sesc - Campina Grande [3337-1942]  Sesc - João Pessoa [3208-3158]  Teatro Lima Penante [3221-5835 ]  Teatro Ednaldo do Egypto [3247-1449]  Teatro Severino Cabral [3341-6538]  Bar dos Artistas  [3241-4148]  

Galeria Archidy Picado [3211-6224]  Casa do Cantador  [3337-4646]

 

Em cartaz

Oficinas

FM
0h - Madrugada na Tabajara
4h - Aquarela Nordestina
6h - Jornal Estadual
7h - Reserva Especial MPB
8h - Programação Musical
12h - Fala, Paraíba!
14h - Programação Musical
17h - Menu 105
18h - Tabajara Esporte
19h - Voz do Brasil
20h - Jardim Elétrico
22h - Espaço Cultural

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

PROGRAMAÇÃO DE HOJE

Rádio Tabajara

Serviço

Com inscrições abertas, uma boa 
opção de lazer para as crianças no mês 
das férias é a oficina de circo que o Espa-
ço Cultural está oferecendo ao público da 
capital. Acontecendo na Escola Livre de 
Circo Djalma Buranhêm, a programação 
da oficina começa no dia (7) de janeiro e 
faz parte da 4ª edição do projeto Circo nas 
Férias. As turmas são divididas por faixas 
etárias e há opções para crianças, jovens 
e adultos. Os interessados têm até o dia 6 
de janeiro para se inscrever na  Diretoria 
de Desenvolvimento Artístico e Cultural 
(DDAC), do Espaço Cultural das 9h às 12h e 
das 13h às 16h30, de segunda a sexta-feira. 
A taxa de participação é de R$ 70. 

Sendo sucesso na edição anterior do 
projeto, a turma ‘Circo Baby’ é a opção para 
crianças na faixa etária de 2 a 4 anos. Já a 
turma ‘Circo em Família’ é para crianças de 
5 a 8 anos, acompanhadas de pais ou res-
ponsáveis. Para quem tem de 9 a 13 anos, o 
curso é ‘Circo para Crianças’. Para jovens e 
adultos com idade acima de 14 anos, é ofe-
recida a oficina de ‘Técnicas Circenses’. Ao 
todo, são seis turmas, com 18 vagas cada. 

Algo importante a se destacar quando 
os pais forem fazer as inscrições dos filhos 
é saber qual o horário para cada turma, por 
exemplo, a arte-educadora Giovanna Lima, 
que irá ensinar as técnicas de circo aos par-
ticipantes jovens e adultos, tem aulas das 
9h às 11h nas terças e quintas. Já Isabella 
Medeiros, que também ensina jovens e 
adultos, tem aulas no período da tarde das 
15h às 17h nas terças e quintas. O progra-
ma das oficinas inclui técnicas circenses de 
aéreo e solo. Para participar, não é exigida 
experiência anterior em circo. 

Inaugurada este ano, a Escola tem 
o intuito de formar não apenas para o 
picadeiro do circo itinerante de lona; 
mas também para a atuação profissional 
nos mais diferentes setores e segmentos 
culturais, diversificando ainda mais as 
necessidades e demandas que a escola 
precisa atender. 

Faz parte fundamental do projeto 
político pedagógico da Escola Livre de 
Circo formar cidadãos na perspectiva 
de contribuir na ampliação de sua visão 
cultural, que lhes permitam empregar livre 
e conscientemente seu senso crítico e sua 
criatividade em relação aos mais diversos 
campos da produção cultural e suas trans-
formações.

Milton e a 
paisagem de Arara

 Quando Arara tinha única rua na frente da igreja matriz, 
destinada às manifestações culturais e também servindo de 
recanto para a realização de sua feira semanal de troca e ven-
da, para onde desembocavam uns cinco becos transformados 
em passagens de agricultores, o menino Milton Marques 
Junior ali residiu. Tempo que permaneceu na memória, sem-
pre retornando durante as andanças por outras paisagens, 
principalmente depois de adentrar nos caminhos da poesia 
greco-romana e recolher na ágora a arte que alimentou sua 
alma. Com a alma alimentada pelas mais belas páginas da 
literatura universal, ele levou luzes aos caminhos de trôpegos 
iniciantes na arte da literatura, começando pela poesia.

Também repousei minha cabeça em Arara, ali chegando 
com sandália nos pés, uma parelha de roupa e sem cajado na 
mão. O barro do chão pedregoso modelou meus caminhos, 
como certamente sucedeu com Milton.

Ao tempo quando contemplou a paisagem ararense, porta 
que se abre ao Brejo verdejante e ao Curimataú de cascalho, ele 
tinha consigo o cobertor e o livro.

Palestrando descontraidamente conosco, recordou e des-
creveu como as mais belas imagens daquele lugar mantêm-se 
vivas, guardadas num recanto da memória por quase sessenta 
anos.

Pelas andanças empreendidas durante as seis décadas de 
vida, este professor que se especializou no estudo da origem da 
literatura a partir de Homero, encantando-se com os epinícios, 
também se afeiçoou por epigramas, pequenas poesias satíricas 
que terminam com um dito picante, pensamento conceituoso 
ou uma palavra de zombaria, gênero literário do qual se tornou 
um especialista e um dos mais respeitados estudiosos.   

Encontramos nele exímio conhecedor da obra de Gre-
gório de Matos, capaz de recitar seguidamente poemas deste 
autor e de outros que formam o elenco da nascente literatura 
brasileira.

Milton faz parte da imensa tradição que cultua as raízes da 
arte literária na sua essência, arrancando do poço expressões 
adormecidas do Latim. Com isso revigora nosso aprendizado.

No retorno que fará ao lugar que nos adotou, templo 
construído pelas mãos missionárias de padre Ibiapina, Milton 
notará registros das imagens guardadas na retina. Ele ainda 
encontrará tênues marcas de Marisio Moreno, símbolo de 
dedicação à terra dos seus ancestrais que deu origem à vila que 
agora é cidade, verá o cantinho onde o sapateiro José Nunes 
batia sola, entrará na sala de aula tantas vezes frequentada.

Quando deste retorno às paisagens de sua infância, Milton 
encontrará o cenário exuberante, mesmo modificado, mas que 
continua alimentado pelo frescor do vento vindo das bandas 
de Serraria, que depois de rodopiar pelos caminhos do Areial, 
Jabuticaba, Tanque da Serra, Serrote e Cinco Lagoas passando 
por Santa Fé, chegando a Arara, manso e aconchegante.

José Nunes
Jornalista

Poesia em destaque
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Escola Livre de Circo da Funesc 
está com as inscrições abertas

 

Festival Cultural da Costa do Conde 
movimenta verão no Litoral Sul da Paraíba

A estação de verão na Costa do Conde, Litoral 
Sul da Paraíba, vai ficar ainda mais quente nos dias 
9 e 10 de dezembro. A Associação de Turismo da 
Costa do Conde (ATCC) vai promover a segunda edi-
ção do Festival Cultural da Costa do Conde, que vai 
contar com música ao vivo, gastronomia e artesana-
to. O evento deve reunir cerca de duas mil pessoas, 
entre turistas, veranistas e moradores da região. O 
Festival conta com o apoio da Empresa Paraibana de 
Turismo (PBTur).

Evento

FOTO: Reprodução / Internet

Aluno realizando performance circense durante as atividades de férias

ANIMAIS FANTÁSTICOS E ONDE HABITAM (EUA 
2016). Gênero: Aventura. Duração: 135 min. 
Classificação: 12 anos. Direção:  David Yates. 
Com Eddie Redmayne, Katherine Waterston, 
Dan Fogler. Sinopse: O excêntrico magizoo-
logista Newt Scamander chega à cidade de 
Nova York com sua maleta, mas Newt mal 
sabe que precisará usar suas habilidades e 
conhecimentos para capturar uma variedade 
de criaturas que acabam saindo da sua ma-
leta. CinEspaço4/: 14h (DUB) e 16h30, 19h, 
21h30 (LEG). Manaíra5/3D:  15h, 21h (LEG). 
Manaíra9/3D: 13h, 19h (DUB) e 16h, 22h 
(LEG). Manaíra10/3D: 14h, 17h, 20h (LEG). 
Mangabeira1/3D: 13h20, 16h25, 19h25, 
22h25 (DUB). Tambiá3: 14h40, 17h30 (DUB). 
Tambiá5/3D: 14h10, 18h25 (DUB). 

TROLLS (EUA 2016).  Gênero: Animação. 
Duração: 92 min. Classificação: 12 anos. 
Direção: Mike Mitchell (V) e Walt Dohrn. Com 
Jullie, Hugo Bonemer, Hugo Gloss. Sinopse: 
Ramo parte para uma jornada de descobertas 
e aventuras ao lado de Poppy, líder dos Trolls. 
Inicialmente inimigos, conforme os desafios 
são superados eles descobrem que no fundo 
combinam. Manaíra5: 12h, 18h (DUB). 

SHAOLIN DO SERTÃO (BRA 2016). Gênero: Comé-
dia. Duração: 101 min. Classificação: 12 anos. 
Direção: Halder Gomes. Com Edmilson Filho, 
Fábio Goulart, Bruna Hamú. Sinopse: Durante a 
década de 80, lutadores de vale-tudo passam 
por dificuldades. A fim de manter a paixão pela 
luta, eles desafiam os valentões no interior do 
Ceará. Manaíra8: 13h10, 15h45. Mangabeira3: 
13h, 15h25. 

CINEMA DE ARTE - ELLE (FRA 2016). Gênero: Sus-
pense. Duração: 130 min. Classificação: 14 anos. 
Direção: Paul Verhoeven. Com  Isabelle Huppert, 
Laurent Lafitte e Anne Consigny. Sinopse: Michè-
le (Isabelle Huppert) é a executiva-chefe de uma 
empresa de videogames, a qual administra do 
mesmo jeito que administra sua vida amorosa 
e sentimental. Sua rotina é quebrada quando 
ela é atacada por um desconhecido, dentro de 
sua própria casa. Manaíra1: 14h, 19h30 (LEG). 

CINE BANGÜÊ: O SILÊNCIO DO CÉU (BRA 2016). 
Gênero: Drama. Duração: 102 min. Classificação: 
16 anos. Direção: Marco Dutra. Com Leonardo 
Sbaraglia, Carolina Dieckmann, Chino Darín, 
Álvaro Armand Ugón, Mirella Pascual, Roberto 
Suárez, Paula Cohen. Sinopse: Após ser vítima 

de um estupro dentro de sua própria casa, 
Diana escolhe manter o trauma em segredo. E 
o silêncio peculiar acaba se tornando violência 
dentro de casa. Cine Bangüê: 16h, 19h30. 

CINE BANGÜÊ: O MESTRE E O DIVINO ( BRA 2016). 
Gênero: Documentário. Duração: 85 min. 
Direção: Tiago Campos. Sinopse: Dois cineas-
tas retratam a vida na aldeia e na missão de 
Sangradouro, Mato Grosso: Adalbert Heide, um 
excêntrico missionário alemão, que, logo após 
o contato com os índios, em 1957, começa a 
filmar com sua câmera Super-8, e Divino Tse-
rewahú, jovem cineasta Xavante, que produz 
filmes para a televisão e festivais de cinema 
desde os anos 90.  Cine Bangüê: 16h, 17h30, 
18h, 20h30.

CINE BANGUÊ: CHARLOTE SP (BRA 2016). Gênero: 
Ficção. Duração: 118 min. Direção: Frank Mora.  
Com Fernanda Coutinho (Charlote), Guilherme 
Leal, Fernão Lacerda, Thais Piza, Jac Cordeiro e 
Deneli Rodriguez. Sinopse: Filmado em diver-
sas locações icônicas de São Paulo, o filme traz 
a cidade não só como um pano de fundo, mas 
gira em torno da relação estabelecida entre ela 
e os personagens. Cine Bangüê:  18h. 

n Show: Confira abaixo o horário de cada 
turma:
Giovanna Lima (jovens e adultos - 9h às 
11h) – 

n Terças e quintas
Isabella Medeiros (jovens e adultos - 15h 
às 17h) – 

n Terças e quintas
Irla Medeiros (crianças - 9h às 11h)

n Segundas e quartas
Daniel Nóbrega (crianças - 15h às 17h)

n Segundas e quartas
Cláudia Cavalcante e Marinalva Rodri-
gues 
(crianças aos sábados – 9h às 11h)
Kleber Marone e Simone Alves (crianças 
aos sábados - 14h às 16h)

Oficinas de Circo nas férias 
n Inscrições: até 6 de janeiro
n Início das aulas: 7 de janeiro
n Preço: R$ 70
n Onde: Escola Livre de Circo Djalma 
Buranhêm
n Informações: 3211-6225 

Serviços



Diversidade
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Após passar por quatro cidades, projeto Van Filosofia 
chega hoje ao Município de São José de Piranhas 

Médico lança 
livro na FCJA

Mostra Sesc de 
Cinema está com 
inscrições abertas
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Por onde passa, a proposta conquista a adesão das pessoas com ações culturais

Capa da obra que retrata casos cômicos

Lucas Silva
Especial para A União

ão experiências mui-
to únicas, cada um se 
envolve com o projeto de 
forma diferente, mas o 
que mais sinto é gratidão 
das pessoas que partici-
pam”, contou orgulhoso 
em entrevista ao jornal A 

União o coordenador do projeto Van Filoso-
fia, Gerard Miranda. Com agenda marcada 
para passar hoje no Município de São José de 
Piranhas, a iniciativa é um projeto que tem 
como único e exclusivo objetivo levar cultu-
ra de forma dinâmica e acessível a partir de 
diversas formas de interação com o público. A 
entrada é gratuita.   

Durante a entrevista Gerard falou ainda 
sobre a importância de tamanho projeto para 
a cena cultural do Estado. “A Paraíba tem uma 
cena cultural extremamente rica, portanto, a 
importância do projeto é imensa devido ao 
seu formato. A versatilidade da Van Filosofia 
pode proporcionar uma grande integração: 
construindo pontes entre pessoas /grupos que 
não se conheciam, mas que podem contribuir 
muito para os trabalhos uns dos outros. Além 
disso, existe também uma divulgação de pro-
dutos (livros, CD’s, dVd’s, ideias) que por falta 
de recursos ficavam restritas a sua localidade”, 
completou. 

Para quem nunca ouviu falar, o projeto 
funciona da seguinte maneira. Por meio de 
um carro adaptado para apresentações de 
cultura, a Van leva durante suas viagens 
apresentações do gênero hip-hop e faz a exi-
bição de produções audiovisuais misturadas 
com multimídia. 

Por outro lado, o projeto se baseia no 
conceito da redução de danos ao planeta, onde 
a principal estratégia é divulgar o entendimen-
to que menos é mais: menos uso, consumo, 
desperdício, etc. Significam mais recursos, 
preservação e desenvolvimento. 

Em seu arsenal de equipamentos, a Van 
trás consigo um palco móvel, projetos, TV, 
equipamento de som, biblioteca, discote-
ca e materiais culturais para distribuição, 
como livros revistas, CD’s, entre outros. Essa 
estrutura possibilita que o projeto acesse e 
proporcione apresentações, ações e inter-

O médico João Bosco Braga lança-
rá  seu livro “Presepadas” hoje, às 18h, na 
Fundação Casa de José Américo. A apre-
sentação será feita pelo advogado e pro-
fessor universitário Felipe Negreiros.  O 
livro tem prefácio assinado pela advogada 
Fátima Lins Braga, contracapa por Mar-
celo Piancó e orelhas por Carlos Roberto 
Pereira de Souza.  

“Presepadas”  é um livro de memórias, 
causos e relatos da vida de estudante do 
tempo de ginásio em Cajazeiras, histórias 
pitorescas  do exercício da profissão de 
médico e figuras folclóricas da sua terra 
natal.

João Bosco Braga nasceu em Cajazei-
ras (PB), transferiu-se para João Pessoa, 
onde estudou no Liceu Paraibano, época 
em que trabalhou como bancário, cursou 
Medicina pela Universidade Federal da 
Paraíba.

Estão abertas até 15 de janeiro de 2017, 
as inscrições para a  Mostra Sesc de Cinema 
2016/2017. Cineastas independentes podem 
inscrever seus trabalhos no site oficial da 
Mostra. O objetivo é promover a difusão da 
produção cinematográfica brasileira que 
não chega ao circuito comercial de  exibição, 
contribuindo, assim, para a promoção e o 
lançamento de artistas  de todo o País.

A mostra avaliará obras já prontas, 
curtas e longas-metragens de produtores 
nacionais, permitindo a divulgação dos 
trabalhos em todo o Brasil e incentivando a 
propagação de iniciativas culturais.

A seleção dos trabalhos é dividida em 
duas fases: a primeira vai exibir os  filmes 
selecionados de cada Estado e definir os 
filmes que irão concorrer na segunda fase de 
seleção, para participar da Mostra Nacional, 
que será composta por 30 filmes, sendo dois 
longa-metragens e quatro curta  metragens 
de cada região do País.

Como prêmio, os filmes indicados para 
a segunda fase de seleção assinam um con-
trato de licenciamento para exibição pública 
nos projetos do Sesc, em âmbito estadual 
e os escolhidos para a Mostra Nacional 
assinam um contrato de licenciamento para 
exibição pública em todo o Brasil, ampliando 
sua visibilidade nacionalmente.

A avaliação será feita por uma comissão 
formada por profissionais e especialistas das 
áreas de cultura e de cinema. Além de esco-
lher os melhores trabalhos, a Mostra Sesc de 
Cinema vai eleger os destaques por  
categoria: melhor roteiro, filme, direção de 
fotografia, desenho de som, direção de arte, 
direção de elenco, montagem, atriz e ator.  
   
Inscrições

Para participar da Mostra Sesc de Cine-
ma - edição 2016/2017 é necessário fazer a 
inscrição via formulário on-line, no período 
de 21 de novembro de  
2016 a 15 de janeiro de 2017, por meio do 
site: www.sesc.com.br/mostradecinema

O Setor de Cultura do Sesc fica situado 
à Rua Desembargador Souto Maior 281 Cen-
tro. João Pessoa PB. 
Informações: 3208-3158.

Bruno Ribeiro lança “Febre de Enxofre”, na Budega
Depois de uma temporada de 

quatro anos na Argentina, o premiado 
escritor Bruno Ribeiro retorna para 
a Paraíba com o romance “Febre de 
Enxofre”, obra editada pela Penalux, 
de São Paulo, ambientada em Campina 
Grande, João Pessoa e Buenos Aires.  O 
lançamento do livro acontece hoje, às 
19h30, na Budega Arte Café, no Bairro 
dos Bancários, em João Pessoa. Na 
ocasião, haverá bate-papo com Maria-
na Travacio, Roberto Menezes e Bruno 
Ribeiro. O livro tem 274 páginas e será 
vendido a R$ 45,00.

Conforme a sinopse do romance, 
Yuri Quirino, um poeta desiludido, após 
se despedir da mulher amada conhece 
Manuel di Paula, uma criatura estranha 
que oferece uma oportunidade pecu-
liar de trabalho para ele: escrever sua 
biografia. Para escrevê-la, Yuri viaja até 
a cidade natal de Manuel, Buenos Aires, 
e termina entrando em uma voragem 
absurda de horror e perdição.

Segundo Guilermo Saavedra, os 
méritos do relato de Bruno Ribeiro 
são evidentes: uma escritura segura 
de si mesma, não ostentosa, posta ao 
serviço do material narrado em um 
delicado equilíbrio entre o coloquial 
e o culto, o prosaico e o sagrado, a 
alucinação e a realidade, o humor e o 
horror, em uma história que pode ser 
lida como uma versão pós-moderna 
de um dos grandes mitos da literatura 
moderna: o vampirismo. 

Para Luís Chitarroni, “Febre de 
Enxofre” tende a se converter em um 
jogo de bonecas russas, ou espelhos 
confrontados, onde um e outro pisam 

Bruno Ribeiro e a capa 
do seu mais novo 
romance

na cauda do outro mutuamente. “Um livro 
que assume riscos e cumpre com as expec-
tativas que se propõe. Destaco a convicção 
de escritor que sustenta e impulsiona a 
obra”, afirma. 

Bruno Ribeiro nasceu em 1989, um 
mineiro radicado na Paraíba. É tradutor, 
escritor, roteirista e membro da banda 
Creepypasta. Membro do antigo grupo lite-
rário paraibano CAIXA BAIXA, já publicou e 
foi destaque em jornais, revistas, blogues e 
antologias, como a Revista Germina, a Pulp 
Fiction da Homo Literatus, a revista Blecau-
te, antologias da Editora Estronho, a revista 
uruguaia Literatosis, O Inimigo, THUMP - o 
canal de música eletrônica da Vice, 2 mil 
toques, o jornal Contraponto, Jornal da 
Paraíba, Jornal do Commercio, Diário de 
Pernambuco, Zero Hora e O Globo. 

Autor dos livros Arranhando Paredes 
(Bartlebee, 2014) traduzido para o espa-

“S

venções artísticas para os mais diversos 
públicos.

“Apesar de ter uma estrutura básica, que 
é a cultura itinerante na van, a Van Filosofia 
é muito mutável pode se adaptar ao público 
ou ao foco que se queira dar em cada uma das 
edições. Dessa vez, o foco além de levar o filme 
Parahyba Hip Hop as cidades onde foi filmado 
para que seu povo se veja nas telas, é promover 
a integração entre as cidades paraibanas e res-
gatar/incentivar a cena hip hop desses locais”, 
completou Gerard Miranda.

Essa metodologia do projeto já foi testada 
por meio de um outro projeto chamado Gerad 
Coletivo CIC: o Rally Circo Social, que rodou 
pelas estradas do Brasil durante 15 anos, con-
tou com apoio de diversas entidades e ativistas 
culturais. Além disso teve sua história contada 
em livros. 

Levando o mesmo nome do projeto, o 
livro Rally Circo Social foi contemplado pelo 
Fundo de Incentivo a Cultural Augusto dos 
Anjos (FIC) onde foram produzidos dois mil 
exemplares a serem distribuídos em esco-
las públicas e eventos. No livro, como um 
diário de bordo, constam relatos e fotos de 
viagens. 

Onde tudo começou?
Conectado com as dificuldades de acesso 

à cultura, Gerard Miranda, idealizou o conceito 
e o projeto Rally Circo Social. O projeto que 
atuou com arte-educacional, criando novos 
espaços cênicos interativos e artísticos desde 
1988, transformou em palco cênicas estruturas 
como, pista de skate, trapézio, som, telão, cama 
elástica e instalações adequadas para a execu-
ção e apresentação do projeto pelas cidades, 
tudo feito em carros.

“Seja pelo espaço pra se apresentar, por 
alguma doação, por ter tirado aquele local da 
rotina, por inspirar o envolvimento com a arte, 
etc. O importante é que mais que gratas, as pes-
soas se sentem motivadas a multiplicar essa 
cultura de acesso, e esse é o melhor feedback 
que qualquer projeto poderia ter”, concluiu o 
coordenador do projeto. 

Além disso, seu convívio com artistas 
empreendedores que atuam na transformação 
social de comunidades em situação de risco, 
tornou possível a parceria com músicos, grafi-
teiros, arte-educadores, skatistas, malabaristas, 
trapezistas, alpinistas, repentistas, DJs, video-
makers, cineastas, artistas técnicos envolvidos 
ideologicamente com este tipo de ação.

nhol pela editora argentina Outsider 
e Febre de Enxofre (Penalux, 2016). 
Mestre em Escrita Criativa pela Uni-
versidad Nacional de Tres de Febre-
ro, editor da Revista Sexus, foi um 
dos vencedores do concurso literário 
Brasil em Prosa (com mais de 6 mil 
inscritos), promovido pelo jornal O 
Globo e pela Amazon com apoio da 
Samsung, e também foi finalista do 
Prêmio Sesc de Literatura 2016. Edita 
o blogue:

Arte sobre rodas
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Presidente do STF critica 
a Câmara que desfigurou
o pacote anticorrupção

Justiça não se calará, diz Cármen Lúcia
rEsposTA à dEcisão dA câmArA

A presidente do Supre-
mo Tribunal Federal (STF), 
ministra Cármen Lúcia, di-
vulgou uma nota na tarde 
de ontem em que lamenta a 
aprovação, pela Câmara dos 
Deputados, do projeto que 
torna crime o abuso de au-
toridade para juízes e pro-
curadores.

A proposta foi aprovada 
durante a madrugada pelos 
deputados, como emenda às 
medidas de combate à cor-
rupção, propostas pelo Minis-
tério Público e aprovadas on-
tem com diversas alterações 
no plenário da Câmara.

“A presidente do Supre-
mo Tribunal Federal e do 
Conselho Nacional de Justiça, 

Felipe Pontes
Da Agência Brasil

ministra Cármen Lúcia, rea-
firma seu integral respeito ao 
princípio da separação dos 
poderes. Mas não pode deixar 
de lamentar que, em oportu-
nidade de avanço legislativo 
para a defesa da ética pública, 
inclua-se, em proposta legis-
lativa de iniciativa popular, 
texto que pode contrariar a 
independência do Poder Judi-
ciário”, diz a nota.

Cármen Lúcia destacou 
que o estatuto constitucio-
nal da magistratura já prevê 
a responsabilização de juízes 
por seus atos e que a demo-
cracia depende de poderes 
fortes e independentes. Ela 
afirmou que o Judiciário “vem 
cumprindo seu papel” cons-
titucional como guardião da 
Constituição e da democracia.

“Já se cassaram magis-
trados em tempos mais tris-
tes. Pode-se tentar calar o 
juiz, mas nunca se conseguiu, 
nem se conseguirá calar a Jus-
tiça”, destacou a ministra.

FoTo: Fábio Rodrigues Pozzebom/Agência Brasil

Yara Aquino 
Da Agência Brasil 

Após horas de discussão, 
a Comissão de Constituição, 
Justiça e Cidadania (CCJ), do 
Senado, aprovou nessa quar-
ta-feira a Proposta de Emenda 
Constitucional (PEC) 10/2013 
que acaba com o foro privi-
legiado de políticos e auto-
ridades nas infrações penais 
comuns. A PEC segue agora 
para votação em dois turnos 
no plenário do Senado.

O relatório do senador Ran-
dolfe Rodrigues (PSOL-AP ), que 
foi aprovado, estabelece o fim 
do foro privilegiado para to-
das as autoridades, incluindo o 
presidente da República, os pre-
sidentes da Câmara e do Sena-
do e aos ministros do Supremo 
Tribunal Federal (STF), além de 
integrantes do Judiciário, sena-

dores, deputados, prefeitos e 
governadores.

O forro privilegiado per-
mite que, conforme o cargo 
que ocupam, políticos e auto-
ridades sejam julgados por Tri-
bunais de Justiça dos estados, 
Tribunais Regionais Federais, 
Superior Tribunal de Justiça e 
Supremo Tribunal Federal. Se a 
PEC for aprovada no plenário, 
as autoridades passam a res-
ponder a processos por crimes 
comuns na primeira instância 
da Justiça.

O relator Randolfe Rodri-
gues avaliou que, da forma 
como o foro privilegiado se 
constituiu após a Constituição 
de 1988, ele se tornou “sinôni-
mo de impunidade”. “Se tor-
nou anacrônico o instituto [do 
foro privilegiado] como ele exis-
te hoje, e acabou passando a ser 
percebido pela sociedade, no-

tadamente pelos mais recentes 
acontecimentos, inclusive pela 
Operação Lava Jato, como sinô-
nimo de impunidade”, disse. E 
completou que “no mundo não 
existe algo semelhante ao que 
acontece no Brasil no que diz 
respeito a autoridades com foro 
por prerrogativa de função”.

As autoridades manterão 
o foro por prerrogativa de 
função nos crimes de respon-
sabilidade, aqueles cometidos 
em decorrência do desempe-
nho do cargo público, como os 
contra o exercício dos direitos 
políticos, individuais e sociais, 
a segurança interna do País, a 
probidade na administração, a 
lei orçamentária, o cumprimen-
to das leis e das decisões judi-
ciais, entre outros.

A mudança não altera o ar-
tigo 53 da Constituição, segun-
do o qual os deputados e se-

nadores são invioláveis, civil e 
penalmente, por quaisquer de 
suas opiniões, palavras e votos.

Durante as discussões, o se-
nador Ricardo Ferraço (PSDB-ES) 
disse que não faz sentido a pro-
teção do foro privilegiado para 
crimes comuns. “Não por acaso, 
o foro privilegiado está direta-
mente associado à impunidade, 
pois dá tratamento especial a 
alguns cidadãos, fazendo com 
que o julgamento deles se atrase 
mais do que o normal e o aceitá-
vel. É algo, portanto, intolerável. 
Precisamos acabar com essa ver-
dadeira farra do foro privilegia-
do em nosso país”, disse.

Os senadores Romero Jucá 
(PMDB-RR) e Humberto Costa 
(PT-PE) pediram que o tema 
fosse discutido por mais tempo 
para aprofundar questões que 
ainda geram dúvidas. Uma das 
dúvidas expostas durante as 

discussões é, uma vez extinto 
o foro privilegiado, saber para 
onde iriam as ações penais e 
criminais relativas aos agentes 
políticos.

O senador Antonio Anas-
tasia (PSDB-MG) apresentou 
sugestão, que foi acolhida pela 
CCJ, de assegurar às autoridades 
processadas a centralização dos 
processos em um mesmo juízo, 
o que recebeu a primeira ação.

A PEC mantém a exigência 
de autorização da Câmara dos 
Deputados, por dois terços de 
seus membros, para o julga-
mento do presidente da Repú-
blica. Entretanto, permite que 
ele seja julgado por um juiz de 
primeiro grau, nos crimes co-
muns. O julgamento por crime 
de responsabilidade continua a 
ser feito pelo Senado. A PEC é 
de autoria do senador Aloysio 
Nunes (PSDB-SP).

CCJ do Senado aprova fim do foro privilegiado
crimEs comUNs

O procurador-geral da 
República, Rodrigo Janot, cri-
ticou ontem (30) as mudan-
ças feitas pelos deputados 
federais no texto original do 
Projeto de Lei (PL) 4.850/16, 
que trata das Dez Medidas de 
Combate à Corrupção, proje-
to popular incentivado pelo 
Ministério Público Federal 
(MPF).  Segundo Janot, as 
alterações colocaram o país 
“em marcha a ré no combate 
à corrupção”. De acordo com 
o procurador, “as 10 Medidas 
contra a Corrupção não exis-
tem mais”.

A proposta foi aprovada 
durante a madrugada pelos 
deputados  no plenário da 
Câmara, com emendas ao 
relatório de Onyx Lorenxoni 
e diversas alterações às me-
didas propostas inicialmente 
pelo Ministério Público.

Em nota à imprensa, Ja-
not afirmou que o Ministério 
Público brasileiro não apoia 
as alterações no projeto de 
lei. “As 10 Medidas contra a 
Corrupção não existem mais. 
O Ministério Público brasi-

leiro não apoia o texto que 
restou, uma pálida sombra 
das propostas que nos apro-
ximariam de boas práticas 
mundiais. O Ministério Pú-
blico seguirá sua trajetória 
de serviço ao povo brasileiro, 
na perspectiva de luta contra 
o desvio de dinheiro público 
e o roubo das esperanças de 
um país melhor para todos 
nós”, disse.

Na manifestação, Janot 
afirmou ainda que as alte-
rações são “medidas clara-
mente retaliatórias” e pediu 
apoio da sociedade para que 
o projeto não seja concreti-
zado no Senado, para onde 
segue para votação posterior.

“Um sumário honesto 
da votação das 10 Medidas, 
na Câmara dos Deputados, 
deverá registrar que o que 
havia de melhor no projeto 
foi excluído e medidas cla-
ramente retaliatórias foram 
incluídas. Cabe esclarecer 
que a emenda aprovada, na 
verdade, objetiva intimidar 
e enfraquecer Ministério Pú-
blico e Judiciário”.

Janot critica a decisão

O presidente da As-
sociação dos Magistrados 
Brasileiros (AMB), João 
Ricardo dos Santos Cos-
ta, disse ontem (30) que o 
pacote de medidas de com-
bate à corrupção aprova-
do durante a madrugada 
na Câmara dos Deputados 
terá na verdade um efeito 
contrário, estimulando a 
corrupção no País.

“Da forma como [o pa-
cote] foi aprovado é uma 
subjugação dos juízes, que 
combatem os crimes [e 
que] no lugar de autori-
zadores de investigações, 
passaram a ser investiga-
dos e punidos. Isso é algo 
que foge completamente a 
qualquer senso de contro-
le”, disse Costa à Agência 
Brasil. “Com essas medidas 
que foram adotadas ontem, 
a corrupção passará a valer 

a pena no Brasil”, afirmou.
Durante a madrugada 

os deputados aprovaram, 
com diversas alterações, 
um pacote de dez medidas 
anticorrupção que havia 
sido proposto pelo Mi-
nistério Público. Entre as 
emendas aprovadas, está 
a que tipifica o crime de 
abuso de autoridade para 
juízes e procuradores.

Os magistrados rea-
giram contra o texto, que 
consideram vago. Na reda-
ção aprovada, juízes e pro-
curadores podem ter que 
responder pelo crime de 
abuso de autoridade se ins-
taurarem contra investiga-
dos “procedimentos sem 
que existam indícios míni-
mos de prática de delito”.

O presidente da Asso-
ciação dos Juízes Federais 
(Ajufe), Roberto Velloso, 

argumentou que a medida 
se trata na verdade de uma 
tentativa de os investigados 
usurparem as prerrogativas 
dos magistrados. Ele recor-
dou que dezenas dos depu-
tados que votaram a favor 
do crime de abuso de auto-
ridade para juízes tiveram 
seus nomes envolvidos na 
Operação Lava Jato.

“Os investigados não 
podem ter poder contra os 
juízes. O caso do crime de 
responsabilidade, que é um 
crime eminentemente polí-
tico, coloca a classe política 
como julgadores desses ca-
sos. Um poder não pode fi-
car submetido a outro nes-
sa questão”, disse Velloso à 
Agência Brasil. 

Atentado à democracia
Os dois magistrados 

acusaram os deputados de 

oportunismo, por se apro-
veitaram de um momento 
de crise para aprovar me-
didas que consideram um 
“atentado à democracia”, 
nas palavras do presidente 
da AMB. “É um momento 
muito triste para o país, um 
momento de crise. Eles es-
tão aproveitando isso para 
aprovar medidas contra o 
Judiciário”, disse Velloso, 
presidente da Ajufe.

Durante a madruga-
da, a aprovação do crime 
de abuso de autoridade 
para juízes e procuradores 
foi defendida pelos depu-
tados, com o argumento 
de que juízes e membros 
do Ministério Público se 
comportam como agentes 
políticos. O placar final da 
votação foi de 313 votos a 
favor, 132 contra e cinco 
abstenções.

Juízes: corrupção passará a valer a pena 
A presidente do STF, Cármen Lúcia, condenou a decisão da Câmara que mudou o pacote anticorrupção, punindo juízes e procuradores 
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 O outono do patriarca
“Não tivemos que forçar a entrada, como havíamos pensa-

do, pois a porta central pareceu abrir-se só com o impulso da 
voz, de modo que subimos à parte principal por uma escada de 
pedra viva cujos tapetes de ópera haviam sido triturados pelas 
patas das vacas, e do primeiro vestíbulo até os quartos priva-
dos vimos os escritórios e as salas oficiais em ruínas por onde 
andavam impávidas as vacas comendo as cortinas de veludo e 
mordiscando os assentos das poltronas, vimos quadros heroi-
cos de santos e militares atirados no chão entre móveis destro-
çados e plastas recentes de bosta de vaca, vimos um armário 
comido pelas vacas, a sala de música profanada por algazarras 
de vacas (…) Numa tarde de janeiro tínhamos visto uma vaca 
contemplando o crespúsculo da sacada presidencial, imaginem, 
uma vaca na sacada da pátria, que coisa mais iníqua, que país 
de merda (…) Na primeira vez que o encontraram, no princípio 
do seu outono, a nação estava ainda bastante viva para que ele 
se sentisse ameaçado de morte até na solidão do seu quarto, e 
entretanto governava como se soubesse ser predestinado a não 
morrer jamais.”

Gabriel García Márquez, em O outono do patriarca, cria ima-
gens fantásticas que retratam a velha tradição latino-americana 
do caudilhismo. Como a imagem de uma vaca na sacada presiden-
cial ou a mobília oficial feita de pasto bovino. Imagens que des-
velam a arqueologia política latino-americana de origem colonial, 
fisiocrata, onde sua elite dirigente, via de regra, transforma em 
seu pasto a coisa pública. Os currais políticos e o poder personi-
ficado na imagem do caudilho, o patriarca que é a reencarnação 
americana do pater familias romano. O pater familias autoritário 
e inclemente no exercício do seu poder, poder paternal que pro-
tege e castra(o)... Embevecido no carisma do patriarca o poder 
latino-americano dociliza a multidão bovina que carrega em sua 
memória recôndita e profunda os ecos do pater romano.

Em “O furacão sobre Cuba” o filósofo e escritor francês Jean
-Paul Sartre retrata os primeiros meses do regime socialista cuba-
no. Em um texto claro e didático, Sartre descreve com talento, 
simpatia e um incontido entusiasmo o ambiente político revolu-
cionário cubano. O encontro entre o último grande ícone univer-
sal da cultura francesa, Sartre, e o então jovem Fidel Castro, não 
deixa de ser um registro literário memorável. Naquele momento, 
anos 60, vivia-se o clímax da Guerra Fria. A cultura francesa que 
dominara o mundo no sec. XIX e começo do XX, de Balzac, Sten-
dhal, Flaubert, Zola e Victor Hugo, dava sinais de decadência, daí, 
talvez, seu último lampejo de glória universal se revestir com uma 
indumentária melancólica e desiludida: o existencialismo de “O 
Ser e o Nada”, o existencialismo sartreano. Legitimado pela rica 
tradição literária francesa, Sartre narra com entusiasmo a Revolu-
ção Socialista cubana, o furacão que se abatera sobre a ilha caribe-
nha, destruindo as velhas estruturas do fisiocrático poder colonial 
que dos espanhóis aos Estados Unidos modelara Cuba como um 
pasto de interesses metropolitanos ou imperiais. Da ditadura de 
Fulgêncio Batista, do plantation do tabaco aos jovens revolucioná-
rios barbudos de Sierra Maestra, o talento literário de Sartre visa 
a legitimar a nova arquitetura política socialista latino-americana. 
O que mais impressionou Sartre foi a juventude de seus líderes, 
não mais que trinta anos. Sua juventude e entusiasmo contagia-
ram o maduro filósofo da “Náusea”.

Passados os anos, é irônico revisitar essa leitura. A juventude 
que tomou o poder em Cuba construiu um mito, o mito da caverna 
cubana. Onde voltados para o interior dessa caverna, as sombras 
dos revolucionários desenham em seu interior a narrativa de uma 
utopia de justiça social e de luta contra a opressão. Em verdade, o 
jovem Fidel Castro que impressiona Sartre nos anos 60, conver-
teu-se em um dos maiores ditadores do sec. XX, inscreveu-se na 
tradição dos caudilhos latino-americanos, travestido em farda de 
militar e reverberando uma interminável arenga socialista. Um 
socialismo que levou à deposição de um ditador, Fulgêncio Batis-
ta, por outro, Fidel Castro. Talvez Sartre tenha visto ali o esboço 
dos “caminhos da liberdade”, mas os jovens de Sierra Maestra, 
no afã de construir a utopia socialista sacrificaram a liberdade, a 
mesma que fez em poucos anos Sartre romper com Fidel, após a 
prisão de opositores ao regime. A morte de Fidel Castro, agora um 
velho de 90 anos, marca a morte do último ícone da Guerra Fria 
que pouco ou nada tem com o jovem que impressionara o mundo 
nos anos 60. O Fidel que sai de cena, após o desnudar dos anos, é 
uma figura ambígua... Em nome da soberania do povo cubano e 
tendo no imperialismo estadunidense seu inimigo político, Fidel 
converteu-se no patriarca da Revolução Cubana, mais próximo da 
personagem descrita por García Márquez, seu amigo pessoal. Se a 
utopia socialista cubana alfabetizou e universalizou a saúde para 
todos os cubanos que antes estavam, em sua maioria, relegados 
ao analfabetismo e às plantações de açucar e tabaco, por sua vez, 
o poder ficou concentrado em um só homem, homem que cassou 
inclemente qualquer forma de oposição e dissenso. A liberdade 
foi o preço cobrado pelos revolucionários, o personalismo político 
e a entronização de uma família no poder, Os Castro, a real arqui-
tetura política que se erigiu fora das sombras da caverna cubana 
da utopia do socialismo. 

“Na segunda vez que o encontraram carcomido pelos uru-
bus no mesmo gabinete, com a mesma roupa e na mesma posi-
ção, nenhum de nós era bastante velho para recordar o que se 
passou na primeira vez, mas sabíamos que nenhuma evidência 
de sua morte era terminante, pois sempre havia outra verdade 
atrás da verdade.”

Pacote anticorrupção: procuradores
ameaçam deixar operação Lava Jato
Para o grupo, projeto
aprovado pelos deputados
é uma “Lei da Intimidação”

Os procuradores da força-
tarefa da Lava Jato ameaçaram 
ontem deixar os trabalhos da 
operação se a proposta que 
prevê responsabilização de 
juízes e de membros do Mi-
nistério Público por crimes de 
abuso de autoridade entrar em 
vigor. A proposta, aprovada na 
madrugada de ontem pelos de-
putados federais, integra o Pro-
jeto de Lei (PL) 4.850/16, que 
trata das medidas de combate 
à corrupção. 

“A proposta é renunciar 
coletivamente, se essa propos-
ta vier a ser sancionada pelo 
presidente da República”, disse 
o procurador Carlos Lima em 
entrevista coletiva na tarde de 
ontem, em Curitiba. Para o gru-
po, o projeto aprovado pelos 
deputados é uma espécie de 
“Lei da Intimidação”, no lugar 
de medidas anticorrupção.

“Os procuradores da for-
ça-tarefa da Lava Jato vêm a 
público manifestar repúdio 
ao ataque feito pela Câmara 
dos Deputados contra inves-
tigações e a independência de 
promotores, procuradores e 
juízes. A Câmara sinalizou o co-
meço do fim da Lava Jato”, diz a 
nota divulgada pelo grupo.

De acordo com a pro-
posta aprovada pelos depu-
tados federais, integrantes 
do Ministério Público po-
derão responder por crime 
de responsabilidade se ins-
taurarem um procedimento 
“sem indícios mínimos da 
prática de algum delito” e 

Aline Leal
Da Agência Brasil
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A proposta dos procuradores é renunciar coletivamente se a proposta for sancionada por Temer

manifestarem opinião em 
meios de comunicação sobre 
processos em andamento. A 
mesma regra valerá para ma-
gistrados. A pena é de reclu-
são de seis meses a dois anos 
e multa. Qualquer cidadão 
poderá representar contra 
magistrados.

Essa proposta foi aprova-
da por meio de uma emenda 
do deputado Weverton Rocha 
(PDT-MA), que foi incluída, du-
rante a votação, no relatório 
do deputado Onxy Lorenzoni 
(DEM-RS).

O projeto de lei teve inicia-
tiva popular e foi entregue no 
Congresso Nacional com mais 
de 2 milhões de assinaturas 
de apoio e previa dez medidas 
apresentadas pelo Ministério 
Público. Na avaliação dos pro-
curadores, da forma como foi 
aprovado pelos deputados, de-
pois de diversas alterações, o 
projeto é uma ferramenta que 
protege a corrupção. 

“Fica claro com a aprova-
ção dessa lei que a continui-
dade de qualquer investigação 

sobre poderosos, parlamenta-
res, políticos, empresários, cria 
um risco pessoal para os pro-
curadores. Somos funcionários 
públicos, temos uma carreira e 
não estaremos mais protegidos 
pela lei. Se acusarmos, podere-
mos ser acusados”, ressaltou 
Lima. Segundo os procurado-
res, a ferramenta aprovada é 
uma medida para intimidar o 
Ministério Público e o Poder 
Judiciário, “sob o maligno dis-
farce de “crimes de abuso de 
autoridade””.

Segundo a nota, o Con-
gresso Nacional se aproveitou 
do luto nacional, causado pela 
queda do avião que levava a 
equipe da Chapecoense, para 
subverter o projeto inicial, 
apresentado pelo Ministério 
Público. “As 10 medidas fo-
ram rasgadas. Manteve-se a 
impunidade dos corruptos e 
poderosos, expressa no fato de 
que mais de 90% dos casos de 
corrupção que acontecem no 
Brasil não são punidos”, diz o 
documento.

“Ao chegar ao plenário 

[da Câmara, o projeto], foi 
deformado. Rasgou-se o tex-
to da medida anticorrupção 
e foi aprovado um texto a fa-
vor da corrupção”, disse Del-
tan Dallagnol, coordenador 
da força-tarefa da Operação 
Lava Jato em Curitiba. A ma-
téria ainda passará pela aná-
lise do Senado.

Janot e presidente do STF
Mais cedo, o procurador-

geral da República, Rodrigo 
Janot, também criticou as mu-
danças feitas pelos deputados 
federais no texto original do 
projeto de lei. Segundo Janot, 
as alterações colocaram o País 
“em marcha a ré no combate 
à corrupção”. De acordo com 
o procurador, “as 10 Medidas 
contra a Corrupção não exis-
tem mais”.

A presidente do Supremo 
Tribunal Federal (STF), mi-
nistra Cármen Lúcia, divulgou 
uma nota em que lamentou a 
aprovação do projeto que torna 
crime o abuso de autoridade 
para juízes e procuradores.

O relator do projeto de 
renegociação da dívida dos 
estados, senador Armando 
Monteiro (PTB-PE), disse on-
tem que espera a conclusão 
da votação da proposta no 
Senado na próxima semana. 

O projeto ainda retornará à 
Câmara.

O senador disse que po-
derá fazer novas modifica-
ções nas contrapartidas pre-
vistas no projeto, se houver 
um acordo de ajuste fiscal 
para os estados. A União está 
em negociação com os esta-
dos para definir medidas de 

Votação deve ser na próxima semana
PrOjeTO de reNegOCIAçãO de dívIdAs dOs esTAdOs

ajuste fiscal, em contraparti-
da à repartição da multa da 
regularização de ativos no ex-
terior paga por contribuintes, 
conhecida como repatriação.

O senador disse que esse 
ajuste poderá ser feito, se o 
acordo for fechado até a pró-
xima semana, quando deve 
haver votação do projeto da 
renegociação de dívidas dos 
estados na Comissão de As-
suntos Econômicos e no ple-
nário do Senado.

O projeto de renegocia-
ção prevê o alongamento da 
dívida por 20 anos e a suspen-
são do pagamento das parce-
las até o fim deste ano, com 
retomada gradual a partir de 
2017. Como contrapartida, os 
gastos públicos dos estados 
não poderão subir acima da 
inflação por dois anos.

Durante a tramitação do 
projeto na Câmara foram re-
tiradas outras contrapartidas 
previstas com a renegocia-
ção, como suspensão da con-
cessão de aumento aos servi-
dores públicos por dois anos. 
O senador defende o controle 
dos gastos pelos estados e in-
cluiu novamente contrapar-
tidas no projeto. Entre elas 
estão cortes de cargo de livre 
provimento e a vedação de 
contratação de pessoal salvo 
em áreas que são essenciais 
como saúde, segurança e 
educação, durante dois anos.

“Não adianta renegociar 

dívida, dar dinheiro novo, 
acessar recursos de caráter ex-
traordinário, sem que se crie 
uma disciplina, um regime de 
austeridade no País”, disse, ao 
deixar o Ministério da Fazen-
da, após reunião com o minis-
tro Henrique Meirelles.

O senador argumentou 
que, assim como a União, que 
pretende fazer ajuste fiscal 
com a definição de teto dos 
gastos por 20 anos, os esta-
dos também precisam con-
trolar as despesas.“Não pode 
haver um regime que consa-
gre uma disciplina para os 
gastos da União e que deixe 
os estados fora. Até porque 
o problema dos estados, em 
última instância, vai se re-
fletir nas contas da União, 
de forma direta ou indireta. 
O importante é consagrar o 
conceito de que tem que ter 
contrapartida”, acrescentou.

Kelly Oliveira
Da Agência Brasil

Projeto prevê 

alongamento da 

dívida por 20 anos 

e a suspensão do 

pagamento das 

parcelas até o fim 

deste ano
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Trump deixará empresas para se 
dedicar à presidência dos EUA
Presidente eleito anunciou 
o afastameno temporário 
das atividades empresariais

O presidente eleito dos 
EUA, Donald Trump, anunciou 
nessa quarta-feira que deixará 
todas as suas empresas e ati-
vidades econômicas de lado 
para se dedicar exclusivamen-
te à presidência dos Estados 
Unidos. Em mensagens no 
Twitter, o magnata republi-
cano, que venceu as eleições 
à Casa Branca no dia 8 de no-
vembro, disse que abandonará 
temporariamente sua carreira 
empresarial para “não ter con-
flitos de interesse” e “trabalhar 
para tornar a América grande 
de novo”. As informações são 
da Agência Ansa.

Trump disse que mais 
detalhes sobre seu afasta-
mento das empresas serão 
fornecidos em uma coletiva 
de imprensa no dia 15 de de-
zembro, da qual participarão 
seus filhos. “Apesar de não 
ser obrigado, por lei, a fazer 
isto, acredito que, como pre-
sidente, é importante evitar 
conflitos de interesse com 
meus negócios”, escreveu 
o bilionário. Aos 70 anos, 

Trump se tornará o homem 
mais velho a assumir a Pre-
sidência dos EUA no próximo 
dia 20 de janeiro.

Ex-apresentador do rea-
lity show The Apprentice (O 
Aprendiz), o republicano é 
mundialmente famoso pe-
las suas empresas, como a 
Trump Entertainment Re-
sorts, que opera vários cassi-
nos e hotéis pelo mundo. Ele 
também atua no setor imo-
biliário, no qual ocupa uma 
importante fatia do mercado 
norte-americano.

“Os documentos estão 
sendo preparados para que eu 
saia completamente das ope-
rações legais das empresas. 
A presidência dos EUA é uma 
tarefa muito mais importan-
te”, disse Trump. Ele também 
tem anunciado aos poucos os 
nomes que formarão seu ga-
binete. Ontem, ele confirmou 
Elaine Chao para a Secretaria 
de Transportes. De origem 
chinesa, Chao foi secretária do 
Trabalho durante o governo 
de George W. Bush e é casada 
com o líder republicano no Se-
nado, Mitch McConnell.

O investidor e milionário 
norte-americano Wilbur Ross 
será o secretário de Comér-
cio de Trump, de acordo com 

Da Agência Ansa

Da Agência Ansa

Da Agência Estado
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informações passadas pelo 
banqueiro do Goldman Sachs, 
Steven Mnuchin, em uma en-

trevista à rede de televisão 
americana CNBC. Aos 78 anos 
de idade, Ross é considerado 

o “rei das falências” pela sua 
atuação na compra e venda de 
empresas em crise mas com 

potenciais de recuperação. 
Mnuchin, por sua vez, ocupará 
a pasta do Tesouro.

Donald Trump, que venceu as eleições americanas no dia 8 de novembro, assume a presidência dos EUA no dia 20 de janeiro de 2017

O presidente eleito dos Es-
tados Unidos, Donald Trump, 
oficializou hoje novos nomes 
de seu governo. Em uma nota 
publicada em seu perfil no Fa-
cebook, Trump anunciou Ste-
ven Mnuchin como secretário 
do Tesouro, Wilbur Ross como 
secretário do Departamento 
de Comércio, e Todd Ricketts 

como secretário Adjunto do 
Comércio.

“Essa equipe será funda-
mental na implementação do 
plano econômico, o America 
First, que irá criar mais de 25 
milhões de empregos na pró-
xima década”, diz Trump na 
nota.

Mnuchin, que foi escolhido 
para o Tesouro, foi diretor de 
Informações do banco Gold-

man Sachs, além de diretor 
de finanças da campanha pre-
sidencial de Trump. Segundo 
o presidente eleito dos EUA, 
Mnuchin “tem desempenhado 
um papel fundamental no de-
senvolvimento do nosso plano 
para construir uma economia 
dinâmica e que irá criar mi-
lhões de empregos”.

Trump também disse que 
irá nomear Wilbur Ross como 

secretário do Departamento de 
Comércio dos EUA. O bilionário 
afirmou que Ross sabe como 
ajudar as empresas a ter sucesso 
e que “irá fortalecer nossa eco-
nomia em um momento em que 
nosso país precisa ver um cresci-
mento significativo”. Durante a 
campanha, Ross atuou como as-
sessor econômico de Trump.

Além de Mnuchin e Ross, 
Trump também anunciou Todd 

Ricketts, sócio do time de bei-
sebol Chicago Cubs, como vice-
secretário de Comércio. “Ric-
ketts é um empresátio bem 
sucedido e com conhecimento 
incomparável do setor finan-
ceiro. Como vice-secretário de 
Comércio, ele nos ajudará a 
cortar excessos e a agilizar o 
governo para que ele funcio-
ne para os americanos”, disse 
Trump na nota. 

Secretários do Tesouro e Comércio são nomeados

O chefe da Autoridade 
Nacional Palestina (ANP), 
Mahmoud Abbas, foi ree-
leito por unanimidade para 
um novo mandato de cinco 
anos como titular do Al Fa-
tah, partido mandatário do 
movimento palestino. A de-
cisão foi tomada no sétimo 
congresso da organização, 
que aconteceu na última 
terça-feira (29) no palácio 
presidencial de Ramallah, na 
Cisjordânia. 

A eleição acabou defi-
nitivamente com os boatos, 
divulgados majoritariamente 
pelos opositores internos de 
Abbas e que já circulam há 
um tempo, de que a reunião 
dessa terça seria a ocasião de 
ver pela primeira vez o futu-
ro do Al Fatah sem seu atual 
presidente. Com 81 anos, o 
sucessor de Yasser Arafat 
pôde liderar com firmeza o Al 
Fatah e impedir o avanço de 
Mohammed Dahlan, conside-
rado o seu principal opositor.

Expulso em 2011 do par-
tido palestino, Dahlan ainda 
tem um consistente número 
de seguidores e várias vezes 

países do chamado “quarteto 
árabe”, composto por Emi-
rados Árabes, Egito, Arábia 
Saudita e Jordânia, pedem a 
Abbas que readmita Dahlan 
na legenda.

O Al Fatah é o coração 
da Organização da Liberta-
ção da Palestina (OLP), na 
qual estão representados os 
diversos grupos políticos pa-
lestinos, inclusive o Hamas, 
grupo armado terrorista. O 
partido também tem o poder 
de estabelecer a política pa-
lestina frente a Israel, com as 
negociações e acordos de paz 
entre os dois.

Após a vitória de Abbas, 
o líder do Hamas, Khaled 
Meshaal, enviou uma men-
sagem na qual disse que o 
seu grupo “está pronto para 
todos os requerimentos 
para a sua associação com o 
Fatah e com todas as forças 
palestinas para beneficiar 
nosso povo, a sua causa, e a 
sua batalha contra a ocupa-
ção de Israel”. Meshaal tam-
bém insistiu na necessidade 
do “reconciliação” com o Al 
Fatah, para “pôr um fim na 
divisão palestina”, objetivo 
em jogo há um tempo, mas 

por enquanto sem nenhum 
resultado.

Na conferência dessa 
terça-feira (29), participa-
ram 1.322 delegados da Cis-
jordânia, de Gaza e outras 60 
delegações de 28 países e de 
organizações externas, como 
do Partido Comunista Chi-
nês, a Internacional Socia-
lista e o enviado especial da 
Organização das Nações Uni-
das (ONU) na área, Nikolay 
Mladenov. No congresso, que 
tem cinco dias de duração, 
também se elegerá um comi-
tê central, com 22 membros, 
e o Conselho Revolucionário, 
com 125 membros.

Mahmoud Abbas é reeleito 
para liderar partido Al Fatah

PALEStINo 

Após a vitória de 
Abbas, o líder do 
Hamas, Khaled 
Meshaal, afirmou 
que o seu grupo 
está pronto para 
sua associação 
com o Fatah

O papa Francisco 
enviou ontem uma men-
sagem ao povo brasilei-
ro por conta do desastre 
aéreo com o avião da 
Chapecoense durante 
sua audiência geral, na 
praça São pedro, no Va-
ticano. O acidente, ocor-
rido nos arredores de 
Medellín, na Colômbia, 
onde a equipe catari-
nense disputaria a final 
da Copa Sul-Americana, 
deixou 71 mortos, in-
cluindo 19 jogadores.

Além disso, o pon-
tífice comparou a tra-
gédia da Chapecoense 
com o desastre que ma-
tou todo o elenco do 
Torino em 1949, quan-
do um avião com a de-
legação da equipe ita-
liana se chocou contra 
a basílica de Superga, 
em Turim. Na ocasião, 
31 pessoas faleceram. 
“Recordemos Superga. 
São tragédias duras, re-
zemos por elas”, acres-
centou o papa.

Na terça-feira (29), 

Francisco já havia envia-
do uma mensagem de 
condolências ao bispo 
da diocese colombiana 
de Sonsón Rionegro, Fi-
del León Cadavid Marín.

“O Santo padre, 
profundamente atingi-
do ao saber da dolorosa 
notícia do grave aciden-
te aéreo que ocasionou 
numerosas vítimas, ele-
va orações para o eter-
no descanso dos faleci-
dos”, diz a nota enviada 
à Conferência Episcopal 
da Colômbia.

A delegação da Cha-
pecoense viajava em um 
avião da empresa Lamia, 
surgida na Venezuela, 
mas que agora é basea-
da na bolívia. As causas 
da tragédia estão sendo 
investigadas, mas sus-
peita-se de pane seca ou 
elétrica. Em sua trajetó-
ria rumo à final da Sul-A-
mericana, o “Verdão do 
Oeste” havia eliminado 
inclusive o San Lorenzo, 
time de coração de Jor-
ge bergoglio. 

Papa lamenta tragédia
com a Chapecoense

VAtICANo 
Estado Islâmico 
assume autoria 
de atentado em 
universidade

O grupo extremista Esta-
do Islâmico disse que o ataque 
à Universidade de Ohio na se-
gunda-feira (28) foi cometido 
por um de seus seguidores. Ab-
dul Razak Ali Artan foi identifi-
cado pelas autoridades ameri-
canas como o autor do ataque 
ao campus universitário, feito 
com uma faca e um carro, que 
deixou 11 feridos. O agressor 
foi morto pela polícia.

De origem somali, Abdul 
Razak Ali Artan tinha 18 anos 
e era estudante da univer-
sidade. Ele jogou seu carro 
contra um grupo de pessoas 
e, depois, atacou-as com uma 
faca. Apesar de o Estado Is-
lâmico declarar participação 
no caso, investigadores nor-
te-americanos questionam 
o tamanho do envolvimento 
do jovem com o grupo extre-
mista, duvidando que tenha 
havido um contato direto.

A hipótese mais forte, até 
o momento, é de que o estu-
dante tenha se radicalizado 
sozinho, inspirando-se em 
conteúdos na web, e que o 
Estado Islâmico, por sua vez, 
usou de oportunismo para as-
sumir o ataque.

Da Agência Ansa
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Ministério divulga os
feriados e pontos 
facultativos de 2017
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HIV/Aids
País tem 827 mil infectados; epidemia se estabiliza

Foto: Reprodução/Internet

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

Dados divulgados ontem 
pelo Ministério da Saúde re-
velam que 827 mil pessoas 
vivem com HIV/Aids no Bra-
sil. Desse total, cerca de 112 
mil pessoas não sabem que 
estão infectados.

Do total de pessoas so-
ropositivas identificadas no 
País, 372 mil ainda não estão 
em tratamento, apesar de 
260 mil delas já saberem que 
estão infectadas.

De acordo com o bole-
tim, a taxa de detecção da 
Aids em menores de 5 anos 
caiu 36% nos últimos seis 
anos, passando de 3,9 casos 
para cada 100 mil habitantes 
em 2010 para uma taxa de 
2,5 casos em 2015.

A taxa em crianças nessa 
faixa etária é usada como in-
dicador para monitoramento 
da transmissão vertical do 
HIV (transmissão de mãe 
para filho durante a gestação 
ou no momento do parto).

Epidemia estabilizada
Segundo a pasta, a epi-

demia no Brasil está estabi-

Paula Laboissière 
Repórter da Agência Brasil

lizada, com taxa de detecção 
em torno de 19,1 casos para 
cada 100 mil habitantes. Ain-
da assim, o número repre-
senta cerca de 41,1 mil novos 
casos ao ano.

Queda na mortalidade
Os números mostram 

também uma queda de 
42,3% na mortalidade provo-
cada pelo HIV/Aids no Brasil 

nos últimos 20 anos. A taxa 
caiu de 9,7 óbitos para cada 
100 mil habitantes em 1995 
para 5,6 óbitos em cada 100 
mil habitantes em 2015.

Metas
A cobertura do diagnós-

tico de HIV/Aids no País pas-
sou de 80% em 2012 para 
87% em 2015, o equivalente 
a 715 mil pessoas. A meta é 

chegar a 90% até 2020. Os 
maiores incrementos, de acor-
do com os dados, foram ob-
servados na meta relacionada 
ao tratamento, que passou de 
44% em 2012 para 64% em 
2015. O número representa 
455 mil pessoas. Na meta refe-
rente à redução da carga viral, 
o País passou de 75% em 2012 
para 90% em 2015, o equiva-
lente a 410 mil pessoas.

Estimativas do Instituto 
Nacional de Pesquisas Espa-
ciais (Inpe) apontam que o 
desmatamento da Amazônia 
teve crescimento de 29% em 
2016. No período de agosto 
de 2015 a julho deste ano, o 
instituto registrou uma taxa 
de 7.989 quilômetros quadra-
dos (km2) de remoção total 
da cobertura da floresta por 
corte raso. O País não atingia 
a marca de 7 mil quilômetros 
quadrados desmatados des-
de 2010. 

O Estado do Pará teve 
3.025 km2 de sua área devas-
tada, o que representa a maior 
taxa de desmatamento na 
Amazônia Legal. O Amazonas, 
contudo, é o Estado que teve 
o maior aumento, com uma 
devastação 54% superior à re-
gistrada entre 2014 e 2015. Os 
únicos estados que apresenta-
ram queda nas taxas foram o 
Acre e Mato Grosso. No entan-
to, Mato Grosso é o segundo 
Estado com a maior área des-
matada.

O mapeamento mostra 
ainda que, em comparação a 
2004, quando foi iniciado o 
Plano para Prevenção e Con-
trole do Desmatamento na 
Amazônia, houve redução de 
71% na taxa de corte raso, ou 
seja, na eliminação de toda ve-
getação existente sobre uma 
área. Os dados são registrados 
por satélite em áreas que tem 
mais 6,25 hectares.

Especialistas e integran-
tes de organizações não go-
vernamentais reagiram ao 
resultado. Para Tasso Azeve-
do, coordenador do Sistema 
de Estimativa de Emissão de 

Gases de Efeito Estufa do Ob-
servatório do Clima, o cresci-
mento do desmatamento em 
2016 deve representar um 
aumento de 130 milhões de 
toneladas de gás carbônico 
nas emissões brasileiras. “Isso 
equivale a tudo que emitiu em 
2015 o Estado de São Paulo, o 
mais populoso do Brasil, ou a 
duas vezes a emissão total de 
Portugal. A área desmatada é 
o dobro da meta que o Brasil 
fixou para 2020, de reduzir o 
desmatamento na Amazônia 
em 80%, para 3.925 quilôme-
tros quadrados. Estamos nos 
afastando cada vez mais do 
compromisso”, afirma.

O Greenpeace defendeu 
mudança nas políticas de 
combate ao desmatamento. 
“O número é a colheita do que 
se plantou nas políticas nos 
últimos anos: anistia a desma-
tadores no Código Florestal, 
abandono da criação de áreas 
protegidas e demarcação de 
terras indígenas e o passa-
vergonha da meta para flo-
restas do Brasil na ONU. Para 
reverter essa situação só há 
um jeito: desfazer as políticas 
erradas. O anúncio da transpa-
rência do Cadastro Ambiental 
Rural é um começo, mas é pre-
ciso fazer mais”, disse Marcio 
Astrini, coordenador de Polí-
ticas Públicas do Greenpeace.

O Instituto de Pesqui-
sa Ambiental da Amazônia 
(Ipam) também se manifes-
tou sobre a elevação da taxa e 
cobrou ações mais efetivas de 
combate ao problema. “Essa 
taxa comprova que a luta con-
tra o desmatamento precisa 
ser uma batalha nacional, não 
mais apenas da área ambien-
tal”, declarou André Guimarães, 
diretor-executivo do Ipam.

Desmatamento teve 
crescimento de 29% 

DEVAStAÇÃo DA AMAZÔNIA

Débora Brito  
Repórter da Agência Brasil

No primeiro semestre de 2016, 
o Ligue 180, serviço gratuito e con-
fidencial que recebe denúncias de 
violência e orienta mulheres sobre 
seus direitos e sobre a legislação 
vigente, recebeu 67.962 relatos de 
violência, sendo 4,3% relatos de 
violência sexual. A violência sexual 
não está relacionada apenas ao es-
tupro. No primeiro semestre deste 
ano, foram relatados 291 casos de 
exploração sexual e 173 relatos de 
assédio sexual no trabalho.  Em 
comparação ao mesmo período 

do ano passado, o Ligue 180 teve 
aumento de 147% nos relatos de 
estupro,  uma média de 13 relatos 
por dia e, em relação à exploração 
sexual, houve aumento de 28% . A 
média foi de 48 registros por mês.

“São as ações no dia a dia, que 
muitas vezes praticamos sem perce-
ber, que fomentam a violência se-
xual, doméstica e até mesmo o fe-
minicídio. Essas ações explicam, por 
exemplo, o resultado de pesquisas 
como a que considera a mulher 
culpada pelo estupro que sofre. 

É isso que precisamos combater”, 
explicou a secretária de Políticas 
Especiais para as Mulheres,  Fáti-
ma Pelaes. De acordo com a SPM, 
a mulher que sofre violência sexual 
pode optar por procurar delegacias 
comuns ou especializadas, mas, de 
maneira geral, o primeiro atendi-
mento é feito pelo sistema de saú-
de. A equipe de profissionais de 
saúde, capacitados para atender as 
vítimas de estupro, não pode exigir 
da mulher o Boletim de Ocorrência 
para realizar o atendimento. 

Denúncias aumentam 123% no País
VIoLêNCIA SEXUAL CoNtRA MULHERES

Cobertura de diagnóstico de HIV/Aids no Brasil passou de 80% para 87% em 2015, diz o ministério

Nada mais é absolutamente prioritário 
numa sociedade hipermultifacetada como a 
de hoje. Não adianta somente educação sem 
cultura. Não há modelo de educação que dê 
certo sem incluir o fator cultural.

Não há turismo que ganhe velocidade, 
dê retorno, se não for concretizado onde 
há cultura, onde existem eventos artísticos 
sucessivos com as participações dos poderes 
públicos e das empresas privadas.

Governos “à direita” e “à esquerda” fracas-
saram em seus “laboratórios” socioeconômicos 
quando deixaram a cultura de lado. Quando 
acharam que povo realizado é aquele que tem 
algo como a “cesta básica”. A história do imedia-
tismo, do reducionismo, do estabelecimento de 
prioridades sem análises profundas do futuro, 
somente nos aponta desastres.

A situação da cultura no Brasil não su-
porta mais a reducionista visão de priorida-
des. Os governadores e prefeitos não devem 
ficar prisioneiros de burocratas e tecnocratas 
(espalhados pelas áreas da Administração, 
Finanças e Planejamento), que estão mais 
para a pulsação lenta dos anos 50 do século 
anterior do que para as exigências geradas na 
velocidade da segunda década do século 21.

Nenhum programa oficial de cultura 

Na cultura, o primeiro dia do último mês

nnn  Acima, a primei-
ra bandeira da Paraíba 
no período republicano. 
As faixas são verdes. O 
círculo, amarelo. O escudo 
tem as estrelas em fundo 
azul. A data 5 de agosto de 
1585 é em vermelho. Foi 
usada no enterro de João 
Pessoa. Os “marqueteiros” 
de 1930 é que a mudaram. 
nnn Hoje atuando 
como trio, o Depeche 
Mode gravou “Insight”, 
afirmando: “A sabedoria 

de séculos é revelada em 
mim na velocidade de un 
pensamento”.
nnn Em “Caminhos, 
sombras e ladeiras”, Juarez 
da Gama Batista lembrou, 
em 1951, que “a então 
cidade de N.S. das Neves 
da Parahyba, não há de ter 
fugido a esse determinismo 
ecológico”. Não encontrei, 
até hoje, melhor defini-
ção para a vocação desta 
cidade do que esta de 
“determinismo ecológico”.

Geléia geral

em nenhum Estado ou Município de um 
país emergente, ou do BRICS (o nosso caso), 
entra em acordo com a realidade se não res-
peitar as necessidades que o mercado exige 
e os benefícios que ele dá.

O Governo Federal, ou de um Estado, ou 
uma Prefeitura, não devem encarar os que 
fazem música, literatura, teatro, etc., como 
se fossem doadores de “sangue cultural”. Até 
porque os poderes públicos não estão com 
doenças graves ou em estados terminais.

Afinal, saímos de uma ditadura (longa, 
com todas as características de “anos de 
chumbo”), experimentamos uma transição 
traumatizada pela morte do presidente eleito 
de forma indireta e não empossado (Tancredo 
Neves), mas, enfim, entramos na normalidade 
política, após o “impeachment” de Fernando 
Collor. Há agora uma “democracia política” 
- não podemos negá-la, apesar dos moldes 
em que é praticada, com manifestações de 
corrupção durante processos eleitorais.

Entretanto, não há uma “democracia 
econômica” - aí, sim. Mas, temos agentes, 
grupos organizados, para que isso seja atin-
gido. Nesse sentido, é que a cultura tem de 
perder a sua condição de segundo, tercei-
ro, quarto planos, em que governos (e até 
alguns artistas e intelectuais importantes) a 

colocam, como se estivéssemos entre os anos 
60 e 90 do século passado, quando hoje co-
meça o primeiro dia do último mês de 2016!

É social, economicamente urgente que 
o Governo Federal, os Governos Estaduais, 
as Prefeituras, os grandes empresários, a 
imprensa, tratem a produção artística com 
perspectivas de mercado. Todos lucrarão 
de várias formas. Afinal, eles não dialogam 
com os investidores nos setores de turismo, 
industriais, etc.? E a cultura, não é mercado 
também? Não gira dinheiro em torno da 
produção de filmes, de shows, de peças, das 
edições de livros e discos, etc.?

Vamos sair da vanguarda do atraso. Faça-
mos como os outros países do chamado BRICS.

A biometria é somente o indício 
dos chips que colocarão em nós. 

Será preciso fugir. Não sei quando 
isso acontecerá. 

Meu “Nós - An insight” é um 
livro profético. Alguns críticos 
não percebem porque só vêem 

literatura e esquecem que 
ela é um meio e não um fim.
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Vaquejada vira 
patrimônio cultural

O presidente Michel Temer 
sancionou a Lei 13.364/2016, 
que eleva o rodeio e a vaquejada 
- e suas respectivas expressões 
artístico-culturais - à condição 
de manifestação cultural na-
cional e de patrimônio cultural 
imaterial. De acordo com o texto, 
consideram-se patrimônio cultu-
ral imaterial do Brasil o rodeio, a 
vaquejada e expressões decor-
rentes, como: “montarias; provas 
de laço; apartação; bulldog; pro-
vas de rédeas; provas dos Três 
Tambores, Team Penning e Work 
Penning; paleteadas; e outras 
provas típicas, tais como Queima 
do Alho e concurso do berrante, 
bem como apresentações folcló-
ricas e de músicas de raiz”.

fAB lança foguete 
de treinamento 

O Centro de Lançamento de 
Alcântara (CLA), no Maranhão, lan-
çou o 31º foguete de treinamen-
to. A operação tem como objetivo 
preparar as equipes envolvidas na 
campanha de lançamento, iniciada 
no último dia 20 de novembro. O 
lançamento ocorreu com sucesso, 
com duração total de voo de 2min-
43seg, seguindo os parâmetros 
de trajetória previstos até a que-
da no Oceano Atlântico. O veículo 
atingiu uma altitude máxima 
(apogeu) de 31,4 km. 

Educação tem 30 mil 
vagas para cursos 

Com o objetivo de proporcio-
nar maior qualificação profissional 
à população brasileira, o Governo 
Federal dá continuidade à aplicação 
de recursos em cursos técnicos. De 
acordo com o Ministério da Educa-
ção (MEC), cerca de 30 mil vagas 
estarão disponíveis ainda neste 
semestre. As aulas regulares e a 
distância serão oferecidas pela 
Rede e-TEC Brasil e pelo Programa 
de Formação Inicial em Serviço dos 
Profissionais da Educação Básica 
dos Sistemas de Ensino Público 
(Profuncionário). Com duração de 
dois anos, os cursos estão previs-
tos para começar nas instituições 
públicas de todo o País até o dia 20 
de dezembro.

Militares do nE 
embarcam para Haiti

Militares da Marinha, do Exér-
cito e da Aeronáutica começaram 
a embarcar na última terça-feira 
para Porto Príncipe, capital do Haiti, 
onde irão compor o 25º Contingen-
te Brasileiro da Missão das Nações 
Unidas para a Estabilização do Haiti 
(MINUSTAH). O embarque, de cerca 
de 240 militares, ocorreu após ceri-
mônia na Base Aérea de Recife, que 
contou com a presença do ministro 
da Defesa, Raul Jungmann, além de 
outras autoridades e dos familiares 
e amigos dos militares.

cadastro de imóvel 
rural será divulgado

O Ministério do Meio Am-
biente anunciou  na última terça-
feira que vai divulgar os dados 
públicos do cadastramento am-
biental dos imóveis rurais de todo 
o País. A intenção é adequar as 
ações da pasta às exigências do 
Código Florestal. A medida dis-
ponibilizou um mapa do País com 
análise temporal e outros filtros 
temáticos para aperfeiçoar a aná-
lise dos dados do Cadastro Am-
biental Rural (CAR) – declaração 
que cada proprietário tem de fazer 
com áreas degradadas e passíveis 
de recuperação dentro de suas terras. 

Ao todo, serão nove 
feriados nacionais e cinco 
pontos facultativos

Ministério divulga feriados de 2017

O Ministério do Pla-
nejamento divulgou em 
portaria no Diário Oficial 
da União (DOU) os dias de 
feriados nacionais e os de 
ponto facultativo no exer-
cício de 2017 para o Poder 
Executivo Federal. As datas 
deverão ser observadas pe-
los órgãos e entidades da 
Administração Pública Fe-
deral direta, autárquica e 
fundacional, “preservada a 

prestação dos serviços con-
siderados essenciais”. Ao 
todo, serão nove feriados 
nacionais e cinco pontos fa-
cultativos. 

O Planejamento esta-
belece ainda que os dias 
de guarda dos credos e re-
ligiões não relacionados 
na portaria poderão ser 
compensados, desde que 
previamente autorizado 
pela chefia do servidor. “Os 
feriados declarados em lei 
estadual ou municipal se-
rão observados pelas re-
partições da Administração 
Pública Federal direta, au-
tárquica e fundacional, nas 
respectivas localidades”.

Luci Ribeiro
Agência Estado

Serviço

Veja a lista abaixo 
das datas:

- 1o de janeiro: Con-
fraternização Universal - 
feriado nacional;

- 27 e 28 de fevereiro: 
Carnaval - pontos faculta-
tivos;

- 1o de março: Cinzas 
- ponto facultativo até 14 
horas;

- 14 de abril: Paixão de 
Cristo - feriado nacional;

- 21 de abril: Tiradentes 
- feriado nacional;

- 1o de maio: Dia Mun-
dial do Trabalho - feriado 
nacional;

- 15 de junho: Corpus 
Christi - ponto facultativo;

- 7 de setembro: inde-
pendência do Brasil - feria-
do nacional;

- 12 de outubro: Nossa 
Senhora Aparecida - feriado 
nacional;

- 28 de outubro: Dia 
do Servidor Público - ponto 
facultativo;

- 2 de novembro: Fina-
dos - feriado nacional;

- 15 de novembro: 
Proclamação da república - 
feriado nacional;

- 25 de dezembro: Na-
tal - feriado nacional.

Cientistas norte-ameri-
canos disseram ter identi-
ficado células do tecido ce-
rebral fetal que são alvo do 
vírus zika e determinaram 
que um antibiótico comum 
considerado de uso seguro 
durante a gravidez, o azitro-
micina, pode bloquear esta 
infecção, pelo menos em 
células cerebrais cultivadas 
em laboratório. As informa-
ções são da agência chinesa 
Xinhua.

Pesquisadores da Uni-
versidade da Califórnia em 
San Francisco (UCSF) relata-
ram que o vírus zika infecta 
preferencialmente as células 
cerebrais com abundância de 
uma proteína chamada AXL, 
que atravessa a membrana 
celular externa com vários 
tipos de células e serve como 
um portão de entrada para o 
vírus invasor.

As células do cérebro 
fetal que incorporam esta 
proteína incluíram células 
estaminais neurais e células 
progenitoras que eventual-
mente formam outros tipos 
de células cerebrais e que 
desempenham um papel es-
pecialmente importante no 

crescimento e desenvolvi-
mento do cérebro em está-
gio fetal. Outras células com  
a proteína AXL incluíram 
micróglia, que são as célu-
las imunes do cérebro, e os 
astrócitos, um tipo de célula 
cerebral já totalmente de-
senvolvida e especializada 
que suporta os neurônios na 
condução dos sinais neurais. 
Os neurônios que têm falta 
da AXL não foram facilmen-
te infectados, em contraste 
com observado anterior-
mente em camundongos de 
laboratório previamente 
utilizados para estudar a in-
fecção pelo zika.

Os pesquisadores então 
examinaram 2.177 remédios 
aprovados pela Food and 
Drug Administration  (FDA) 
dos EUA para verificar sua 
capacidade de bloquear a 
infecção por zika nas célu-
las cerebrais cultivadas no 
laboratório e identificaram 
vários remédios que o fize-
ram, incluindo a azitromi-
cina, um antibiótico ampla-
mente utilizado.

As descobertas, publica-
das online no Journal Proce-
edings of the National Aca-
demy of Sciences dos EUA, 
foram lideradas por Joseph 

DeRisi, líder do Departamen-
to de Bioquímica e Biofísica 
da UCSF, e Arnold Kriegstein, 
diretor do Centro de Regene-
ração e Medicina Eli e Edythe 
Broad e pesquisador celular 
na UCSF.

“A nossa caracterização 
da infecção no cérebro hu-
mano em desenvolvimento 
esclarece a patogênese da in-
fecção congênita ZIKV (pelo 
vírus zika) e fornece uma 
base para pesquisar possí-
veis estratégias terapêuticas 
para evitar com segurança as 
consequências mais graves 
desta epidemia,” concluíram 
no artigo.

O vírus zika é transmiti-
do principalmente pelo mos-
quito tropical Aedes aegypti. 
Estima-se que entre um por 
cento e 13 por cento das mu-
lheres infectadas durante a 
etapa inicial da gravidez pelo 
vírus têm bebês com micro-
cefalia, condição definida 
por uma cabeça menor e com 
danos cerebrais.

Atualmente, não há tra-
tamento para evitar que o 
vírus zika prejudique o feto, 
e o mecanismo biológico que 
explica como a microcefalia 
surge a partir da infecção 
ainda não está claro.

Antibiótico pode bloquear 
a infecção do cérebro fetal

MP e CFM vão facilitar a 
localização de desaparecidos

VÍRuS ZiKA

Da Agência Xinhua

O Ministério Público de 
São Paulo (MP) assinou on-
tem um convênio com o Con-
selho Federal de Medicina 
(CFM) para facilitar a locali-
zação de pessoas desapare-
cidas. A intenção é aumentar 
a integração e a troca de in-
formações com os serviços 
médicos. “A questão do desa-
parecimento passa pelo am-
biente médico”, enfatizou a 
promotora Eliana Vendrami-
ni, que coordena o, Programa 
de Localização e Identifica-
ção de Desaparecidos (Plid).

Na mesma linha, o pre-
sidente do Conselho Regio-
nal de Medicina do Estado 
de São Paulo (Cremesp), 
Mauro Aranha, anunciou 
uma resolução aprovada na 
última terça-feira pelo ór-
gão para ajudar nas locali-
zações. Foram estabelecidos 
protocolos para os hospitais 

que receberem pacientes 
sem identificação, incons-
cientes ou em condição de 
perturbação mental.

Entre as ações previstas 
na resolução está o preen-
chimento de uma ficha com 
características físicas e cir-
cunstanciais da entrada do 
paciente (local onde foi en-
contrado, como foi encami-
nhado), além de fotografias 
da pessoa. Com a chegada de 
alguém nessas condições, o 
hospital deve ainda notificar 
os órgãos de segurança e so-
licitar a coleta de impressões 
digitais ao serviços de identi-
ficação.

Assistência Social
Assim como os serviços 

de saúde, os serviços de as-
sistência social também têm, 
segundo a pesquisadora da 
Comissão de Ações Sociais do 
CFM, Paula Peixoto, um papel 
importante para combater 
o desaparecimento. “Como 

a gente viu que o desapa-
recimento tem uma origem 
social, o Cras e o Cres são ór-
gãos privilegiados para essa 
atuação e prevenção”, disse 
em referência aos Centros de 
Referência de Assistência So-
cial e de Referência Especia-
lizado de Assistência Social, 
que atendem pessoas ou fa-
mílias em situação de vulne-
rabilidade ou que sofreram 
algum tipo de violação.

Um trabalho próximo 
com esse atendimento pode-
ria até, de acordo com Paula, 
evitar que as pessoas percam 
contato com conhecidos e fa-
miliares, uma vez que 80% 
dos desaparecimentos de 
crianças e adolescentes são 
fugas. Os dados apresentados 
pela pesquisadora mostram 
que, por ano, somem 250 
mil pessoas em todo o Brasil. 
Desses, 50 mil são crianças 
e adolescentes: “10% a 15% 
sem deixar vestígios”, com-
pletou Paula.

Daniel Mello
Repórter da Agência Brasil

Um grupo de pesquisa-
dores da Universidade Federal 
de Uberlândia (UFU) traba-
lha no desenvolvimento de 
equipamentos para auxiliar o 
treinamento e a avaliação de 
atletas com deficiência. O pri-
meiro deles, que deverá che-
gar aos centros de treinamen-
to em 2017, é um ergômetro 
para cadeirantes.

Os ergômetros são apare-
lhos utilizados para calcular o 
esforço físico e podem ter di-
versas formas, como esteiras 
e bicicletas ergométricas. A 
proposta do ergômetro cons-
truído pelos pesquisadores da 
UFU é simular uma cadeira de 
rodas para avaliar a condição 
física de cadeirantes que pra-
ticam modalidades como atle-
tismo, basquete e tênis. O atle-
ta executa no equipamento o 
mesmo movimento que faria 
para propulsionar as rodas de 
sua cadeira durante o esporte.

“O nosso ergômetro uti-
liza um sistema de resistên-
cia eletromagnética em que é 
possível a seleção de até oito 
níveis. Podemos medir as ve-
locidades e potências exerci-
das, a energia gasta durante 
o exercício e os respectivos 
índices de fadiga. Outra ca-
racterística do equipamento 
é que suas dimensões podem 
ser ajustadas de acordo com o 
tamanho e posicionamento do 
usuário”, explica o engenhei-
ro que coordena o projeto, 
Cleudmar de Araújo. Segundo 
ele, o equipamento poderá 
ajudar treinadores e atletas 
brasileiros a estabelecer um 
treinamento para aprimorar 
o condicionamento e a perfor-
mance física, além de permitir 
o acompanhamento da evolu-

ção do desempenho. O coor-
denador de Ciência do Esporte 
do Comitê Paralímpico Brasi-
leiro (CPB), Ciro Winckler, que 
tem acompanhado a pesquisa 
da UFU, diz que o projeto é 
inovador e aguarda a chega-
da do aparelho aos centros de 
treinamento. “É um ergôme-
tro para qualquer modalidade 
que utilize cadeira de rodas e 
pode ser ajustado facilmente 
para qualquer atleta.”

Estrutura da CPB respon-
sável pela aproximação com 
as universidades, a Academia 
Paralímpica Brasileira levou 
a Belo Horizonte no mês pas-
sado o 5º Congresso Parades-
portivo Internacional.

Para Winckler, a parceria 
entre a entidade esportiva e os 
cientistas é fundamental. “Pre-
cisamos abrir cada vez mais as 
portas para este tipo de inicia-
tiva porque realmente essa é 
uma limitação no Brasil. 

Importação
Os equipamentos que 

usamos são em sua grande 
maioria importados.” A cons-
trução do ergômetro é um 
projeto de longo prazo que 
teve início na UFU em 2007 e 
ganhou força em 2012 com a 
criação do Núcleo de Habilita-
ção e Reabilitação em Espor-
tes Paralímpicos, formado por 
uma equipe multidisciplinar 
de pesquisadores das áre-
as de engenharia mecânica, 
mecatrônica, educação física, 
fisioterapia, odontologia e me-
dicina. A proposta do grupo é 
desenvolver inovações em tec-
nologias voltadas para diver-
sas modalidades esportivas 
praticadas por pessoas com 
deficiência. A iniciativa tem 
o apoio da Fundação de Am-
paro à Pesquisa do Estado de 
Minas Gerais (Fapemig).

Grupo cria ergômetro 
para atletas cadeirantes

cálculo do esforço físico

Léo Rodrigues 
Correspondente da Agência Brasil

Estima-se que entre um 1% a 13% de mulheres infectadas durante a gravidez têm bebês com microcefalia 

foto: reprodução/internet
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PIB recua 2,9% no terceiro trimestre na comparação com 2015

País ainda em crise

O Produto Interno Bruto 
(PIB) brasileiro recuou 0,8% 
no terceiro trimestre em re-
lação ao segundo trimestre 
deste ano, informou na ma-
nhã de ontem, o Instituto 
Brasileiro de Geografia e Es-
tatística (IBGE). O resultado 
veio dentro do intervalo das 
estimativas dos analistas de 
41 instituições consultados 
pelo Projeções Broadcast, 
que esperavam uma retração 
de 0,50% a 1,15%, com me-
diana negativa de 0,90%.

Na comparação com o 
terceiro trimestre de 2015, o 
PIB recuou 2,9% no terceiro 
trimestre deste ano. O resul-
tado também ficou dentro 
das estimavas dos analistas, 
que previam contração de 
2,60% a 4,85%, com mediana 
negativa de 3,20%.

Ainda de acordo com o 
instituto, o PIB do terceiro 
trimestre do ano totalizou 
R$ 1,58 trilhão. Os técnicos 
do IBGE concederam entre-
vista ainda na manhã dessa 
quarta-feira para comentar 
os resultados. A queda do 
Produto Interno Bruto (PIB) 
brasileiro no terceiro trimes-
tre em relação ao segundo 
trimestre deste ano (-0,8%) 
foi a sétima seguida nessa 

base de comparação, infor-
mou ontem, o Instituto Bra-
sileiro de Geografia e Estatís-
tica (IBGE). Na comparação 
com o terceiro trimestre de 
2015, o PIB encolheu 2,9%, a 
décima seguida nesse tipo de 
comparação.

O PIB de serviços acom-
panhou o movimento. A 
queda de 0,6% no terceiro 
trimestre ante o segundo 
também foi a sétima segui-
da. A sequência de quedas na 
comparação de um trimestre 
com igual período do ano 
anterior é a mesma: sete tri-
mestres. No terceiro trimes-
tre, o PIB de serviços enco-
lheu 2,2% ante igual período 
de 2015.

Recuo
Os investimentos tam-

bém completaram dez trimes-
tres de queda, na comparação 
de um trimestre com igual 
trimestre do ano anterior. O 
recuo da formação bruta de 
capital fixo (FBCF) foi de 8,4% 
no terceiro trimestre ante 
igual período de 2015.

Já a queda do PIB da agro-
pecuária no 3º trimestre ante 
o terceiro trimestre do ano 
passado (-6,0%) foi a terceira 
seguida. A última vez que o PIB 
da agropecuária registrou uma 
sequência de três quedas nes-
sa base de comparação foi em 
2009, entre o primeiro e o ter-
ceiro trimestres.  Desde o início 
da série das Contas Nacionais 

Daniela Amorim, 
Mariana Durão e 
Vinicius Neder
Da Agência Estado

Consumo de famílias registrou a sétima queda seguida no País, segundo aponta pesquisa do IBGE

do IBGE, em 1996, essas são as 
únicas duas sequências de três 
quedas no PIB agropecuário. 

Consumo das famílias
O consumo das famílias 

no PIB também registrou 
a sétima queda seguida na 
comparação de um trimes-
tre com igual período do ano 
anterior, ao encolher 3,4% no 
período de julho a setembro 
deste ano contra 2015.

Ainda assim, há uma 
evolução para quedas me-
nores na série do Instituto 
Brasileiro de Geografia e Es-

tatística (IBGE). No segundo 
trimestre, o consumo das 
famílias havia caído 4,8% e, 
no primeiro, recuou 5,8%. 
“Ele continua caindo, mas a 
taxa tem uma tendência de 
melhorar um pouco”, disse a 
coordenadora de Contas Na-
cionais do IBGE, Rebeca Palis. 

Segundo a pesquisado-
ra, o arrefecimento da queda 
no consumo das famílias está 
relacionado com a desace-
leração da inflação e com o 
mercado de trabalho, cujos 
dados do terceiro trimestre 
mostraram também um arre-

fecimento na queda da renda.  
“A desocupação aumentou, 
mas a renda de quem está 
empregado não está caindo 
tanto”, completou Rebeca. 

Ainda assim, a sequência 
de quedas no consumo das 
famílias nessa ótica de compa-
ração é a maior desde o perí-
odo entre o quarto trimestre 
de 1997 e o quarto de 1999. 
Naquela ocasião, foram oito 
trimestres sem crescimento 
no consumo das famílias, mas 
a sequência inclui o registro de 
variação nula, no terceiro tri-
mestre de 1998.

FOTO: Reprodução/Internet

O PIB da Agropecuária 
em 2015 foi revisto de um 
avanço de 1,8% para alta de 
3,6%, devido a entrada de 
novas informações no cálculo 
das Contas Nacionais Trimes-
trais, divulgada pelo IBGE. A 
melhora, no entanto, foi insu-
ficiente para mudar o PIB do 
ano passado, que permane-
ceu com queda de 3,8%.

“A Agropecuária pesa 
5% do PIB. Se isso tivesse 
acontecido na indústria ou 
nos serviços teria tido im-
pacto imenso sobre o PIB”, 
lembrou Rebeca.

No ano de 2016, o PIB 
da Agropecuária também 
sofreu revisões, mas dessa 
vez para resultados ainda 
mais negativos: a taxa do 
primeiro trimestre ante o 

mesmo trimestre do ano an-
terior passou de -3,7% para 
-8,3%; enquanto o resultado 
do segundo trimestre saiu de 
-3,1% para -6,1%.

“A gente usa o Levanta-
mento Sistemático da Produ-
ção Agrícola, que nos dá esti-
mativas da produção anual da 
agricultura brasileira. Quan-
do começou o ano, não existia 
uma expectativa tão grande 
de quebra de safra como aca-
bou ocorrendo no período”, 
explicou Rebeca. O milho foi 
o destaque nas perdas, mas 
revisões nas estimativas da 
safra de soja também tiveram 
impacto no resultado.

“Maior parte das revisões 
foi para baixo, por conta das 
condições climáticas”, lem-
brou a pesquisadora do IBGE. 

Serviços
O recuo menor no PIB 

dos Serviços no segundo 
trimestre do ano atenuou a 
queda no PIB brasileiro no 
período. O PIB dos serviços 
no segundo trimestre ante o 
mesmo trimestre do ano an-
terior passou de -3,3% para 
-2,7%. Como consequência, 
o PIB do País saiu de -3,8% 
para -3,6% no período.

Houve revisão para 
cima nos resultados dos 
serviços da administração 
pública, como saúde e edu-
cação, e da atividade de 
Outros Serviços, que inclui 
alojamento, alimentação, 
saúde e educação privados, 
serviços prestados a em-
presas, e serviços prestados 
às famílias.

Agropecuária sofre revisão

O Brasil amargou nova-
mente a lanterna em um ran-
king de 39 países que já divul-
garam seus dados oficiais de 
crescimento econômico para 
o terceiro trimestre. O País re-
gistrou queda de 2,9% no Pro-
duto Interno Bruto (PIB) na 
comparação com o mesmo pe-
ríodo de 2015, a décima con-
secutiva nessa comparação.

O grupo de países anali-
sado na comparação interna-
cional elaborada pela Austin 
Rating representa 83% do PIB 
mundial. Novamente, o Brasil 
foi superado por economias 
que recentemente passaram 
por forte crise como a Gré-
cia (1,2%), além de Ucrânia 
(1,8%) e Rússia (-0,6%), que 
enfrentaram guerras e nas 
edições anteriores tiveram 
desempenhos ainda piores. 
A Noruega ficou na 38ª po-
sição, à frente do Brasil, com 

queda de 0,9% do PIB.  Ou-
tras economias que apresen-
taram resultados muito ruins 
nas edições anteriores, como 
a Venezuela, até o momento 
não divulgaram seus resul-
tados, ressalta a agência de 
classificação de risco.

Segundo a Austin, as 
Filipinas tiveram o melhor 
desempenho no terceiro tri-
mestre, com crescimento de 
7,1% no PIB, ante o mesmo 
trimestre de 2015. Em segui-
da aparecem no ranking Chi-
na (6,7%), Indonésia (5%), 
Israel (5%), Peru (4,4%) e 
Malásia (4,3%). 

Países da Europa que 
ainda se recuperam da crise 
financeira de 2008, seguida de 
graves problemas fiscais, fica-
ram bem à frente do Brasil. É 
o caso de Espanha (7º lugar) e 
Portugal (24º).  O resultado do 
Brasil no trimestre ficou bem 

abaixo da média de outros Bri-
cs - de crescimento de 1,1% no 
período. A conta não engloba 
resultados da Índia e da África 
do Sul, cujos dados ainda não 
foram divulgados. O desem-
penho brasileiro é ainda mais 
fraco se comparado à média 
geral de crescimento do PIB 
dos 39 países listados: 2,1%. 

Projeção
A partir dos resultados 

do PIB do terceiro trimestre e 
dos resultados dos indicado-
res antecedentes dos últimos 
meses, a Austin Rating revisou 
sua projeção de retração do 
PIB de 2016 para 3,5%, ante 
um recuo de 3,1% estimado 
no trimestre anterior. Já para 
2017, a Austin acredita que o 
PIB poderá crescer 1,3%, con-
trariando a tendência do mer-
cado, que tem projetado um 
PIB abaixo de 1%.

País amarga lanterna em ranking

O secretário de Po-
lítica Econômica, Fábio 
Kanczuk, afirmou que o 
resultado do Produto In-
terno Bruto (PIB) do ter-
ceiro trimestre, que caiu 
0,8%, foi muito próximo 
ao esperado pelos ana-
listas e pelo governo. 
Na análise do secretário, 
o principal responsável 
foi o aumento do endi-
vidamento das empre-
sas, que fez com que os 
investimentos caíssem 
e puxassem o PIB para 
baixo. “Nossas proje-
ções continuam porque 
o número divulgado foi 
próximo do que esperá-
vamos”, afirmou.

Kanczuk afirmou 
que a “melhor proje-
ção” da Fazenda aponta 
para retomada do cres-
cimento da economia 
no primeiro trimestre de 
2017 em relação ao tri-
mestre imediatamente 
anterior. “Não teremos 
crescimento significa-
tivo no 4º trimestre de 
2016”, afirmou o secre-
tário, que depois deta-
lhou dizendo que deve 
haver queda leve, de 
0,1% ou 0,2%, ante o 
período de julho a se-
tembro deste ano.

Kanczuk defendeu 
ainda que a projeção de 
alta de 1,0% em 2017 é 
factível e está de acordo 
com os prognósticos da 
pasta, uma vez que a 
queda de 3,5% espera-
da este ano traz impac-
tos. “O carregamento 
estatístico de 2016 para 
2017 será de -0,7%”, 

afirmou. O secretário 
disse ainda que não é 
possível presumir agora 
que a arrecadação vai 
ser menor do que o es-
perado - antes, a pasta 
previa avanço de 1,6% 
no PIB no ano que vem, 
número que balizou 
a elaboração do Orça-
mento de 2017.

“Para projetar re-
ceita, não basta PIB, tem 
outras variáveis”, disse 
Kanczuk, citando infla-
ção, juros, câmbio, de-
flator do PIB e massa sa-
larial. “Não posso dizer 
que a revisão do PIB leva 
necessariamente a recei-
ta menor”, afirmou.

Estímulos fiscais
A injeção de novos 

estímulos fiscais não é 
a solução para a econo-
mia brasileira, afirmou 
Kanczuk. Segundo ele, 
a solução envolve ques-
tões estruturais, com 
reformas microeconô-
micas que tenham como 
resultado ganhos de 
produtividade.

“O ministério é 
sensível ao número da 
economia, à recessão 
que estamos sentindo. 
Temos trabalhado em 
várias reformas no senti-
do de aumentar ganhos 
de produtividade. Não é 
solução para economia 
dar estímulos fiscais”, 
frisou o secretário. Se-
gundo Kanczuk, as re-
formas estruturais leva-
rão o Brasil a crescer de 
forma sustentada por 
anos à frente.

Fazenda vê retomada

BC reduz a taxa 
básica de juros

O Comitê de Política Mone-
tária (Copom) decidiu, ontem, por 
unanimidade, reduzir a taxa básica 
de juros, a Selic, em 0,25 ponto por-
centual, para 13,75% ao ano. 

A redução vai ao encontro da 
expectativa da maioria do mercado 
financeiro, segundo pesquisa do 
Broadcast Projeções. A próxima re-
união do Copom está marcada para 
os dias 10 e 11 de janeiro de 2017.

Black Friday não 
anima shoppings 

O fluxo de visitantes nos 
shopping centers do País durante 
a semana promocional da Black 
Friday de 2016 foi 2,8% menor do 
que no mesmo período de 2015. 
Os dados fazem parte de pesqui-
sa divulgada nessa quarta-feira, 
30, pela Associação Brasileira de 
Shopping Centers (Abrasce) em 
parceria com a consultoria FX Retail 
Analytics. De acordo com o levan-
tamento, a Região Sul registrou 
retração de 3,54% na quantidade 
de visitantes, a maior baixa no pe-
ríodo, seguida pelo Nordeste, com 
decréscimo de 2,7% e Sudeste, 
recuo de 2,65%.

Petróleo: países 
reduzem produção

Os principais países produto-
res de petróleo acordaram ontem, em 
Viena, reduzir a produção do óleo para 
diminuir a oferta e, assim, forçar a alta 
dos preços da commodity. A decisão 
foi aprovada durante a 171ª reunião 
da Organização dos Países Exportado-
res de Petróleo (Opep), que ocorre em 
Viena, na Áustria. Segundo a agência 
de notícias Bloomberg, a extração 
será reduzida em cerca de 1,2 milhão 
de barris diários. Com isso, a produção 
diária mundial não deverá ultrapassar 
32,5 milhões de barris diários, embo-
ra a expectativa da própria Opep seja 
de um crescimento da demanda mun-
dial em 2016 e em 2017.

Trabalhador torce 
para ser efetivado

Samuel Moises Vieira, ven-
dedor de uma loja de calçados no 
bairro da Lapa, Zona Oeste da capital 
paulista, é um dos cerca de 70 mil 
trabalhadores temporários recém-
contratados pelo comércio paulista 
para tentar alavancar as vendas neste 
final de ano. Ele diz que torce para ser 
efetivado na loja porque precisa aju-
dar a família. “Tenho expectativa de 
ser efetivado e espero vender bastan-
te”, disse. De acordo com a estimativa 
da Associação Brasileira do Trabalho 
Temporário (Asserttem), este ano, de-
vem ser contratados cerca de 101 mil 
trabalhadores em todo o País - 70% 
desse total só no Estado de São Paulo. 

Indústria melhora a 
confiança no País

O Índice de Confiança da 
Indústria subiu 0,4 ponto em 
novembro, atingindo 87 pontos. 
Na sondagem do mês anterior, o 
índice havia recuado 1,6 ponto. 
A pesquisa é feita pelo Instituto 
Brasileiro de Economia (Ibre) da 
Fundação Getulio Vargas. Segun-
do a instituição, os ajustes de 
estoques e a diminuição do pes-
simismo em relação ao futuro con-
tribuíram para a alta, apesar de a 
confiança continuar baixa.



Jornalista Mirna Barbosa, 
empresários Helder Henrique 
Almeida, Inaldo Camelo Filho, 
Jaime Martins Pereira, Júlia 
Dolores Carneiro da Cunha e 
Edivaldo de Souza Bronzea-
do, advogada Tamar Celino, 
Sras. Rita Alves da Nóbrega, 
Carol Peixoto e Joácio de 
Araújo Morais.
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Parabéns

Dois Pontos

Presepadas

O MÉDICO pneu-
mologista João Bosco 
Braga envereda para a 
literatura e lança hoje 
na Fundação Casa de 
José Américo, às 18h, 
o livro “Presepadas”, 
com prefácio da pro-
fessora Fátima Braga, 
orelhas de Carlos 
Roberto Pereira de 
Souza e contracapa 
de Marcelo Piancó.

Trata-se de um 
livro de memórias, 
causos e relatos 
desde os tempos de 
estudante em Cajazei-
ras, sua terra natal.

“Impossível viver o 
presente enquanto o 
passado ainda se faz 
presente”

“Pense no seu presente, 
para que no futuro não 
se arrepender do seu 
passado”

TIAGO CORRÊA ANDRÉA GES

    O restaurante da Blu´nelle, na Av. Epitácio Pessoa, está recebendo as 
encomendas para as ceias do Natal e do Reveillon, informam os empresários Diana, 
Abelardo e Isolda Coutinho que comandam o grupo Blu´nelle na Paraíba.

   A professora Zarinha Fernandes ministra hoje palestra sobre “A Revolução 
Russa”, a partir das 19h no Zarinha Centro de Cultura, em Tambaú. O evento é aberto 
aos alunos daquele centro e o público em geral.

Associart
“A NATUREZA 

que habito” é o título 
da exposição coletiva 
promovida pela As-
sociação de Artistas 
Plásticos da Paraíba 
- Associart/PB, que 
será aberta amanhã às 
18h na Estação Cabo 
Branco.

A mostra reúne 
trabalhos dos artistas 
Ana Lúcia Pinto, Ana 
Viana, Célia Gondim, 
Célia Romeiro, Evanice 
Santos, Fátima Quei-
roga, Marletti Assis e 
Zélia Pessoa.
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   As chefes brasileiras Carla 
Pernambuco e Silvia Percussi estão 
na 10a edição do Guida Gallo, editado 
pela Riso Inverni, tradicional marca 
de arroz para risoto e líder no seg-
mento na Itália.
  O renomado guia existe desde 
1998 e reúne os melhores chefs e 
restaurantes de risoto do mundo e 
suas receitas.

Amigas para sempre: Ezilda Rocha, Ieda Prestes Lima, Almira Mendes, Lúcia Padilha, Roberta 
Aquino e Roziane Coelho

Zum Zum Zum

FOTOs: Goretti Zenaide

Jornalista Mirna Barbosa é a aniversariante de hoje
Estimados amigos Paulinho e Júlia Carneiro da Cunha, que hoje 
aniversaria, com a grande figura que é Elizabeth Teixeira

   A revista Edificar, editada pela jornalista Naná Garcez, comemora sete anos de 
circulação divulgando temas do segmento da construção civil e da arquitetura paraibana.

Encontro das primas na Blu´nelle: Diana Marques, Rosa Maria e Zilma Navarrete

FOTOs: reprodução Facebook

Concerto
A MÚsICA “Elegia”, 

do compositor brasilei-
ro Henrique Oswald, do 
Século XIX, que estu-
dou na Europa patro-
cinado por Dom Pedro 
II, é a que vai abrir o 
concerto de hoje da 
Orquestra Sinfônica 
da Paraíba no Espaço 
Cultural José Lins do 
Rego. 

O concerto terá 
a regência do maestro 
Luiz Carlos Durier e as 
participações especiais 
dos violinistas parai-
banos Thiago Formiga 
e Rodrigo Eloy.

Arquiteto Raul Gomes com suas lindas filhas Marina e Natália curtindo 
as delícias do restaurante Appetito Trattoria

selo Unicef no Espaço
ACONTECE hoje das 9h às 13h no Espaço Cultural José 

Lins do Rego a solenidade de encerramento do Selo Unicef 
Município Aprovado edição 2013/2016, com a premiação de 
32 municípios paraibanos que atingiram as metas propos-
tas na melhoria da qualidade de vida de suas crianças e 
adolescentes.

O evento terá as presenças de Robert Gass, da Unicef, 
do governador Ricardo Coutinho e prefeitos premiados.

A CAPITAL paraibana sedia hoje o 109o Encontro do 
Conselho dos Tribunais de Justiça do Brasil, reunindo 27 
desembargadores presidentes desses tribunais.

A abertura do evento, conduzido pelo presidente do 
TJPB, desembargador Marcos Cavalcanti, será às 19h no 
Tribunal Pleno e amanhã os trabalhos serão realizados, a 
partir das 8h, no Centro de Convenções do Hotel Laguna.

Presidentes na Paraíba

Pôr do sol
AMANTEs da 

literatura têm encon-
tro marcado hoje, no 
II Pôr do Sol do Hotel 
Globo, programa apre-
sentado pela Confraria 
Sol das Letras em par-
ceria com a Copac/JP 
com leitura de textos, 
perfomances, mostra 
de livros, show acústi-
co e outras manifes-
tações culturais.

O evento aconte-
ce às 16h no pátio São 
Frei Pedro Gonçalves, 
no Varadouro, com 
apoio da Livraria do 
Luiz, UFPB, APL e 
Agenda Viva.

Ministro

O MINIsTRO do Su-
perior Tribunal de Justiça 
e do Tribunal Superior 
Eleitoral, Antônio Her-
man de Vasconcelos e 
Benjamin vai receber hoje 
a Medalha do Mérito 
Acadêmico “Desembar-
gador Simeão Cananéa”. 
A solenidade será às 20h 
no auditório da Escola 
Superior da Magistratura, 
dirigida pela desembar-
gadora Fátima Bezerra.

INTEGRANTEs das Forças de Segurança dos Es-
tados da Paraíba, Pernambuco e Rio Grande do Norte 
estiveram reunidos na cidade de Patos para discutir 
estratégias de combate integrado e qualificado contra 
quadrilhas responsáveis por ataques a bancos.

O encontro, aberto pelo secretário de Segurança 
da Paraíba, Cláudio Lima e pelo comandante da Polícia 
Militar, coronel Euler Chaves, foi no I Simpósio Nordeste 
de Guerreiros de Caatinga, coordenado pelo tenente 
coronel Francisco Rubens Campos.

Combate às quadrilhas
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Botafogo apresenta o 
seu novo elenco para
a temporada de 2017

JOGADORES DA CHAPECOENSE

Velório será na Arena Condá
Antes dos treinos, 
clubes prestaram
novas homenagens

Homenagens no Brasil e no Mundo
O Brasil e o mundo estão unidos pela Chapecoense. 

Até os cavalinhos do fantástico. Na noite dessa terça-
feira, diversos monumentos e estádios de todo o 

planeta ganharam tributos à Chape. Na madrugada do 
dia 29, o avião que levava a delegação do clube para 
a final da Copa Sul-Americana, na Colômbia, sofreu 

grave acidente que deixou 71 mortos, sendo 19 deles 
jogadores. O técnico Caio Júnior e outros integrantes 

da comissão técnica também faleceram, assim 
como diretores do clube e jornalistas. Seis pessoas 

sobreviveram ao acidente, sendo três jogadores: 
o zagueiro Neto, o lateral Alan Ruschel e o goleiro 

Follmann.

1 -Allianz Arena, em Munique
2 - Sede da Conmebol, no Paraguai
3 - Sede do Atlético-MG, em Belo 
Horizonte
4 - Cavalinhos do Fantástico
5 -Capa do Jornal Olé, da Argentina
6 - Cristo Redentor, no Rio
7 -  Torre Colpatria, em Bogotá
8 - Obelisco, em Buenos Aires

1

2

3

4

6

7

8

O velório das vítimas do 
acidente aéreo que faziam 
parte do elenco da Chape-
coense será realizado na 
Arena Condá. A Prefeitura de 
Chapecó oficializou a infor-
mação ontem. A cerimônia 
ainda não tem data e horário 
confirmados. Uma entrevista 
coletiva também será conce-
dida aos jornalistas. Os cor-
pos das vítimas que faziam 
parte do elenco do time ca-
tarinense devem chegar a 
Chapecó amanhã e então os 
trâmites para o velório cole-
tivo iniciarão. 

"Imaginamos que ama-
nhã os corpos estejam aqui, 
mais tardar no sábado. Todos 
os corpos vêm pra cá, porque 
os familiares já estão aqui, 
então não vai ser em São 
Paulo (a identificação pelos 
familiares para posterior ve-
lório). A partir daí, o velório 
será na Arena Condá. A partir 
daqui será feita logística para 
os envios para estados e mu-
nicípios", disse o presidente 
da Assembleia Legislativa de 
Santa Catarina, Gelson Me-
risio, em entrevista ao Fox 
Sports.  

Gelson Merisio era para 
estar no avião que caiu com o 
elenco da Chapecoense, pró-
ximo a cidade de Medellín, 
na Colômbia, mas não em-
barcou por conta de compro-
missos e por causa da agenda 
do prefeito Luciano Buligon. 
Assim, eles viajariam depois, 
em outro voo.

"Assim como aconteceu 
comigo, aconteceu com mais 
quatro pessoas. Mas eu não 
pensei nisso. O governo está 
focado no amparo às famí-
lias. A melhor homenagem 

que podemos levar para as 
famílias é rapidamente reer-
guermos. O mais difícil é ver 
as famílias, as crianças... Te-
mos que usar a energia posi-
tiva que vem do mundo intei-
ro", comentou.

A Prefeitura de Chapecó, 
por meio de nota, lamentou 
o ocorrido e ressaltou a prio-
ridade no amparo às famílias 
das vítimas do acidente. " A 
Administração Municipal de 
Chapecó está tomando todas 
as providências que lhe cabe 
no sentido de prestar apoio 
aos sobreviventes, às famílias, 
ao Clube e à comunidade", diz.

Homenagens
Assim como já tinha 

acontecido com vários clu-
bes europeus no dia anterior, 
clubes do futebol brasileiro 
também fizeram homena-
gem às vítimas do acidente 
aéreo com a Chapecoense, 
antes dos treinamentos des-
sa quarta-feira.

Flamengo, Corinthians, 
São Paulo e Cruzeiro divul-
garam imagens nas redes 
sociais mostrando jogadores 
e membros da comissão téc-
nica reunidos no gramado, 
formando um círculo, respei-
tando um minuto de silêncio 
e orando após a tragédia. Na 
terça, o Botafogo também ti-
nha feito o mesmo.

Os principais clubes 
brasileiros ainda mandaram 
mensagens de solidarieda-
de e publicaram uma nota 
oficial em conjunto na terça, 
oferecendo ajuda com em-
préstimo gratuito de atletas e 
solicitando à CBF que a equi-
pe catarinense fique imune 
ao rebaixamento pelas pró-
ximas três temporadas. A 
queda do avião da Chape na 
Colômbia deixou 71 mortos e 
seis feridos.

Jogadores e 
membros das 
comissões técnicas 
de Flamengo, 
Corinthians e 
Cruzeiro rezaram 
pelas vítimas do 
acidente

5

FOTO: Divulgação/Flamengo
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Petrúcio concorre ao prêmio de 
melhor paratleta da temporada
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Paraibano é recordista 
mundial e o principal 
destaque na modalidade

Até o dia 8 de dezembro a 
Confederação Brasileira de 
Futebol terá de divulgar a 
tabela e o regulamento da 
tão esperada Copa do Brasil 
que, segundo comentários, 
terá mudança significativa 
na primeira e segunda fase 
com jogos apenas de mata, 
ou seja, não tem jogo de 
volta, independente do 
resultado. Como será? O mistério continua e agora 
com esse acidente trágico que envolveu a Chape-
coense tende a demorar um pouco mais. A Fede-
ração Paraibana de Futebol também aguarda essa 
definição para então divulgar os jogos de volta do 
Campeonato Paraibano de 2017. E tome ansiedade!

Copa do Brasil

A Chapecoense 
no coração de todos

O futebol segue de luto e as homenagens espalha-
das pelo mundo a Chapecoense mostram a solidariedade 
de todos pelo desmanche do elenco depois da tragédia 
na Colômbia, o acidente que matou 19 jogadores - ou-
tros três ainda estão sob cuidados -, além de toda a co-
missão técnica, jornalistas, dirigentes e convidados, num 
total de 71 pessoas. A dor continua, o choro parece não 
ter fim. Todos estão chocados diante do maior acidente 
aéreo envolvendo jogadores de um time no Brasil.

As causas a essa altura servirão apenas para jus-
tificar a queda do vôo da Lamia e não serão as caixas 
pretas a revelar o que sequer poderemos compreender. 
Por enquanto as suposições se tivessem feito assim ou 
de forma diferente evitaria a tragédia. Tudo fica apenas 
no ar. O momento é ainda de muita dor e de reflexão 
de nós seres humanos.  A dor da família, de parentes e 
amigos também nos contagia. 

As mensagens nas redes sociais e as atitudes de 
clubes brasileiros em ajudar a Chapecoense também 
nos comove, pois todos estão sujeitos a um tipo de 
situação como essa já que os jogadores vivem durante 
o Campeonato Brasileiro mais no ar que na terra com a 
bola rolando. A ideia lançada pelo Palmeiras de jogar a 
última rodada com a camisa da Chapecoense é interes-
sante e poderia ser a mesma para todos os jogos da 
última rodada da competição, agora programada para o 
dia 11 de dezembro.

Todos os envolvidos na rodada jogariam os dois 
padrões tradicionais, o branco e o verde. No caso do Pal-
meiras ele jogaria com o verde e o Vitória com o Branco 
com ambas as camisas com o escudo da Chape e do 
clube. Seria bom que a renda de todos os jogos fossem 
direcionadas a Chapecoense. Ideia altamente interessan-
te. A outra, ou seja, de evitar um possível rebaixamento 
durante três temporadas me parece mais complicada 
porque vai ferir o Estatuto do Torcedor  no tocante a lei 
do acesso e descenso. Vejo bem mais prático os clubes 
emprestarem bons jogadores para que o clube de Santa 
Catarina tenha tempo de recomeçar.

A Federação Paraibana de Futebol também suspendeu todos 
os jogos do Campeonato Paraibano Feminino e das competi-
ções de base (Sub-15 e Sub-20) previstos para esta semana. 
A determinação foi do presidente Amadeu Rodrigues.

Jogos adiados

Não tenho a menor dúvida 
de que o Treze deu um 
grande salto e vai brigar 
pelo título em 2017. Essa 
contratação de Marcelinho 
Paraíba mexeu com a es-
trutura de nosso futebol.

Marcelinho
Depois de Campinense e 
Treze hoje será a vez do 
Botafogo apresentar o 
seu elenco para a próxima 
temporada, onde o objetivo 
maior segue sendo o acesso 
à Série B do Brasileiro.

Botafogo

Auto Esporte e Botafogo já sabem quando vão estrear na 
Copa São Paulo de Futebol Júnior. Os dois representantes de 
nosso Estado iniciam a disputa no dia 3 de janeiro próximo. 
o Belo vai enfrentar o Vasco da Gama com transmissão da 
Sportv, enquanto o Auto Esporte começa com o time da 
casa, o Votuporaguense. Que os dois façam bonito!

Copa São Paulo

varellajp@yahoo.com.br

Geraldo 
Varela

O paratleta paraibano 
Petrúcio Ferreira, recordis-
ta mundial nos 100 e 200m 
livres, categoria T47, é um 
dos seis candidatos ao prê-
mio de melhor atleta de 
2016, enquete esta que está 
sendo feita desde a última 
terça-feira pelo Comitê Pa-
ralímpico Brasileiro, através 
do voto popular, via internet. 
Ele já foi anunciado como o 
melhor do ano no paratletis-
mo nacional e agora almeja 

o posto maior, ser o melhor 
da atual temporada. 

“Galera, venho aqui 
encarecidamente pedir o 
voto de cada um de vocês 
porque estou concorrendo 
ao prêmio melhor atleta 
masculino no geral do ano. 
Peço seus votos e divulga-
ção para amigos e grupos. 
Obrigado a compreensão 
de todos”, disse ontem, em 
mensagem aos paraibanos, 
o velocista Petrúcio Ferrei-
ra, que no masculino, con-
corre com o nadador Daniel 
Dias e o jogador de futebol 
de 5, Jeferson Gonçalves 
(Jefinho).

Em sua página na in-
ternet, o Comitê Paralímpi-

co Brasileiro considerou o 
paraibano Petrúcio Ferreira 
como um dos jovens talen-
tos da Seleção de Atletismo 
do País. “Em menos de dois 
anos de carreira, sagrou-se 
campeão paralímpico nos 
100m no Rio de Janeiro e 
virou dono dos recordes 
mundiais dos 100m e dos 
200m em sua classe, T47”, 
diz o CPB. Além de Petrúcio, 
Daniel Dias e Jeferson Gon-
çalves, estão na disputa de 
melhor atleta paralímpico 
de 2016 as paratletas.

O brasileiro poderá es-
colher o melhor paratleta de 
2016 através do site www.
cpb.org.br. A votação já está 
aberta e prossegue até o 

dia 7 de dezembro, quando 
os vencedores serão divul-
gados na festa do Prêmio 
Paralímpicos 2016, no Rio 
de Janeiro. No Prêmio Pa-
ralímpicos 2016, além da 
divulgação dos melhores 
do ano por voto popular, se-
rão premiados os melhores 
atletas em cada uma das 22 
modalidades que fizeram 
parte do programa dos Jo-
gos Paralímpicos Rio 2016, 
os melhores técnicos de es-
porte individual e coletivo e 
o atleta revelação. Na festa, 
também haverá a entrega do 
Troféu Aldo Miccolis à per-
sonalidade que contribuiu 
para o desenvolvimento do 
esporte paralímpico.

FotoS: CPB/Divulgação

Marcos Lima
marcosauniao@gmail.com

Petrúcio 
Ferreira foi ouro 
no paratletismo 
das Olimpíadas 
do Rio de 
Janeiro
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Petrúcio Ferreira (atletismo) 
Data e local de nascimento: 7/10/1997, São José do Brejo do Cruz/PB
Classe: T47
Principais conquistas em 2016: ouro nos 100m, prata nos 400m e no revezamento 
4x100m nos Jogos Paralímpicos Rio 2016 
Petrúcio é um fenômeno das pistas. O atleta sofreu um acidente com uma máquina de 
moer capim aos dois anos e perdeu parte do braço esquerdo. Petrúcio gostava de jogar 
futsal e sempre foi muito rápido. A velocidade chamou a atenção de um treinador. O 
paraibano, em apenas dois anos de carreira, já foi campeão paralímpico dos 100m nos 
Jogos Rio 2016 (com direito à quebra do recorde mundial com o tempo de 10s57). Hoje é 
o atual recordista mundial dos 100m e nos 200m.
 

Evani Calado (bocha)
Data e local de nascimento: 29/11/1989, Garanhuns/PE 
Classe: BC3
Principal conquista em 2016: ouro por equipe nos Jogos Paralímpicos Rio 2016 
Evani teve paralisia cerebral causada por falta de oxigênio na hora do parto. Com 20 
anos e cursando o primeiro semestre de Publicidade e Propaganda, a atleta conheceu 
a bocha em um projeto da universidade. Depois disso, foi crescendo e construindo seu 
espaço dentro da modalidade em âmbito nacional. Evani teve participação fundamental 
na conquista da medalha de ouro por equipe na classe BC3 nos Jogos Paralímpicos Rio 
2016. Graças ao desempenho dela na primeira fase, o Brasil conseguiu uma inédita vaga 
na final da classe.  Em Londres 2012, a equipe brasileira sequer havia conseguido se 
classificar para a disputa dos Jogos.  

Shirlene Coelho (atletismo)
Data e local de nascimento: 19/2/1981, Corumbá/GO 
Classe: F37 
Principais conquistas em 2016: ouro no lançamento de dardo e prata no lançamento 
de disco nos Jogos Paralímpicos Rio 2016 
Atual recordista mundial no lançamento de dardo, Shirlene Coelho possui paralisia 
cerebral adquirida ainda durante a gestação. Soberana nas provas de campo no Brasil, 
Shirlene já coleciona quatro medalhas em Paralimpíadas, quatro em Mundiais e oito 
em Parapan-Americanos. Em 2016, a atleta brilhou nos campos dos Jogos Paralímpicos 
do Rio, terminando a competição com o ouro no lançamento de dardo e a prata no 
lançamento de disco. 
 

Silvânia Costa (atletismo) 
Data e local de nascimento: 23/05/1987, Três Lagoas/MS 
Classe: T11
Principal conquista em 2016: ouro no salto em distância nos Jogos Paralímpicos Rio 
2016 
Desde criança, Silvânia tem uma enfermidade chamada Doença de Stargardt, por isso, 
sua visão regride paulatinamente. Seu encontro com esporte ocorreu aos 18 anos, como 
uma ferramenta de inserção social. Atualmente, a atleta é a recordista mundial do salto 
em distância da classe T11. Em sua estreia em Paralimpíadas, manteve o favoritismo no 
salto em distância e conquistou o ouro para o Brasil. 

natação futebol de 5

Candidatos

Daniel Dias
Data e local de nascimento: 24/5/1988, Campinas/SP 
Classe: S5
Principais conquistas em 2016: quatro ouros, três pratas e dois bronzes 
nos Jogos Paralímpicos Rio 2016. 
Daniel nasceu com má formação congênita dos membros superiores e 
da perna direita. Apaixonado por esportes, descobriu o paradesporto 
ao assistir pela TV o nadador Clodoaldo Silva nas Paralimpíadas de 
Atenas-2004. Destaque em competições desde 2006, época do seu 
primeiro Mundial, Daniel já recebeu o troféu Laureus três vezes: 2009, 2013 
e 2016. Nos Jogos Paralímpicos do Rio, conquistou medalhas em todas 
as provas que disputou. Hoje, é o maior medalhista masculino da natação 
paralímpica em Jogos. 

Jeferson Gonçalves
Data e local de nascimento: 5/10/1989, Candeiras/BA 
Posição: Ala direita
Principal conquista em 2016: ouro nos Jogos Paralímpicos Rio 
2016 
Um glaucoma ocasionou a perda total da visão do jogador quando 
ele tinha apenas sete anos. Jefinho começou na natação, passou 
pelo atletismo, mas se encontrou no futebol de 5, aos doze anos. 
Em 2010, foi eleito o melhor jogador do mundo. Em 2016, pelo seu 
clube, ICB-BA, foi campeão da Copa Brasil de Futebol de 5, marcando 
os dois gols da final. Com a Seleção Brasileira, o atleta foi campeão 
e artilheiro nos Jogos Paralímpicos Rio 2016.



Famílias terão dificuldades
indenização das vítimas
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Advogado prevê muitas 
adversidades para o 
pagamento do seguro

Foto: Cristiane Mattos/Reuters

As famílias das vítimas 
do acidente aéreo envolven-
do a equipe da Chapecoense 
devem enfrentar dificulda-
des para ter acesso às indeni-
zações. De acordo com Pedro 
Fida, especialista em direito 
desportivo, a transnacionali-
dade da tragédia obrigará os 
parentes a viver uma “saga” 
até a definição da jurisdição 
em que serão movidos os 
processos.

O advogado atenta que o 
acidente envolve um aerona-
ve Avro RJ-85, de fabricação 
britânica, e que era perten-
cente à Lamia, uma empre-
sa de capital venezuelano e 
com sede na Bolívia. O avião 
transportava 77 pessoas e 
caiu na Colômbia, provocan-
do 71 mortes - a maioria bra-
sileiros.

“É um incidente trans-
nacional, isso não é tão sim-
ples. Quem vai pagar a conta 
no final são as ressegurado-
ras, que assumem a conta da 
seguradora principal. Mas, 
como é uma empresa aérea 
pequena e boliviana, talvez 
a apólice não seja tão robus-
ta. Há dúvidas também com 
relação à saúde financeira 
da seguradora e da própria 
empresa na hora de pagar”, 
disse Fida.

“Em um primeiro mo-
mento, a empresa é respon-
sável por pagar, mas há ou-
tros responsáveis. Aí começa 
uma saga. É comum no direi-
to falar em fórum-shopping. 
Há um livre-comércio para 
se escolher em qual jurisdi-
ção o processo ocorrerá. Se 
o problema foi no freio do 
avião, e o freio foi produzido 
nos Estados Unidos, então há 
um elemento de causalidade 
naquele País. É preciso ver se 
será na Bolívia ou na Ingla-
terra”, explicou.

Fida recomendou que as 
famílias das vítimas procu-
rem uma assistência jurídica 
especializada para buscar o 
direito às indenizações. “É di-
fícil que a Chapecoense se en-
volva neste assunto. E eu não 
recomendaria. Os familiares 
devem buscar uma assessoria 
independente. Existem, por 
exemplo, especialistas nesse 
tipo de causa e que percor-
rem o mundo atrás de aciden-
tes de avião”, afirmou.

Seguros de vida - O ar-
tigo 45 da Lei Pelé obriga 
todos os times brasileiros 
a contratarem para os seus 
jogadores seguros de vida 
contra acidentes pessoais. Se-
gundo o colunista da Gazeta 
Esportiva , Jean Nicolau, os 
beneficiários terão direito a 
valor idêntico ou superior à 
“remuneração recebida por 
cada jogador”, “incluídos - ao 
menos em princípio e se for o 
caso - luvas, prêmios por par-
tida e prêmios por objetivos 
atingidos em competições”.

Foto: aL são Paulo / aL são Paulo

Lei Pelé obriga 
os times 
brasileiros 
a contratar 
seguros de vida 
para atletas 
contra acidentes 
pessoais

Fida diz que à Chapecoense 
caberá mediar a relação entre os 
familiares das vítimas e a segura-
dora. Segundo o advogado, exis-
tem apólices que são contratadas 
individualmente por atletas de 
alta performance, “mais com-
pletas e complexas”, que pagam 
quantias elevadas aos dependen-
tes em caso de acidentes fatais.

A prática, no entanto, é rara 
entre clubes como a Chapecoen-
se. “Elas não são tão comuns em 
clubes menores, porque esse tipo 
de seguro é contratado por atle-
tas de maior poder aquisitivo. 

Hoje, metade da Seleção Brasilei-
ra tem alguma apólice nesses mol-
des. No exterior, em países como 
os Estados Unidos e a Inglaterra, 
esse tipo de seguro é muito mais 
comum, popular e acessível”, ex-
plicou o advogado.

Debate - Fida acredita que o 
acidente envolvendo o time da 
Chapecoense poderá suscitar uma 
discussão sobre a contratação de 
seguros para esportistas. Mas faz 
um alerta para o aumento de pre-
ços que as seguradoras podem 
promover em meio ao momento 
de insegurança.

“Um acidente como esse tem 
o poder de promover um debate 
sobre o atual modelo de seguros 
dos clubes. Isso provocará muita 
discussão e alterações legislativas. 
Mas o mercado de seguros ten-
de a ser aquecido. No momento, 
o cenário é de preocupação. Isso 
gera incerteza, medo e inseguran-
ça. É disso que a indústria do se-
guro vive. Vejo um movimento do 
mercado pensando em oferecer 
produtos aos clubes, mas haverá 
um debate legislativo e do direito 
desportivo para lutar por cobertu-
ras mais completas”, concluiu.

Acidente pode promover debate sobre seguros

Especialista em acidentes aé-
reos, o ex-comandante brasileiro 
Carlos Camacho acredita que a 
falta de combustível foi a causa 
da queda do avião que levava a 
Chapecoense à Colômbia e que 
vitimou 71 pessoas na madruga-
da dessa terça-feira. O especialis-
ta acredita ainda que houve falha 
na programação do voo e que isso 
fez com que a aeronave chegasse 
ao local do acidente em condição 
de risco.

“Pelas informações que vi, 
deram prioridade ao avião colom-
biano com o maior número de 
passageiros que estava para pou-
sar praticamente na mesma hora. 
O piloto do avião da Chapecoen-
se pode não ter sido muito claro 
ao chamar a emergência dele. 
E isso não pode, porque falta de 
combustível tem que ter priorida-
de total. Mas me parece que esse 
avião (da Chapecoense) é projeta-
do para voar por três mil quilôme-
tros, mais ou menos três horas. E 
esse é praticamente o mesmo tra-
jeto de Santa Cruz de La Sierra (de 
onde saíram) a Medellín (onde de-
veria pousar). Por isso, com outro 
avião em prioridade, o piloto teve 
de ficar sobrevoando perto e lhe 
faltou combustível, parece bem 
claro” analisou o ex-comandante. 

As buscas pelas vítimas do 
acidente da Chapecoense come-
çaram logo que o voo foi dado 
como desaparecido no início da 
madrugada, entre as cidades de 
La Cejas e La Unión, próximas a 
Medellín, local da final da Copa 

Especialista diz que a falta de combustível foi fatal

Gabriel Jesus
conta os dias 
para jogar no 
Manchester

Com apenas 19 anos de 
idade, Gabriel Jesus vive seus 
últimos dias como jogador da 
Sociedade Esportiva Palmei-
ras. O atacante, já vendido ao 
Manchester City, vê sua trans-
ferência ao clube inglês como o 
maior desafio da curta e bem-
sucedida carreira.

“Assim como minhas che-
gadas ao profissional do Pal-
meiras, às Seleções olímpica 
e principal, sei que não vai ser 
fácil. Esse é meu maior desafio, 
pelo fato de ser um futebol dife-
rente, um País diferente e uma 
cultura diferente”, afirmou ao 
Sportv o garoto, disposto a se-
guir em evolução.

“Cabe a mim continuar 
o que venho fazendo e apren-
der. Gosto muito de aprender. 
Quem quiser me ensinar algu-
ma coisa, quero aprender, por-
que a vida é assim. A cada dia 
a gente tem um aprendizado. 
Poder jogar na Europa é um 
dos meus sonhos. Tenho essa 
chance e não posso deixar pas-
sar”, afirmou.

Gabriel Jesus já ouviu di-
cas sobre a vida na cidade in-
glesa de Manchester - o volante 
Fernandinho, seu companhei-
ro na Seleção Brasileira, deu 
alguns conselhos. Criado no 
Jardim Peri, o atacante do Pal-
meiras já pensa nas condições 
climáticas de sua futura cidade.

“O que tenho certeza que 
vou encontrar é o frio. Todas 
as pessoas que conversaram 
comigo sobre Manchester fa-
laram do frio. O Fernandinho 
contou que chego na época 
mais fria. Vai ser um pouco di-
fícil. É tentar se adaptar o mais 
rápido possível para começar 
a entender o futebol de lá”, de-
clarou. Com 12 gols, Gabriel 
Jesus é o artilheiro do Palmei-
ras no Campeonato Brasileiro. 
Campeão de forma antecipada, 
o time alviverde se despede 
diante do Vitória às 17 horas 
(de Brasília) no domingo (11), 
no Barradão.

Os parentes dos jogadores mortos vão enfrentar uma “saga” até a definição da jurisdição em que serão movidos os processos para o pagamento das indenizações

Sul-Americana que seria disputa-
da ontem. As causas do acidente 
ainda são desconhecidas, mas duas 
versões ganharam força durante 
o dia. Uma apontava que o avião, 
modelo Avro RJ 85 da companhia 
boliviana Lamia, teria sofrido pane 
elétrica. A outra, informada de-
pois pela Associação de Aviadores 
Civis da Colômbia, corrobora com 
o ex-comandante brasileiro e fala 
em falta de combustível. 

“A aeronave que levava a Cha-
pecoense deve ter dado de cinco a 
oito voltas esperando, mais ou me-
nos oito minutos e o combustível 
acabou. Tanto que não houve ex-
plosão, os destroços estão cerca de 
120 metros de distância. A conta 
do planejamento do voo não bate. 
O piloto deve ter tentado reduzir 

a velocidade ao mínimo para mi-
nimizar. Infelizmente, não deu. E 
se realmente isso aconteceu, não é 
negligência, foi atitude criminosa” 
afirma Carlos Camacho.

Reportagem do Estado de São 
Paulo dessa terça-feira aponta 
que, segundo informações da con-
sultoria em aviação alemã Jacdec, 
com base na ficha técnica da fabri-
cante Lamia, a distância máxima 
padrão que pode ser percorrida 
pelo RJ85 é de 1.600 milhas maríti-
mas (equivalente a 2.965 quilôme-
tros). Já a distância direta entre o 
Aeroporto Internacional Viru-Viru, 
de Santa Cruz de la Sierra, na Bo-
lívia, e o Aeroporto Olaya Herrera, 
em Medellín, na Colômbia, é de 
1.605 milhas marítimas, ou 2.975 
quilômetros (em linha reta).

Carlos Camacho 
explicou que 

houve falha na 
programação do voo
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Diretoria recebe hoje 25 
jogadores para disputas 
de quatro competições

Clube apresenta o novo elenco
BOTAFOGO-pB

A torcida do Botafogo 
aguarda com grande ex-
pectativa a apresentação 
do  elenco, que será hoje, às 
16 horas, no CT da Maravi-
lha do Contorno. Deverão 
se apresentar cerca de 25 
atletas, entre os que perma-
neceram no clube, os novos 
contratados e alguns jovens 
da base. Para acompanhar a 
apresentação dos atletas, os 
torcedores pagarão R$ 10,00 
e os sócios apenas R$ 5,00.  
Ontem, a diretoria informou 
que alguns contratados po-
derão não chegar a tempo, 
por causa da dificuldade em 
conseguir passagens.

"Alguns atletas estão 
com problemas para con-
seguir voos para esta data, 
portanto, mesmo já anun-
ciados, poderão não chegar 
a tempo. Mas chegarão logo 
depois, sem problema. Nosso 
elenco ainda não está fecha-
do, e mesmo durante os trei-
namentos, chegarão novos 
jogadores. Até o dia 5 de de-
zembro, deveremos ter todos 
eles já treinando", disse o 
presidente do clube, Zezinho 
Botafogo.

Além da apresentação, 
a torcida botafoguense de-
verá ter algumas surpresas. 
É que o clube poderá anun-
ciar a contratação de outros 

jogadores, que faltam apenas 
saírem no BID da CBF. "Esta-
mos com 5 atletas contrata-
dos que ainda não pudemos 
anunciar, mas que podem ser 
a qualquer momento. Temos 
dois laterais esquerdo, um 
zagueiro e um atacante. Um 
deles, inclusive, que é lateral 

esquerdo, está vindo de ou-
tro País", adiantou Zezinho.

Segundo o vice-presi-
dente do Botafogo, Guilherme 
Novinho, o clube está procu-
rando adversários para a rea-
lização de alguns amistosos, a 
partir do dia 11 de dezembro. 
"Não temos ainda definidos 

quantos amistosos devere-
mos fazer , antes da estreia no 
Campeonato Paraibano. Te-
mos que correr contra o tem-
po, porque está em cima da 
competição, e há uma grande 
possibilidade do campeonato 
começar no dia 5, e não 8 de 
janeiro, como está na tabela. 

Com a possibilidade de cho-
ques de datas, é provável que 
antecipemos a primeira roda-
da", disse Novinho.

De acordo com a asses-
soria de imprensa do Bota-
fogo, o elenco atual, que de-
verá ser apresentado hoje é 
o seguinte: goleiros - Michel 

Alves, Edson e João Manuel; 
lateral - Gustavo; zagueiros - 
Plínio, Walber, Nildo e Bruno 
Maia; volantes - Djavan, Sapé, 
Robston e Amarildo; meias 
- Marcinho, Raphael Luz e 
Lukinha; atacantes - Rafael 
Oliveira, Warley, Vanderson e 
Diogo Campos. 

Ivo Marques
ivo_esportes@yahoo.com.br

O atacante Diogo Campos é a principal atração do time botafoguense, que fará a apresentação dos jogadores hoje à tarde na Maravilha do Contorno, no bairro do Cristo

A Federação Paulista de Futebol divul-
gou a tabela da Copa São Paulo de Futebol 
Junior 2017, que terá na sua 48ª edição, a 
participação de 120 clubes, divididos em 30 
grupos. A competição começa no dia 3 de 
janeiro e vai até o dia 25 do próprio mês, 
e será dividido em 7 fases. A grande final 
será disputada no Estádio Pacaembu, na 
capital paulista, comemorando o aniversá-
rio de São Paulo. Os clubes representantes 
da Paraíba serão o Botafogo e o Auto Es-
porte, ambos de João Pessoa.

De acordo com a tabela divulgada 
pela FPF, o Auto Esporte está no grupo 1, 
com sede em Votuporanga. O Clube do 
povo estreará no dia 3 de janeiro, contra 
o time da casa, o Votuporanguense, às 14 
horas, na Arena Plínio Marinho. O segun-
do jogo será no dia 5, contra o Grêmio-RS, 
às 16 horas, e fechará a  fase de classifica-
ção contra o Brasília-DF, no dia 7 de janei-
ro, às 9 horas. Nenhum jogo do Auto Es-
porte será transmitido pelas TVs.

O Botafogo ficou no grupo 9, com 
sede em São Carlos, e fará seus jogos no 

Belo e Auto estreiam no dia 3 de janeiro na Copa São paulo

Estádio Professor Luís Augusto de Olivei-
ra. A estreia será no dia 3 de janeiro, às 
18h45, contra o Vasco da Gama-RJ, com 
transmissão ao vivo da Sportv. O Belo vol-
ta a campo dia 5 de janeiro, para encarar 
o São Carlos, às 16h45. A última partida 
da fase de classificação será no dia 7 de 

janeiro, às 17h45, contra o Rio Branco-ES.
De acordo com o regulamento da 

Copa São Paulo de Futebol Junior, se 
classificam para a segunda fase, os dois 
primeiros colocados de cada grupo, fa-
zendo um total de 60 clubes. A partir daí, 
começa o sistema de mata-mata, ficando 

O zagueiro Fábio Bilica é o destaque no novo elenco do Auto

Watteau Rodrigues promete mais dois novos reforços
O presidente do Auto 

Esporte, Watteau Rodrigues, 
confirmou ontem que na 
próxima semana anunciará 
os dois últimos contratados 
para a temporada 2017. Se-
gundo o dirigente, os dois 
atletas são considerados de 
excelente nível técnico, e 
para ele, serão as duas ce-
rejas que faltam para por 
em cima do bolo, que já está 
pronto. O presidente infor-
mou que faltam poucos de-
talhes para fechar as duas 
contratações.

“As negociações estão 

bem adiantadas, e peço pa-
ciência ao torcedor alvir-
rubro. É provável que eles 
não estejam ainda no dia da 
apresentação da equipe, na 
próxima segunda-feira, mas 
já deverão chegar ainda na 
próxima semana. Trata-se 
de um meia e um atacante. 
São do tipo de atleta que 
vem para resolver, não ape-
nas para compor o elenco”, 
disse Watteau.

No momento, o clube 
está concluindo a reforma 
no CT, e principalmente no 
gramado. “Até o dia 5, dia da 

apresentação dos jogadores 
e início da pré-temporada, 
tudo estará pronto para re-
ceber os jogadores. O grama-
do já foi adubado, e como os 
trabalhos começam apenas 
pela parte física, ganhare-
mos mais dias para recupe-
rá-lo”, disse o presidente, 
que afirmou também que o 
clube deverá fazer, pelo me-
nos, dois amistosos antes da 
estreia no Paraibano.

Até o momento, o Auto 
Esporte já tem 15 jogadores, 
mas a pretensão da diretoria 
e da comissão técnica é que 

após as contratações destes 
dois jogadores, e a volta dos 
garotos que vão disputar a 
Copa São Paulo de Futebol 
Junior, em janeiro, o elenco 
feche com 30 atletas.

Até o momento, os atle-
tas confirmados no elenco 
são os seguintes: goleiros - 
Danilo e João Marcelo (base); 
laterais - David, Igor (base) e 
Bruno; zagueiros - Fábio Bili-
ca, Moisés, Júlio e Tiago Bob; 
volantes - Emerson Bastos, 
Nal e Van Basten; meias - 
Arthur (base) e atacantes - 
Williams e Isaías. (IM)

ATACANTE E MEIA

30 clubes para a terceira fase e 15 para 
a quarta, mais 1 melhor colocado, entre 
os clubes perdedores. Na quinta-fase, a 
competição terá 8 clubes, depois vêm as 
semifinais e a final.

A grande novidade da Copa São 
Paulo do próximo ano será o número de 
substituição por jogo. Ao contrário do 
futebol profissional, onde só é permiti-
do 3 substituições, no torneio de 2017 
os clubes poderão fazer 6 substituições, 
desde que em apenas 3 atos, por etapa, 
durante a partida, não contando com o 
intervalo.

O maior campeão da competição, 
com nove conquistas, é o Corinthians, 
que está no grupo 17, com sede em 
Taubaté. Além de enfrentar os donos da 
casa, encaram o Pinheiros-MA e Operá-
rio-MS.

O Campeão da última edição, este 
ano, foi o Flamengo. O clube carioca já 
levantou a taça três vezes, e enfrenta o 
São Caetano, Central-PE e São Bento-SP, 
com sede em São Caetano do Sul. (IM)

Equipe de juniores do Botafogo que vai enfrentar Vasco, Rio Branco e São Carlos na Copa SP
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ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA

SECRETARIA DE SAÚDE
A V I S ODEA D I A M E N T ODEL I C I T A Ç Ã O

PROCESSO Nº 13.760/2016 – CONCORRÊNCIA PÚBLICA N°10.002/2016
OBJETO: CONSTRUÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA – PORTE I
A Secretaria de Saúde do Município de João Pessoa, através da Presidente da Comissão Setorial 

de Licitação, Srª. Juliana Pereira de Lima, nomeada pela Portaria nº. 129/2016 vem por meio deste, 
tornar público o adiamento da sessão que estava prevista para o dia 26/12/2016 às 09:00h, para o dia 
02/01/2017 às 09:00, considerando problemas técnicos operacionais no que se refere às publicações 
no Tribunal de Contas do Estado da Paraíba. Ressaltamos que não houve qualquer alteração no 
instrumento convocatório e seus anexos. Consultas com a Comissão de Licitação no HORÁRIO 
ÚNICO de 08h00min as 14h00h, no Fone: 83. 3214-7937 ou pelo e-mail cel.smsjp@gmail.com.

João Pessoa, 30 de Novembro de 2016. 
Juliana Pereira de Lima 

Presidente da CSL

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA

SECRETARIA DE SAÚDE
A V I S ODEA D I A M E N T ODEL I C I T A Ç Ã O

PROCESSO Nº 13.759/2016 – CONCORRÊNCIA PÚBLICA N°10.003/2016
OBJETO: CONSTRUÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA – PORTE III
A Secretaria de Saúde do Município de João Pessoa, através da Presidente da Comissão Setorial 

de Licitação, Srª. Juliana Pereira de Lima, nomeada pela Portaria nº. 129/2016 vem por meio deste, 
tornar público o adiamento da sessão que estava prevista para o dia 27/12/2016 às 09:00h, para o dia 
04/01/2017 às 09:00, considerando problemas técnicos operacionais no que se refere às publicações 
no Tribunal de Contas do Estado da Paraíba. Ressaltamos que não houve qualquer alteração no 
instrumento convocatório e seus anexos. Consultas com a Comissão de Licitação no HORÁRIO 
ÚNICO de 08h00min as 14h00h, no Fone: 83. 3214-7937 ou pelo e-mail cel.smsjp@gmail.com.

João Pessoa, 30 de Novembro de 2016. 
Juliana Pereira de Lima 

Presidente da CSL

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA

SECRETARIA DE SAÚDE
A V I S ODEA D I A M E N T ODEL I C I T A Ç Ã O

PROCESSO Nº 13.540/2016 – CONCORRÊNCIA PÚBLICA N°10.005/2016
OBJETO: CONSTRUÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA – PORTE IV
A Secretaria de Saúde do Município de João Pessoa, através da Presidente da Comissão Setorial 

de Licitação, Srª. Juliana Pereira de Lima, nomeada pela Portaria nº. 129/2016 vem por meio deste, 
tornar público o adiamento da sessão que estava prevista para o dia 29/12/2016 às 09:00h, para o dia 
05/01/2017 às 09:00, considerando problemas técnicos operacionais no que se refere às publicações 
no Tribunal de Contas do Estado da Paraíba. Ressaltamos que não houve qualquer alteração no 
instrumento convocatório e seus anexos. Consultas com a Comissão de Licitação no HORÁRIO 
ÚNICO de 08h00min as 14h00h, no Fone: 83. 3214-7937 ou pelo e-mail cel.smsjp@gmail.com

João Pessoa, 30 de Novembro de 2016. 
Juliana Pereira de Lima 

Presidente da CSL

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA

SECRETARIA DE SAÚDE
A V I S ODEA D I A M E N T ODEL I C I T A Ç Ã O

PROCESSO Nº 13.761/2016 – CONCORRÊNCIA PÚBLICA N°10.004/2016
OBJETO: CONSTRUÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA – PORTE II
A Secretaria de Saúde do Município de João Pessoa, através da Presidente da Comissão Setorial 

de Licitação, Srª. Juliana Pereira de Lima, nomeada pela Portaria nº. 129/2016 vem por meio deste, 
tornar público o adiamento da sessão que estava prevista para o dia 28/12/2016 às 09:00h, para o dia 
03/01/2017 às 09:00, considerando problemas técnicos operacionais no que se refere às publicações 
no Tribunal de Contas do Estado da Paraíba. Ressaltamos que não houve qualquer alteração no 
instrumento convocatório e seus anexos. Consultas com a Comissão de Licitação no HORÁRIO 
ÚNICO de 08h00min as 14h00h, no Fone: 83. 3214-7937 ou pelo e-mail cel.smsjp@gmail.com.

João Pessoa, 30 de Novembro de 2016. 
Juliana Pereira de Lima 

Presidente da CSL

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA
SECRETARIA DE SAÚDE

A V I S OD EADIAMENT OL I C I T A Ç Ã O
PROCESSO Nº 06.520/2015 – PREGÃO ELETRÔNICO Nº 10.084/2016
DATA DE ABERTURA: 12/12/2016 – ÀS: 09:30h.
OBJETO: SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS PARA A AQUISIÇÃO DE REAGENTES DE 

HORMÔNIOS E IMUNOLOGIA COM CESSÃO DE EQUIPAMENTOS EM COMODATO.
A Secretaria de Saúde do Município de João Pessoa, através de sua Pregoeira Srª. Juliana 

Pereira de Lima torna público para conhecimento dos interessados, AVISO DE ADIAMENTO DE 
LICITAÇÃO do Pregão Eletrônico nº. 10.084/2016, que estava prevista para o dia 12/12/2016, 
ficando remarcada para o dia 14/12/2016, às 09:30, considerando problemas técnicos operacionais 
no que se refere a publicação no Tribunal de Contas do Estado. O número da CHAVE: 655055. 
Maiores informações e consultas com a Pregoeira e Comissão Setorial de Licitação no HORÁRIO 
ÚNICO de 08:00h às 14:00h, no Telefone: (83) 3214-7937, ou pelo e-mail: cel.smsjp@gmail.com.

João Pessoa, 30 de Novembro 2016. 
Juliana Pereira de Lima

Pregoeira da CSL

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA

SECRETARIA DE SAÚDE
A V I S OD EL I C I T A Ç Ã O

PROCESSO Nº 08.710/2016 – PREGÃO ELETRÔNICO Nº 10.107/2016
DATA DE ABERTURA: 16/12/2016 – ÀS: 09:30h ( HORÁRIO DE BRASILIA)
OBJETO: SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇO PARA A AQUISIÇÃO DE COLCHÃO PARA 

ATENDER AS NECESSIDADES DA UPA DE CRUZ DAS ARMAS
A Secretaria de Saúde do Município de João Pessoa, através de sua Pregoeira, Srª. Francine 

Emmanuela Marsicano de Brito torna público, para conhecimento dos interessados, que fará licitação 
na modalidade Pregão do tipo Eletrônico, sob o critério do menor preço por lote. O Edital ficará à 
disposição dos interessados no prazo prescrito na legislação pertinente, no site www.licitacoes-e.
com.br, sob o número da licitação 655938, e no site http://transparencia.joaopessoa.pb.gov.br/
licitacoes. Consultas com a Pregoeira e sua equipe de apoio, no endereço acima, no HORÁRIO 
ÚNICO de 08h00min as 14h00h, no Fone: 83. 3214-7937 ou pelo e-mail cel.smsjp@gmail.com. 
Fonte deRecursos: 25 – SUS, 00 – ORDINÁRIOS, 30 – TRANSF.REC.ESTADO PROG.SAÚDE. 
Fundamentação legal: Lei Federal nº 10.520/2002, Decreto Federal nº 5.450/2005, Decreto Municipal 
nº 5.716/2006, e, subsidiariamente, Lei Federal nº 8.666/1993.

João Pessoa, 30 de Novembro 2016. 
Francine Emmanuela Marsicano de Brito

Pregoeira da CSL 

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
Republicado por incorreção

EXTRATO DE TERMO ADITIVO
Instrumento: Termo aditivo Nº 3 do contrato nº 2.08.011/2016/CJ/SECOB/PMCG. Partes: SECOB/

CONSTRUTORA SANTA LUCIA LTDA - CNPJ Nº 10.762.524/0001-73. Objeto Contratual: Execução 
De Obras E Serviços De Pavimentação E Drenagem De Trechos Das Ruas Pedro Otavio De Farias 
e Gasparino Barreto, Jardim Paulistano, no Município de Campina Grande-PB. Objeto do Aditivo: 
prorrogação da vigência contratual por mais 120 (cento e vinte) dias Fundamentação: ART. 57, I, 
§§1º E 2º, DA LEI 8.666/93, mantendo as demais clausulas inalteradas. Signatários: ANDRÉ AGRA 
GOMES DE LIRA E FELIPE CUNHA CIRNE. Data De Assinatura: 10/10/2016.

ANDRÉ AGRA GOMES DE LIRA
Secretário de Obras

Republicado por incorreção

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA
EXTRATO DE CONTRATO

OBJETO: Aquisições de Móveis, Equipamentos e Eletrodomésticos destinados a diversos 
setores da Administração. FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Presencial nº 00020/2016. DOTAÇÃO: 
RECURSOS PRÓPRIOS, QSE, FEB, FMS, IGD e BOLSA FAMÍLIA: 02.01 - 04.122.0002.2002 - 02.02 
- 04.122.0003.1036 - 02.031 - 08.244.0008.1039 - 08.244.0009.1042 - 08.243.0002.2071 - 02.041 
- 10.301.0012.1009 - 10.301.0017.1046 - 02.05 - 12.361.0015.1011 - 02.06 - 15.451.0016.2031 - 
02.07 - 02.062.0003.2052 - 02.08 - 04.123.0005.2004 - 4490.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL 
PERMANENTE. . VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro de 2016, PARTES CONTRATANTES: 
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA e: CT Nº: 201/16 – 28.11.2016 - CELIA FRANCISCO DE 
CARVALHO – ME - Valor: R$ 60.131,00 – CT Nº: 202/16 - 28.11.2016 - GERALDO VIDAL DE NO-
BREGA – ME - Valor: R$ 36.204,00 – CT Nº: 203/16 - 28.11.2016 - INDUSTRIAL E COMERCIAL DE 
MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA - Valor: R$ 58.800,00 – CT Nº: 204/16 - 28.11.2016 - EQUIPACO 
MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA – ME - Valor: R$ 54.334,00 – CT Nº: 205/16 - 28.11.2016 
- EMILLY INDÚSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA – EPP Valor: R$ 26.765,00 – CT Nº: 206/16 
- 28.11.2016 - THOMAS JOSÉ BELTRÃO DE ARAUJO ALBUQUERQUE – ME - Valor: R$ 10.835,00.

Alagoinha, 28 de Novembro de 2016.
ALCIONE MARACAJÁ DE MORAIS BELTRÃO - Prefeita

 
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI

 AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00033/2016

Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 
Antonio de Luna Freire, 146 - Centro - Mari - PB, às 09:00 horas do dia 14 de Dezembro de 2016, 
licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Aquisição de equipamentos 
para academia popular. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal 
nº 10.520/02 e Decreto Municipal nº 002. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos 
dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: (083) 32872504. Email: prefeiturademari@hotmail.
com - Edital: www.mari.pb.gov.br

Mari - PB, 30 de Novembro de 2016.
MARCONES DE SOUZA MONTEIRO - Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRÃO – PB
AVISO DE ADIAMENTO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº. 047/2016- SRP
A Prefeitura Municipal de Boqueirão – PB, através da Pregoeira abaixo transcrito, TORNA 

PÚBLICO e comunica aos interessados que a Licitação na modalidade PREGÃO PRESENCIAL 
nº. 047/2016, do tipo “menor preço”, cujo objeto é sistema de registro de preços para aquisição de 
medicamentos e material de uso clínico. Com data de abertura: 02/12/2016 às 10h00min (horário 
local). Fica adiada por conveniência administrativa para o dia 09/12/2016 às 10h00min (horário local), 
demais informações permanecerão inalteradas. Cópia do edital e demais documentos pertinentes 
estarão à disposição no setor de licitações da prefeitura de boqueirão, à Avenida 30 de Abril, nº. 45, 
Centro, no horário de expediente. Outras informações pelo Telefone (83) 3391-2318.

Boqueirão, 30 de Novembro de 2016.
Crystiane Gomes Bezerra – Pregoeira

PREFEITURA MUNICIPAL DE MÃE DÁGUA
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL 043/2016
OBJETIVO: Aquisição de veículo do tipo passeio, com capacidade para 05(cinco) passageiros, 

incluindo motorista, Ano Fabricação 2015 ou superior, modelos básico de fabricação nacional, zero 
Km, com quatro portas laterais, motor 1000 de potência de 16V, câmbio manual de cinco velocidades 
a frente e uma a ré, freios a disco, com retrovisores interno e externos, movido à combustível -Alcool/
Gasolina, na cor branca, destinado atender as atividades da secretaria de Saúde do Município de 
MÃE D ÁGUA, conforme especificações do edital e seus anexos.

ABERTURA: 14 de Dezembro de 2016 as 08:30na sede da Prefeitura (Horário local).
INFORMAÇÕES: Os interessados poderão obter o Edital na Rua Luiz Furtado de Figueiredo, 48, 

centro, – Prédio da Prefeitura Municipal de MÃE D ÁGUA - Estado da Paraíba, na sala Comissão 
Permanente de Licitação, em todos os dias úteis, no horário de 8:00 as 12:00 hs, Informações pelo 
telefone 0(xx)83-3428-1000

Mãe D’água - PB, 30 de Novembro de 2016.
PAULO SERGIO DE OLIVEIRA
PREGOEIRO OFICIAL/PMMD

SINDICATO DOS FARMACÊUTICOS DO ESTADO DA PARAÍBA
ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA

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

se reunirem em ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINARIA, em caráter permanente, a ser realizada 
no dia 06/12/2016 no SENAC em Campina Grande PB, à Avenida Manoel Tavares, nº 300, Alto 
Branco, às 19:30 horas. Para discutir e deliberar sobre a seguinte ordem do dia 1- Analise de Contra 
Proposta feito pelo sindicato patronal referente a data base 1º Julho de 2016; 2- Autorização da 
categoria para que o Sindicato promova negociação com os representantes dos empregadores ou 
instaurar Dissídio Coletivo em caso de frustração das negociações; 3-Outros informes. João Pessoa, 
01 de Dezembro de 2016. Sérgio Luis Gomes da Silva Presidente do SIFEP. 

DANIELA PRISCILA LANDI CERRItorna público que requereu a SEMAM – Secretaria de Meio 
Ambiente a renovação da Licença de Operação nº 2015/302035 para SENDAS DISTRIBUIDORA 
S/A – ASSAI ATACADISTA, CNPJ 06.057.223/0308-36 situado a R Motorista Aldovandro Amâncio 
Pereira, 51 - Galpão A - Ernesto Geisel - João Pessoa.

CPF/CNPJ: 053347404-30
Titulo: CERT DIVI ATIVAR$664,15
Apresentante: CONSELHO REGIONAL DE CONTA-
BILIDAD
JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2016 - 062076
Responsavel.: JOSÉ EDUARDO WANDERLEY MON-
TEIRO
CPF/CNPJ: 010785574-70
Titulo: CERT DIVI ATIVAR$596,60
Apresentante: CONSELHO REGIONAL DE CONTA-
BILIDAD
JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2016 - 062023
Responsavel.: JOSE FABIO DE SOUZA SANTOS
CPF/CNPJ: 029385844-66
Titulo: DUP VEN MER INDR$ 50,00
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2016 - 061566
Responsavel.: JOSE FABIO DE SOUZA SANTOS
CPF/CNPJ: 029385844-66
Titulo: DUP VEN MER INDR$ 50,00
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2016 - 061575
Responsavel.: JOSE FABIO DE SOUZA SANTOS
CPF/CNPJ: 029385844-66
Titulo: DUP VEN MER INDR$ 50,00
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2016 - 061611
Responsavel.: JOSE FABIO DE SOUZA SANTOS
CPF/CNPJ: 029385844-66
Titulo: DUP VEN MER INDR$ 50,00
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2016 - 061644
Responsavel.: JOSE FABIO DE SOUZA SANTOS
CPF/CNPJ: 029385844-66
Titulo: DUP VEN MER INDR$ 50,00
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2016 - 061533
Responsavel.: JOSINEIDE MARIA DE ARAUJO
CPF/CNPJ: 072501854-20
Titulo: CERT DIVI ATIVAR$664,15
Apresentante: CONSELHO REGIONAL DE CONTA-
BILIDAD
JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2016 - 061805
Responsavel.: KATIA REGIS PEREIRA DIONISIO
CPF/CNPJ: 518514664-87
Titulo: CERT DIVI ATIVAR$664,15
Apresentante: CONSELHO REGIONAL DE CONTA-
BILIDAD
JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2016 - 061823
Responsavel.: KLÉCIA HELOUISE CASSIANO DE 
SOUZA
CPF/CNPJ: 074076044-01
Titulo: CERT DIVI ATIVAR$664,15
Apresentante: CONSELHO REGIONAL DE CONTA-
BILIDAD
JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2016 - 061803
Responsavel.: MIRIAN DE ALBUQUERQUE AQUINO
CPF/CNPJ: 084970365-49
Titulo: IND CONDOMINIOR$369,77
Apresentante: CONDOMINIO EDIFICIO TOULON
Protocolo: 2016 - 062126
Responsavel.: PERSONALIZA CONFC DE FARD 
EIRELIME
CPF/CNPJ: 010643160/0001-02
Titulo: DUP VEN MER INDR$400,00
Apresentante: BANCO DO BRADESCO-60746948/342340
JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2016 - 062220
Responsavel.: RAFAEL BANDEIRA DE MELLO VAS-
CONCELO
CPF/CNPJ: 092192097-05
Titulo: CERT DIVI ATIVAR$664,15
Apresentante: CONSELHO REGIONAL DE CONTA-
BILIDAD
JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2016 - 061801
Responsavel.: RAFAELA NASCIMENTO DE AZEVEDO
CPF/CNPJ: 070886534-86
Titulo: CERT DIVI ATIVAR$664,15
Apresentante: CONSELHO REGIONAL DE CONTA-
BILIDAD
JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2016 - 061859
Responsavel.: RIVALDO ALVES DE CARVALHO
CPF/CNPJ: 109089194-68
Titulo: CERT DIVI ATIVAR$664,15
Apresentante: CONSELHO REGIONAL DE CONTA-
BILIDAD
JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2016 - 062064
Responsavel.: ROSA DE FATIMA MENEZES DE 
OLIVEIRA
CPF/CNPJ: 279099214-20
Titulo: CED CRE BAN INDR$904,70
Apresentante: NATTALE ARAUJO LUCAS
Protocolo: 2016 - 062128
Responsavel.: ROSANA ANGELICA DE FREITAS 
SANTOS
CPF/CNPJ: 010415204-41
Titulo: CERT DIVI ATIVAR$664,15
Apresentante: CONSELHO REGIONAL DE CONTA-
BILIDAD
JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2016 - 061855
Responsavel.: REINALDO BERTOLDO A D JUNIOR ME
CPF/CNPJ: 021265250/0001-23
Titulo: DUP VEN MER INDR$1.390,99
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2016 - 061531
Em razao de que os supracitados devedores naoforam en-
contrados ou se recusaram a aceitar a devida intimacao, 
em obediencia ao Art.15 da Lei No.9.492 de 10.09.1997, 
intimo as pessoas fisicas e juridicasacima citadas a virem 
pagar, ou darem por escritoasrazoesquetem,neste1o. 
Oficio de Protesto a rua Candido Pessoa No.31, nesta 
Cidade, no prazo de 03 (tres) dias uteis, apartirdesta 
data,sobpenadeseremosreferidos titulos PROTESTA-
DOS, na Forma da LEI.

Joao Pessoa,01/12/2016
Bel. GERMANO CARVALHO TOSCANO DE BRITO

- Titular -

Responsavel.: ALBERTUS POEKETIE
CPF/CNPJ: 769138804-72
Titulo: CERT DIVI ATIVAR$664,15
Apresentante: CONSELHO REGIONAL DE CONTA-
BILIDAD
JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2016 - 061998
Responsavel.: ANA GLORIA QUEIROZ ARAUJO 
SORRENTIN
CPF/CNPJ: 133181284-49
Titulo: CERT DIVI ATIVAR$664,15
Apresentante: CONSELHO REGIONAL DE CONTA-
BILIDAD
JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2016 - 061900
Responsavel.: ANDRE EVANGELISTA DA SILVA
CPF/CNPJ: 022784964-76
Titulo: DUP VEN MER INDR$818,36
Apresentante: BANCO SANTANDER BANESPA S/A
JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2016 - 062204
Responsavel.: ANNA MILLENIA NAZARE DA SILVA
CPF/CNPJ: 061680824-09
Titulo: CERT DIVI ATIVAR$596,60
Apresentante: CONSELHO REGIONAL DE CONTA-
BILIDAD
JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2016 - 061849
Responsavel.: ANTONIO ROBERTO DE QUEIROZ
CPF/CNPJ: 020411204-44
Titulo: CERT DIVI ATIVAR$664,15
Apresentante: CONSELHO REGIONAL DE CONTA-
BILIDAD
JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2016 - 062000
Responsavel.: BRUNO CESAR DE ARAUJO BRAGA
CPF/CNPJ: 025875424-99
Titulo: CERT DIVI ATIVAR$664,15
Apresentante: CONSELHO REGIONAL DE CONTA-
BILIDAD
JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2016 - 061959
Responsavel.: CARLOS ANDRE MARTINS SOARES
CPF/CNPJ: 020040504-70
Titulo: CERT DIVI ATIVAR$664,15
Apresentante: CONSELHO REGIONAL DE CONTA-
BILIDAD
JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2016 - 061912
Responsavel.: CARLOS EDUARDO GOMES
CPF/CNPJ: 031555494-08
Titulo: DUP VEN MER INDR$1.486,79
Apresentante: BANCO DO BRADESCO-60746948/342340
JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2016 - 062224
Responsavel.: CRIZELDA DOS ANJOS ALENCAR
CPF/CNPJ: 395875174-15
Titulo: CERT DIVI ATIVAR$664,15
Apresentante: CONSELHO REGIONAL DE CONTA-
BILIDAD
JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2016 - 062028
Responsavel.: DIOGENES JORGE GONÇALVES DE 
ANDRADE
CPF/CNPJ: 719411854-87
Titulo: CERT DIVI ATIVAR$664,15
Apresentante: CONSELHO REGIONAL DE CONTA-
BILIDAD
JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2016 - 062040
Responsavel.: ELIBANIA RISELLY DE SOUZA OLIVEIRA
CPF/CNPJ: 011701754-06
Titulo: CERT DIVI ATIVAR$664,15
Apresentante: CONSELHO REGIONAL DE CONTA-
BILIDAD
JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2016 - 061845
Responsavel.: FABIOLA DOS SANTOS SILVA AMARAL
CPF/CNPJ: 065735904-14
Titulo: DUP VEN MER INDR$504,80
Apresentante: BANCO SANTANDER BANESPA S/A
JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2016 - 062196
Responsavel.: FRANCISCO CARDOSO PEREIRA 
JUNIOR
CPF/CNPJ: 008187894-09
Titulo: CERT DIVI ATIVAR$664,15
Apresentante: CONSELHO REGIONAL DE CONTA-
BILIDAD
JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2016 - 061821
Responsavel.: GISELIA DO SOCORRO ALVES DIAS
CPF/CNPJ: 490978494-20
Titulo: CERT DIVI ATIVAR$664,15
Apresentante: CONSELHO REGIONAL DE CONTA-
BILIDAD
JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2016 - 062044
Responsavel.: HERMAGORAS HENRIQUES TORRES 
FILHO
CPF/CNPJ: 021391964-81
Titulo: CERT DIVI ATIVAR$664,15
Apresentante: CONSELHO REGIONAL DE CONTA-
BILIDAD
JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2016 - 061945
Responsavel.: ILDECI VIEIRA TAVARES
CPF/CNPJ: 205638844-87
Titulo: IND CONDOMINIOR$387,91
Apresentante: CONDOMINIO EDIFICIO TOULON
Protocolo: 2016 - 062123
Responsavel.: ILDECI VIEIRA TAVARES
CPF/CNPJ: 205638844-87
Titulo: IND CONDOMINIOR$369,77
Apresentante: CONDOMINIO EDIFICIO TOULON
Protocolo: 2016 - 062124
Responsavel.: IRANDY VIEIRA DE ARAUJO
CPF/CNPJ: 147932104-49
Titulo: CERT DIVI ATIVAR$596,60
Apresentante: CONSELHO REGIONAL DE CONTA-
BILIDAD
JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2016 - 061841
Responsavel.: JOAO PAULO DE ARAUJO CARDOSO

TOSCANO DE BRITO
SERVICO NOTARIAL E REGISTRAL 

Rua Cândido Pessoa, 31
Fone: 241.7177

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

SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO
COMISSÃO PERMANENTE DE INQUÉRITO

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 n° 760 datada de 05 de julho 
de 2016, publicada no Diário Oficial do Estado em 29 de Julho de 2016, nos termos do art. 149 § 
1°, CITA a ex servidora Mércia Maria Dias,para apresentar na sede da Comissão Permanente de 
Inquérito, no prazo de 10 (dez) dias, contados a partir daúltima publicação deste mandado, DEFESA 
ESCRITA, em relação aos fatos que lhe foram imputados no TERMO DE INDICIAÇÃOpresente 
no Processo Administrativo n° 0019497-3/2016 – Apenso: 0014131-1/2016, 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, 29 de Novembro de 2016.
Cláudio Roberto Tolêdo de Santana

Presidente da CPI/SEE - PB

 ASSERT – ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES RÁDIO TABAJARA
Pelo presente EDITAL, de acordo com os Art.(s) 25 e 28 dos Estatutos, ficam convocados os 

sócios da entidade, para participarem da Assembleia Geral Extraordinária que terá a seguinte PAUTA: 
apreciação, votação e aprovação da Previsão OrçamentoAnual de 2017 e de Evento Comemorativo 
dos 25 anos de fundação da ASSERT. 

LOCAL: API – Associação Paraibana de Imprensa – Rua Visconde de Pelotas, 149 – Centro
DATA: 03/12/2016 - HORÁRIO:10.00 hs.

A DIRETORIA

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)QDLOTE(S)
Amanda Carla da Silva Bento 1112D18
João Batista Gomes da Silva 230D 31
Gilson Sabino dos Santos 320D37
Luciano Gomes da Costa 1274Z 43
Alisson Juvêncio 500/501/502J201/02/03
Carlos Eduardo Juvinode Araujo 1009/1010V 15/16
Monica de Lima Dantas 1232 Z 10
Mariano Braz 609 O 17

Sapé/PB23 de Novembro de 2016

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA

 AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00038/2016

Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 
José Rosas, 426 - Centro - Manaíra - PB, às 09:30 horas do dia 14 de Dezembro de 2016, licitação 
modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Contratação de serviços especializados 
em Oficinas para o serviço de convivência e fortalecimento de vinculo em diversas áreas no Muni-
cípio de Manaíra/PB Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 
10.520/02 e Decreto Municipal. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, 
no endereço supracitado.

Manaíra - PB, 28 de Novembro de 2016
SAWLLO NOGUEIRA BEZERRA - Pregoeiro Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA

 AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00039/2016

Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 
José Rosas, 426 - Centro - Manaíra - PB, às 13:30 horas do dia 16 de Dezembro de 2016, licitação 
modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Contratação de empresa especializada na 
realização da formação inicial e continuada para os alfabetizadores e coordenadores do Programa 
Brasil Alfabetizado e formação inicial para os profissionais da creche do Município de Manaíra/PB. 
Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e Decreto 
Municipal. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado.

Manaíra - PB, 28 de Novembro de 2016
SAWLLO NOGUEIRA BEZERRA - Pregoeiro Oficial

EDITAL DE CONVOCAÇÃO - A Diretoria do Sindicato dos Tradutores Intérpretes e Guias 
Intérpretes da Libras da Paraíba – SINTRATER/PB, CNPJ nº 22.276.345/0001-05, através de seu 
presidente, conforme Ata de Reunião de Diretoria, atendendo o que preceitua o Estatuto Social da 
entidade, para o pleito referente ao mandato da Diretoria para o quadriênio 2017 / 2021, vem con-
vocar todos os trabalhadores da base do SINTRATER/PB, aptos para votarem e serem votados, de 
acordo com o documento supra citado, que se encontra à disposição de todos na sede do sindicato, 
para participarem das ELEIÇÕES GERAIS que irão definir, democraticamente, os destinos de sua 
entidade representativa, para tanto fazendo saber: 1. Eleição da Diretoria Executiva e Conselho 
Fiscal, no dia 27 de janeiro de 2017, das 14hs às 18hs; 2. Local: Auditório Antonio Paulino (FUNAD), 
à Rua Dr. Orestes Lisboa, s/n – Conj. Pedro Gondim – João Pessoa/PB; 3. Prazo para Registro 
de chapas: 08 (oito) dias corridos após publicação deste edital; 4. Documentação necessária: a) 
Ficha de qualificação devidamente assinada pelo candidato; b) Xerox da carteira de identidade, 
contracheque ou carteira de trabalho comprovando participar da categoria específica da entidade; 5. 
Havendo somente uma chapa registrada para as eleições, poderá a Assembleia, em última convo-
cação, ser realizada 2 (duas) horas após a primeira convocação, ou seja, às 16h00min, podendo a 
mesma ser eleita por aclamação; 6. Data de posse da Diretoria eleita para o quadriênio 2017/2021: 
27 de janeiro de 2017, logo depois de declarada eleita a chapa vencedora. João Pessoa-PB, 30 
de novembro de 2016. CÁTIA MONTEIRO BARBOSA MACIEL - Presidente do SINTRATER-PB.

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU

SEÇÃO JUDICIÁRIA DA PARAÍBA – 6ª Vara
6 a. VARA FEDERAL

Edital de Citação
EDITAL DE CITACAO E PAGAMENTO

EDT.0006.000022-712 ロ 16
PRAZO: 20 (VINTE) DIAS

(ARTIGO 257, III, CPC)
O Doutor GUSTAVO DE PAIVA CADELHA, JUIZ FEDERAL TITULAR DA 6º VARA DA Subseção 

JUDICIARIA DE CAMPINA GRANDEIPB, na forma da lei etc.
FAZ SABER, aos que o presente edital virem, dele noticia tiverem ou Interessar possa, que foi 

determinada a expediçãodo presente edital para CITAR oréu HERMES COLACO DA COSTA FILHO. 
CPF N. 373.797.984-72,que se encontra emlugar incerto e não sabido, de todos os termos da ACAO 
MONITORIA nº080083438.2014.4,05.8201, movida pela CAIXA ECONOMICA FEDERAL em face 
de HERMES COLACO DA COSTA FILHO, parapagar, no prazo de 15 (quinze) dias, a importânciade 
R$ 32.442.22 (trinta e dois mil, quatrocentos e quarenta e dois reais e vinte e dois centavos), ou 
no mesmo prazo oferecer embargos.independente da segurança do juízo, dando-lhe ciência de 
que, não opondo embargos no prazo referidoconstituir-se-à de pleno direito o titulo judicial, nos 
termosdos artigos 701, caput e§2do Código de Processo Civil, e que o pagamento dentro do prazo 
estipulado isenta o(a) réu(u) de Custas, a teor do § 1 do artigo 701 do Código de Processo Civil., 
ficando advertido o réu do que será nomeado curador especial em caso de revelia. Ciente também 
que este juízo funciona no Fórum da Justiça federal, Localizado na Rua Edgard Vitarim Meira, s/n, 
Liberdade, Campina Grande/PB, com expediente no horário das 09h00as18h00, de segunda a 
sexta feira . E para que chegue ao conhecimento de todos os interessadose ninguém possa alegar 
ignorância ou erro,é expedido o presente edital que publicado na rede mundial dc computadores. 
na forma da lei. Dado e passado pela Secretaria da 6º Vara Federal. Aos 22 dias do mês de junho 
de 2016. Eu, MARIA ANGELINA TAVARES DE LIMA, Servidora, o digitei E eu. LIVIO AUGUSTO 
MONTALVAO COSTA CARVALHO. Diretor de Secretaria da 6º Vara, o conferi.

GUSTAVO DE PAIVA GADELHA
Juiz Federai Titular da 6º Vara/PB

PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS
EXTRAO DE TERMO ADITIVO

CONTRATO N° 053/2016
PREGÃO PRESENCIAL N.° 0021/2016

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS
CONTRATADO: CARLOS ROBERTO BATISTA COSTA, CNPJ nº 07.855.178/0001-63.
OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BANENER, ADESIVOS, PAINEL, MEDALHAS E 

TROFEUS, MEDIANTE REQUISIÇÃO.
VALOR: Ao valor inicial do Contrato n.° 0053/2016, que importa em R$ R$ 49.300,00 (quarenta 

e nove mil e trezentos reais, fica acrescido o valor de R$ 12.325,00 (doze mil trezentos e vinte e 
cinco reais), passando o valor final do Contrato para R$ 61.625,00 (sessenta e um mil seiscentos e 
vinte e cinco reais), tudo de acordo com os dados constante da nova Planilha Adequada que passa 
a fazer parte integrante do Contrato n.° 0053/2016, para fins de medição e todos os efeitos legais)

DOTAÇÃO: DIVERSAS SECRETARIA – 3390-39 – MATERIAL DE CONSUMO – RECURSOS 
PROPRIOS.

FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: ART. 65, § 1o, da LEI N° 8.666/93.
DATA ASSINATURA: 01 de Novembro de 2016

CLAUDIO CHAVES COSTA –PREFEITO

PREFEITURA MUNICIPAL DE PATOS - PB
EXTRATO DE RESCISÃO CONTRATUAL

CONTRATO Nº 90/2016
Por este TERMO ESTÁ RESCINDIDO O CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, O MUNI-

CÍPIO DE PATOS – PB, CNPJ Nº 09.084.815/0001-70, neste ato representado pelo Exmo. Sr. Lenildo 
Dias de Morais, vice prefeito no exercício do cargo de Prefeito interino, como CONTRATANTE; e a 
EMPRESA Suíça Comércio & Representação LTDA-ME inscrita no CNPJ sob nº 20.166.545/0001-80 
sediada a Avenida Caruaru,333, Bairro São José, Garanhuns-PE, CONTRATADO. Este devidamente 
qualificado e identificado no Contrato nº 90/2016 oriundo do Pregão Presencial nº 76/2015, celebrado 
com o Município de Patos – PB, este Termo de Rescisão Contratual, dá-se pela forma unilateral 
consoantes as seguintes cláusulas:

CLÁUSULA PRIMEIRA - Tem por objeto a Rescisão do Contrato que tinha como objeto o for-
necimento parcelado de material de expediente destinado a atender as necessidades de todas as 
secretarias do município de Patos-PB.

PARÁGRAFO ÚNICO – Dar-se-á a presente rescisão de forma unilateral, por descumprimento 
de exigência contratual.

CLÁUSULA SEGUNDA - A presente rescisão é feita sem que seja devida qualquer multa ou 
penalidade de parte a parte. Tendo por eficácia a data da assinatura.

ASSINATURA DO TERMO DE RESCISÃO: 29/11/2016.
LENILDO DIAS DE MORAIS

Prefeito Interino

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS

 AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00037/2016

Torna público que fará realizar através da Pregoeira Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 
Cônego João Coutinho, 19 - Centro - Pocinhos - PB, às 09:00 horas do dia 13 de Dezembro de 2016, 
licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: AQUISIÇÃO DE RECARGA DE 
BOTIJÃ DE GÁS GLP DESTINADO A ATENDER AS NECISSIDADES DAS DIVERSAS SECRETA-
RIAS, MEDIANTE REQUISIÇÃO. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: 
Lei Federal nº 10.520/02 e Decreto Municipal nº 0001. Informações: no horário das 08:00 as 12:30 
horas dos dias úteis, no endereço supracitado.

Email: cplpocinhos@gmail.com
Pocinhos - PB, 29 de Novembro de 2016

AMANDA APOLINARIO DA SILVA - Pregoeira Oficial

MANAIRA HOSTEL E LANCHONETE LTDA – ME, CNPJ: 23.912.275/0001-05, torna público que 
requereu a SEMAM – Secretaria de Meio Ambiente de João Pessoa a Licença de Operação para 
os serviços de Albergue, exceto assistenciais, Reservas e outros serviços de turismo, Lanchonete, 
casa de chá, de sucos e similares, situada a rua Waldir Belo Rabelo Pessoa da Costa, 181, salas 
de 01 a 11, Manaíra, João Pessoa-PB.

FAP FREITAS AUTO POSTO LTDA-EPP (EUCLIDES VIANA DE FREITAS NETO), torna publico 
que requereu á SUDEMA (superintendência de administração do Meio Ambiente), autorização de: 
LICENÇA DE OPERAÇÃO (L.O) COM MUDANÇA DE RAZÃO SOCIAL, para: COMERCIO DE 
COMBUSTIVEIS EM GERAL, situado na: Rua Erondina de Oliveira, 289 – Centro – Jericó/PB - CEP: 
58.830-000. Referente ao processo: 2014-005831.

TH CONST. SERV. E EMPR. IMOB. EIRELI - ME - CNPJ Nº 20.550.912/0001-44, torna público 
que requereu a SEMAM - Secretaria de Meio Ambiente a Licença Prévia e Instalação, (LP, LI) para 
Edificação multifamiliar - 4 unidades c/ fossa e sumidouro, situado a Rua Ernani Pinto de Carvalho, 
S/N - Cuia - João Pessoa - PB.

LUCIANO CORDEIRO DO NASCIMENTO-ME (PANIFICADORA FAGUNDES) - CNPJ/CPF Nº 
12.617.676/0001-08. Torna público que a SUDEMA - Superintendência de Administração do Meio Am-
biente, emitiu a Licença de Operação nº 3658/2016 em João Pessoa, 7 de novembro de 2016 - Prazo: 
730 dias. Para a atividade de: Fabricação de Biscoito e Bolachas-Panificadora Na(o) -RUA SÃO 
JOSÉ, Nº 705, FAGUNDES,Município: LUCENA - UF: PB.Processo: 2014-007965/TEC/LO-8864.

TERMO DE ADJUDICAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS Nº 001/2016/HC
PROCESSO Nº 30.07.15.529
REGISTRO CGE Nº 5821/2016
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇO DE CONSULTORIA PARA IMPLAN-

TAÇÃO DE SISTEMA DE GESTÃO DA QUALIDADE (SQG) PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES 
DO HEMOCENTRO COORDENADOR.

ADJUDICO o resultado da licitação na modalidade Tomada de Preços nº 001/2016/HC, do tipo 
técnica e preço, como base nos elementos constantes do processo, correspondente a:

H2 ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA ME;
CNPJ nº 04.436.453/0001-25
Perfazendo o valor global de R$ 224.000,00 (duzentos e vinte e quatro mil reais), classificada 

pelo critério melhor técnica e preço.
João Pessoa, 25 de novembro de 2016

Patrícia Batista Maia
Pregoeira do Hemocentro da Paraíba

Mat. 164.405-0

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO
Com base nas informações contidas no nos autos e na adjudicação da Pregoeira, HOMOLOGO 

a presente licitação, com fulcro no art. 3, VII, do Decreto Estadual nº 24.649/2003 e no art. 4º, XXII, 
da Lei Federal nº 10.520/2002.

João Pessoa, 25 de novembro de 2016
ROBERTA BATISTA ABATH

Secretária de Estado da Saúde
Mat. 182.625-5

CPF nº 904.424.744-15

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM

GABINETE DO PREFEITO
TERMO DE ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO 

Com base nas informações constantes na Carta Convite n° 00004/2016 - PMC, que CONTRATA-
ÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE MOVEIS E ELETRODOMÉSTICOS, 
em cumprimento aos termos do Artigo 43, Inciso VI, da Lei n° 8.666/93 e alterações posteriores, nos 
termos do relatório final apresentado pelo Presidente e observado parecer da Assessoria Jurídica, e 
HOMOLOGO o procedimento em favor da empresa JAQUELINE FERREIRA AQUINO - ME, CNPJ: 
17.428.078/0001-04, com o valor de 41.211,00 (QUARENTA E UM MIL DUZENTOS E ONZE REAIS) 
classificada pelo critério de menor preço global, com fulcro no Art. 23, Inciso II, alínea “a”, da Lei 
8.666/93 e suas alterações. Em consequência, fica convocada a proponente para assinatura dos ins-
trumentos 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 no Art. 81 deste mesmo diploma legal. Com Recursos 
Orçamentários constantes do Quadro de Detalhamento de Despesas RECURSOS PRÓPRIOS DO 
MUNICÍPIO DE CAPIM: 02.02 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO 04 122 2002 1003 AQUISIÇÃO 
DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO 019 4490.52 00 001 
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE; 04 122 2002 2005 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES 
DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO  029 3390.39 00 001 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS 
PESSOA JURIDICA0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO; 12 361 1002 2011 MANUTENÇÃO DAS 
ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA – FUNDEB 40; 512 3390.39 00 101 OUTROS SERVIÇOS 
TERCEIROS PESSOA JURÍDICA; 12 361.1002 2014 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDU-
CAÇÃO BASICA- QSE; 530 3390.39 00 301 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS PESSOA JURÍDICA.

Capim - PB, 23 de Novembro de 2016.
EDVALDO CARLOS FREIRE JUNIOR

Prefeito

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ

AVISO DE ADIAMENTO
TOMADA DE PREÇOS Nº 00010/2016
A Comissão Permanente de Licitação comunica o adiamento da Tomada de Preços nº 00010/2016, 

para o dia 16 de Dezembro de 2016 às 08:30 horas, no mesmo local inicialmente divulgado: Avenida 
Primeiro de Abril, 390 - Centro - Sumé - PB. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos 
dias úteis, no referido endereço.

Telefone: (083) 3353-2274.
Sumé - PB, 30 de Novembro de 2016

DIMITRIUS LAURENT FERREIRA DA SILVA
Presidente da Comissão

 
ESTADO DA PARAÍBA

PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ
AVISO DE ADIAMENTO

TOMADA DE PREÇOS Nº 00011/2016
A Comissão Permanente de Licitação comunica o adiamento da Tomada de Preços nº 00011/2016, 

para o dia 16 de Dezembro de 2016 às 11:00 horas, no mesmo local inicialmente divulgado: Avenida 
Primeiro de Abril, 390 - Centro - Sumé - PB. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos 
dias úteis, no referido endereço.

Telefone: (083) 3353-2274.
Sumé - PB, 30 de Novembro de 2016

DIMITRIUS LAURENT FERREIRA DA SILVA
Presidente da Comissão
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Protocolo: 2016 - 063458
Responsavel.: CRISTINO DISTR ALIM EM GERAL L
CPF/CNPJ: 023641090/0001-03
Titulo: DUP VEN MER INDR$1.390,00
Apresentante: BANCO ITAU S.A-60701190/0001-04
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2016 - 063120
Responsavel.: CRISTINO DISTR ALIM EM GERAL L
CPF/CNPJ: 023641090/0001-03
Titulo: DUP VEN MER INDR$1.110,00
Apresentante: BANCO ITAU S.A-60701190/0001-04
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2016 - 063377
Responsavel.: DANIEL CAHINO DE SA
CPF/CNPJ: 031639154-93
Titulo: DUP VEN MER INDR$102,60
Apresentante: BCO BRADESCO S.A.607469480001.12
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2016 - 062642
Responsavel.: D?BORA JEANE DANTAS DA SILVA 
RODRIG
CPF/CNPJ: 752890084-20
Titulo: CERT DIVI ATIVAR$664,15
A p r e s e n t a n t e :  C O N S  R E G  D E  C O N TA -
B009249137000L59
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2016 - 063185
Responsavel.: DISTRIBUIDORA ATRAENTE LTDA.
CPF/CNPJ: 013061173/0001-61
Titulo: DUP VEN MER INDR$574,51
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2016 - 063464
Responsavel.: DISTRIBUIDORA ATRAENTE LTDA.
CPF/CNPJ: 013061173/0001-61
Titulo: DUP VEN MER INDR$1.077,97
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2016 - 063475
Responsavel.: DISTRIBUIDORA ATRAENTE LTDA.
CPF/CNPJ: 013061173/0001-61
Titulo: DUP VEN MER INDR$1.077,97
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2016 - 063476
Responsavel.: DISTRIBUIDORA ATRAENTE LTDA.
CPF/CNPJ: 013061173/0001-61
Titulo: DUP VEN MER INDR$573,33
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2016 - 063489
Responsavel.: DISTRIBUIDORA ATRAENTE LTDA.
CPF/CNPJ: 013061173/0001-61
Titulo: DUP VEN MER INDR$573,33
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2016 - 063490
Responsavel.: DISTRIBUIDORA ATRAENTE LTDA
CPF/CNPJ: 013061173/0001-61
Titulo: DUP VEN MER INDR$3.939,62
Apresentante: BCO BRADESCO S.A.607469480001.12
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2016 - 063540
Responsavel.: DISTRIBUIDORA ATRAENTE LTDA.
CPF/CNPJ: 013061173/0001-61
Titulo: DUP VEN MER INDR$574,51
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64

 Souto
Serviço notarial e registral

2º OFÍCIO DE PROTESTO - 5º OFÍCIO DE NOTAS
BELA.MARIA ÂNGELA SOUTO CANTALICE

Praca 1817, 40 -Centro - J. Pessoa - Fone: 3241.3040
E D I T A LResponsavel.: ANA CLAUDIA GOMES ROLIM EPP

CPF/CNPJ: 003118124/0001-64
Titulo: DUP VEN MER INDR$1.198,00
Apresentante: BCO BRADESCO S.A.607469480001.12
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2016 - 063524
Responsavel.: ANTONIO LEOPOLDINO DE ALMEIDA
CPF/CNPJ: 020100126/0001-45
Titulo: DUP VEN MER INDR$328,14
Apresentante: BANCO ITAU S.A-60701190/0001-04
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2016 - 063570
Responsavel.: ANA LUCIA DUTRA DE MEDEIROS
CPF/CNPJ: 646504564-87
Titulo: CERT DIVI ATIVAR$664,15
A p r e s e n t a n t e :  C O N S  R E G  D E  C O N TA -
B009249137000L59
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2016 - 061804
Responsavel.: BENTONISA BENTONITA DO NOR-
DESTE S/A
CPF/CNPJ: 009185877/0002-50
Titulo: DUP VEN MER INDR$997,50
Apresentante: BCO BRADESCO S.A.607469480001.12
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2016 - 063508
Responsavel.: BENTONISA BENTONITA DO NOR-
DESTE S/A
CPF/CNPJ: 009185877/0002-50
Titulo: DUP VEN MER INDR$997,50
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2016 - 063471
Responsavel.: BRASMAR CONSTRUCOES E INCOR-
PORACOES
CPF/CNPJ: 013683570/0001-75
Titulo: DUP VEN MER INDR$1.180,00
Apresentante: BCO BRADESCO S.A.607469480001.12
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2016 - 063725
Responsavel.: C & L LOCACAO DE VICULOS E 
TRANSPOR
CPF/CNPJ: 008544611/0001-02
Titulo: DUP VEN MER INDR$365,20
Apresentante: BCO BRADESCO S.A.607469480001.12
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2016 - 063046
Responsavel.: COMERCIO DE APARELHOS MUSI-
CAIS MIL
CPF/CNPJ: 087270690/0015-82
Titulo: DUP VEN MER INDR$ 56,10
Apresentante: CEF-AG TRINC.00360.305.0001.04
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2016 - 063434
Responsavel.: CONSTRUTORA RENASCER LTDA ME
CPF/CNPJ: 070121942/0001-03
Titulo: DUP VEN MER INDR$325,00
Apresentante: CEF-AG TRINC.00360.305.0001.04
 JOAO PESSOAPB

 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2016 - 063491
Responsavel.: DISTRIBUIDORA DE ALIM ALIANCA LTDA
CPF/CNPJ: 020392003/0001-25
Titulo: DUP VEN MER INDR$8.151,75
Apresentante: BCO BRADESCO S.A.607469480001.12
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2016 - 062999
Responsavel.: DIVINO GUILHERME DA SILVA
CPF/CNPJ: 007547464-61
Titulo: DUP VEN MER INDR$ 62,00
Apresentante: CEF-AG TRINC.00360.305.0001.04
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2016 - 063436
Responsavel.: DUTRA & DORNELAS COMERCIO DE
CPF/CNPJ: 023436202/0001-86
Titulo: DUP VEN MER INDR$840,30
Apresentante: BCO BRADESCO S.A.607469480001.12
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2016 - 063511
Responsavel.: DUTRA & DORNELAS COMERCIO DE 
ROUPAS
CPF/CNPJ: 023436202/0001-86
Titulo: DUP VEN MER INDR$1.248,80
Apresentante: BCO ABC BRASIL 28195667/0001-06
 SAO PAULO SP
Protocolo: 2016 - 063559
Responsavel.: EDILSON FRANCISCO DA SILVA
CPF/CNPJ: 474856474-15
Titulo: CERT DIVI ATIVAR$664,15
Apresentante: CONS REG DE CONTAB009249137000L59
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2016 - 062029
Responsavel.: FLAVIA NASCIMENTO MAIA
CPF/CNPJ: 780492455-00
Titulo: DUP PRES SER INR$1.250,00
Apresentante: CEF-AG TRINC.00360.305.0001.04
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2016 - 063463
Responsavel.: FREDERICO ALVES BRASILEIRO LUCIO
CPF/CNPJ: 047930144-10
Titulo: CERT DIVI ATIVAR$664,15
Apresentante: CONS REG DE CONTAB009249137000L59
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2016 - 061820
Responsavel.: GENELSON DE MELO GOIS 04736318490
CPF/CNPJ: 013174076/0001-85
Titulo: DUP VEN MER INDR$ 54,95
Apresentante: BCO BRADESCO S.A.607469480001.12
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2016 - 063525
Responsavel.: HERLLAN DOS SANTOS FELIX
CPF/CNPJ: 002953787/0001-31
Titulo: DUP VEN MER INDR$223,00
Apresentante: BANCO ITAU S.A-60701190/0001-04
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2016 - 063752
Responsavel.: HILDENIA DE ALMEIDA SOUSA
CPF/CNPJ: 018196560/0001-29
Titulo: DUP VEN MER INDR$581,34
Apresentante: BANCO ITAU S.A-60701190/0001-04
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2016 - 063760
Responsavel.: HUDSON GUIMARAES
CPF/CNPJ: 580227596-00
Titulo: DUP VEN MER INDR$430,08
Apresentante: BCO BRADESCO S.A.607469480001.12

 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2016 - 062269
Responsavel.: JOSE CARLOS DE AQUINO MOURA
CPF/CNPJ: 080811404-25
Titulo: DUP VEN MER INDR$158,00
Apresentante: BCO BRADESCO S.A.607469480001.12
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2016 - 063305
Responsavel.: JOSE CAVALCANTE DA SILVA MAT 
DE CON
CPF/CNPJ: 024496937/0001-68
Titulo: DUP VEN MER INDR$1.539,15
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2016 - 062879
Responsavel.: JOSE REGINALDO DE ARAUJO
CPF/CNPJ: 342296127-53
Titulo: DUP VEN MER INDR$355,00
Apresentante: BCO BRADESCO S.A.607469480001.12
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2016 - 062648
Responsavel.: JOSINALVA DE OLIVEIRA SOUZA FELIX
CPF/CNPJ: 954093604-78
Titulo: DUP VEN MER INDR$1.246,89
Apresentante: BCO BRADESCO S.A.607469480001.12
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2016 - 063048
Responsavel.: JULIANA ARROXELAS
CPF/CNPJ: 930117924-53
Titulo: DUP VEN MER INDR$325,00
Apresentante: CEF-AG TRINC.00360.305.0001.04
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2016 - 063448
Responsavel.: LUCIANO JOAO DE FRANCA
CPF/CNPJ: 026140674-40
Titulo: DUP VEN MER INDR$222,00
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2016 - 063272
Responsavel.: LUIZ FERREIRA DE ALMEIDA ME
CPF/CNPJ: 023323281/0001-19
Titulo: DUP VEN MER INDR$576,39
Apresentante: BANCO ITAU S.A-60701190/0001-04
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2016 - 062323
Responsavel.: LUIZ FERREIRA DE ALMEIDA ME
CPF/CNPJ: 023323281/0001-19
Titulo: DUP VEN MER INDR$31.270,01
Apresentante: BANCO ITAU S.A-60701190/0001-04
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2016 - 062778
Responsavel.: LUIZ FERREIRA DE ALMEIDA ME
CPF/CNPJ: 023323281/0001-19
Titulo: DUP VEN MER INDR$10.225,00
Apresentante: BANCO ITAU S.A-60701190/0001-04
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2016 - 062774
Responsavel.: LUIZ FERREIRA DE ALMEIDA ME
CPF/CNPJ: 023323281/0001-19
Titulo: DUP VEN MER INDR$1.720,01
Apresentante: BANCO ITAU S.A-60701190/0001-04
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2016 - 062765
Responsavel.: LUIZ FERREIRA DE ALMEIDA ME
CPF/CNPJ: 023323281/0001-19
Titulo: DUP VEN MER INDR$1.446,67

Apresentante: BANCO ITAU S.A-60701190/0001-04
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2016 - 062761
Responsavel.: MARIA DAS NEVES DE PAULA MAIA
CPF/CNPJ: 181566654-49
Titulo: DUP VEN MER INDR$100,00
Apresentante: CEF-AG TRINC.00360.305.0001.04
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2016 - 062376
Responsavel.: MARIA JOSE SANTOS DA SILVA
CPF/CNPJ: 395320974-49
Titulo: DUP VEN MER INDR$ 50,00
Apresentante: CEF-AG TRINC.00360.305.0001.04
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2016 - 063432
Responsavel.: NAYENNY MICAELLY RODRIGUES LE 
09155
CPF/CNPJ: 022637415/0001-03
Titulo: DUP VEN MER INDR$447,80
Apresentante: BCO BRADESCO S.A.607469480001.12
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2016 - 063331
Responsavel.: PAULO VICENTE DA SILVA
CPF/CNPJ: 840524654-15
Titulo: DUP VEN MER INDR$130,00
Apresentante: BCO SANTANDER S.A-90400888/000142
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2016 - 061382
Responsavel.: PROEX COMERCIO VAREJISTA DE 
FRIOS E
CPF/CNPJ: 069908986/0001-07
Titulo: DUP VEN MER INDR$574,16
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2016 - 063245
Responsavel.: PROEX COM.VAREJISTA DE FRIOS E LATI
CPF/CNPJ: 069908986/0001-07
Titulo: DUP VEN MER INDR$12.322,47
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2016 - 062562
Responsavel.: RRL COMERCIO FARMACEUTICO 
LTDA ME
CPF/CNPJ: 022679266/0001-45
Titulo: DUP VEN MER INDR$241,25
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2016 - 063474
Responsavel.: ROSEMBLITH DE ARAUJO SILVA
CPF/CNPJ: 000821449/0001-10
Titulo: DUP VEN MER INDR$451,73
Apresentante: BCO BRADESCO S.A.607469480001.12
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2016 - 063503
Responsavel.: SG INCORPORACAO E PLANEJAMENT
CPF/CNPJ: 001732658/0001-50
Titulo: INDIC DUPLICATAR$173,33
Apresentante: BOSIO COMERCIO DE MATERIAIS DE 
CONS
 
Protocolo: 2016 - 062814
Responsavel.: SG-INCORPORACAO CONSTRUCAO 
E PLANEJ
CPF/CNPJ: 001732658/0001-50
Titulo: INDIC DUPLICATAR$1.800,00
Apresentante: YTAUANA MATERIAIS DE CONSTRU-
CAO LTD

 
Protocolo: 2016 - 062817
Responsavel.: SANDRO DE FIGUEIREDO DE ARAUJO
CPF/CNPJ: 010548228/0003-36
Titulo: CERT DIVI ATIVAR$922,78
Apresentante: CONSELHO REGIONAL DE FARMACIA-
-PB
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2016 - 063167
Responsavel.: SANTANA COMERCIO DE MOVEIS 
EIRELI M
CPF/CNPJ: 009124901/0002-40
Titulo: DUP VEN MER INDR$507,55
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2016 - 063645
Responsavel.: SANTANA COMERCIO DE MOVEIS 
EIRELI M
CPF/CNPJ: 009124901/0002-40
Titulo: DUP VEN MER INDR$1.663,16
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2016 - 063675
Responsavel.: TAVEIRA E OLIVEIRA PROD OPT-
NORDES
CPF/CNPJ: 014911372/0002-65
Titulo: DUP VEN MER INDR$206,56
Apresentante: BCO BRADESCO S.A.607469480001.12
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2016 - 063338
Responsavel.: TEMPEROS E ERVAS ESPECIARIAS 
LTDA E
CPF/CNPJ: 004941461/0001-10
Titulo: DUP VEN MER INDR$1.018,83
Apresentante: BCO BRADESCO S.A.607469480001.12
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2016 - 062690
Responsavel.: UNIFIX COM DE EQUIP E MAT 
HOSPITALA
CPF/CNPJ: 009403363/0001-42
Titulo: DUP VEN MER INDR$7.988,68
Apresentante: BCO BRADESCO S.A.607469480001.12
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2016 - 063298
Responsavel.: VCO IMOBILIARIA EIRELI
CPF/CNPJ: 018029227/0001-25
Titulo: DUP VEN MER INDR$1.400,00
Apresentante: BCO BRADESCO S.A.607469480001.12
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2016 - 062965
Responsavel.: WNN X DERMOCOSMETICOS
CPF/CNPJ: 020983618/0001-26
Titulo: DUP VEN MER INDR$ 91,00
Apresentante: BCO SANTANDER S.A-90400888/000142
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2016 - 063283

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,01/12/2016
Bela. MARIA ANGELA SOUTO CANTALICE

- Titular -

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM

EXTRATO DE CONTRATO
INSTRUMENTO: CONTRATO Nº 00040/2016 - PMC
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE REFORMA E PINTURA NAS ESCOLAS MUNICIPAIS MANOEL 

FERNANDES DE LIMA, ESCOLA MUNICIPAL DE 1º GRAU DEPUTADO JOÃO FERNANDES 
DE LIMA, ESCOLA FRANCISCO BEZERRA DA COSTA E A ESCOLA PROFESSORA EUNICE 
ALVES DOS SANTOS.

PROCESSO LICITATÓRIO: CARTA CONVITE Nº 00003/2016 - PMC.
DOTAÇÃO:   02.04 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO; 12 361 10003 1005 CONTRUÇÃO, AMPLIA-

ÇÃO E REFORMA DE UNIDADES ESCOLARES; 050 4490.51 000 OBRAS E INSTALAÇOES; 516 
4490.51 002 OBRAS E INSTALAÇOES; 12 361 1002 21009 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES 
BASICAS- MDE; 061 3390.39 000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS PESSOA JURÍDICA 12 361 
1002 2011 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 40; 514 4490.51 
007 OBRAS E INSTALAÇÕES.

VIGÊNCIA: DO DIA 01/11/2016 AO DIA 01/03/2017
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM:
CONTRATADO: SBC CONSTRUÇÃO SERVIÇOS E LOCAÇÕES EIRELI - EPP, CNPJ: 

22.732.871/0001-32
VALOR R$ 144.157,82 (CENTO E QUARENTA E QUATRO MIL CENTO E CINQUENTA E SETE 

REAIS E OITENTA E DOIS CENTAVOS)
*REPUBLICADO POR INCORREÇÃO

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM

EXTRATO DE CONTRATO
INSTRUMENTO: CONTRATO Nº 000044/2016 - PMC
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE MOVEIS 

E ELETRODOMÉSTICOS.
PROCESSO LICITATÓRIO: CARTA CONVITE Nº 00004/2016 - PMC.
DOTAÇÃO: RECURSOS PRÓPRIOS DO MUNICÍPIO DE CAPIM: 02.02 SECRETARIA DE ADMI-

NISTRAÇÃO 04 122 2002 1003 AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS PARA A SECRETARIA 
DE ADMINISTRAÇÃO 019 4490.52 00 001 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE; 04 
122 2002 2005 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO  029 
3390.39 00 001 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS PESSOA JURIDICA

0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO; 12 361 1002 2011 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES 
DA EDUCAÇÃO BÁSICA – FUNDEB 40; 512 3390.39 00 101 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS 
PESSOA JURÍDICA; 12 361.1002 2014 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO 
BASICA- QSE; 530 3390.39 00 301 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS PESSOA JURÍDICA.

VIGÊNCIA: ATÉ O FINAL DO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2016.
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM:
CONTRATADO: JAQUELINE FERREIRA AQUINO - ME, CNPJ: 17.428.078/0001-04
VALOR R$ 41.211,00 (QUARENTA E UM MIL DUZENTOS E ONZE REAIS)

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS
AVISO DE RESULTADO DE HABILITAÇÃO

TOMADA DE PREÇOS Nº 07/2016
A Comissão de Licitação após análise da documentação de habilitação recebida em 24/11/2016, 

resolve publicar o resultado da fase de habilitação, nos termos da Lei 8.666/93, sendo inabilitadas 
as empresas: AQ CONSTRUTORA LTDA - CNPJ: 03.196.316/0001-99; Não atende as exigências 
técnicas contidas no edital no que diz respeito ao seu item:Item 6.7.2 - Não apresentou atestado 
acompanhando com a Certidão de Acervo Técnico – CAT, que comprove que o engenheiro respon-
sável da empresa já executou serviços de características semelhantes aos itens enumerados no 
edital tomando como base a planilha orçamentária, quanto aos itens: No que se refere ao RIP-RAP, 
5.1- Execução de enrocamento de pedra jogada inclusive extração, carga e descarga e transporte 
de pedra granítica; CONSTRUTORA E LOCADORA SILVEIRA LTDA - CNPJ: 17.294.825/0001-
69; Não atende as exigências técnicas contidas no edital no que diz respeito ao seu item:Item 
6.7.2 - Não apresentou atestado acompanhando com a Certidão de Acervo Técnico – CAT, que 
comprove que o engenheiro responsável da empresa já executou serviços de características 
semelhantes aos itens enumerados no edital tomando como base a planilha orçamentária, quanto 
aos itens: No que se refere ao RIP-RAP, 5.1- Execução de enrocamento de pedra jogada inclusive 
extração, carga e descarga e transporte de pedra granítica; RAVY CONSTRUÇÕES LTDA - CNPJ: 
15.168.739/0001-48; Não atende as exigências técnicas contidas no edital no que diz respeito 
ao seu item:Item 8.2.10 - Comprovação de registro e quitação do licitante e seus responsáveis 
técnicos, quando for o caso, frente ao Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia 
CREA-CRQ, da região da sede do licitante. Não apresentou a comprovação do responsável técnico 
Imarally Vitor de Souza Ribeiro Nascimento; VIGA ENGENHARIA LTDA - CNPJ: 14.575.353/0001-
24; Não atende as exigências técnicas contidas no edital no que diz respeito ao seu item 7.6 e 
7.5.1 - 7.6. Quando os envelopes Documentação e Proposta de Preços forem enviados via postal, 
a declaração indicada no item 7.5.1 deverá ser apresentada dentro do envelope Documentação. 
EMPRESA HABILITADA: EXTRA CONSTRUÇÕES, INCORPORAÇÕES E EMPREENDIMENTOS 
LTDA - CNPJ: 11.094.171/0001-43; MAXICASA COMERCIO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA 
- CNPJ: 03.278.968/0001-72; CONSTRUTORA CONSTRUTERRA E SERVIÇOS EIRELI - CNPJ: 
14.976.728/0001-68, por atenderem todos os itens do edital. Dar-se-á o prazo de 05 (cinco) dias 
úteis aos interessados, nos termos do Art. 109, inciso I, “a” da Lei 8.666/93, para apresentação de 
recurso administrativo. Prazo para abertura das propostas será dia 13 de dezembro de 2016, às 
16:30 horas, na sala da comissão de licitação.

Marizopolis - PB, 30 de Novembro de 2016.
RENATO GOMES BATISTA

Presidente da Comissão Permanente de Licitação

São José Comercio de Alimentos LTDA torna público que requereu a SEMAM - Secretaria de Meio 
Ambiente a Licença de renovação, para atividade de comércio varejista de mercadorias em geral 
situado na Rua Comerciante Alfredo Ferreira da Rocha nº 2200 - Magabeira.

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM
EXTRATO DE ADITIVO CONTRATUAL

INSTRUMENTO: CONTRATO 00007/2016 - FMAS
OBJETO:  REGISTRO DE PREÇOS, CONSIGNADO EM ATA, PARA EVENTUAL AQUISIÇÃO 

DE CESTAS BÁSICAS PARA ATENDER A POPULAÇÃO CARENTE DO MUNICIPIO DE CAPIM.
PROCESSO LICITATÓRIO: PREGÃO PRESENCIAL Nº 00001/2016.
DOTAÇÃO: RECURSOS PRÓPRIOS DO MUNICÍPIO DE CAPIM: 08 244 2011 2028 MANU-

TENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL 172 3390.30 00 001 MATERIAL 
DE CONSUMO 08 244 2011 2031 CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO 
MUNICIPAL 189 3390.32 00 001 MATERIAL BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA.

VIGÊNCIA: ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2016
CONTRATANTE: FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICIPIO DE CAPIM.
CONTRATADO: JAQUELINE FERREIRA AQUINO – ME, CNPJ: 17.428.078/0001-04 
VALOR R$ 115.000,00 (CENTO E QUINZE MIL REAIS) ADITIVADO PARA R$ 143.750,00 

(CENTO E QUATENTA E TRÊS MIL SETECENTOS E CINQUENTA REAIS). 

PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº 55/2016
OBJETO: REGISTRO DE PREÇO para execução de serviços de serigrafia de confecção e 

impressão de adesivos, placas, banners, etc., de uso da Prefeitura Municipal de Bernardino Batista. 
Data e Local, às 09:00 horas do dia 16/12/2016, na sala de Reuniões da CPL, Rua Ednete Abrantes 
de Abreu, 30 - Centro - Bernardino Batista - PB.

Bernardino Batista - PB, 30 de Novembro de 2016.
Mateus Ribeiro Dantas.

Pregoeiro.

A BIOSEV S.A – Unidade Giasa, inscrita no CNPJ 15.527.906/0009-93, torna público que a SU-
DEMA – Superintendência de Administração do Meio Ambiente, emitiu a Licença de Operação 
Nº 3774/2016 em João Pessoa, 18 de novembro de 2016 – Prazo: 365 dias. Para a atividade de: 
Operação de destilaria de álcool hidratado, anidro e neutro referente à safra 16/17, na Fazenda 
Ibura,Zona Rural - Pedras de Fogo – PB. Processo: 2016-003983/TEC/LO-2454.

INDUSTRIA DE DOCES SÃO JOSE LTDA - CNPJ/CPF Nº 24.281.065/0001-10. Torna público que 
a SUDEMA - Superintendência de Administração do Meio Ambiente, emitiu a Licença de Operação 
nº 3703/2016 em João Pessoa, 11 de novembro de 2016 - Prazo: 730 dias. Para a atividade de: 
Fabricação de Doce em Corte e em Caldas Na(o) -  RUA THIRSO FURTADO Nº 88 - VARZEA NOVA  
Município:  SANTA RITA - UF: PB.  Processo: 2016-007775/TEC/LO-3360.

João Pessoa > Paraíba > QUINTA-feIrA, 1 de dezembro de 2016 Publicidade
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