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l Preço da cesta básica pessoense caiu 1,31% em novembro. Página 6

l Cagepa esclarece denúncia de toxicidade do Açude Epitácio Pessoa. Página 7

l Ricardo inaugura hoje Delegacia da Mulher em Mamanguape. Página 8

l Atletas das Paralimpíadas Escolares serão homenageados. Página 24

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

Sol e poucas 
nuvens

Sol e poucas 
nuvens

Regras do Programa Especial de Pagamento de Créditos Tributários foram publicadas ontem no Diário Oficial. 
Pessoas físicas e jurídicas terão direito a redução de até 100% no valor das multas e de 50% nos juros.  PÁGInA 19

Estado lança programa 
para negociação fiscal

DÓLAR    R$ 3,467  (compra) R$ 3,468  (venda)
DÓLAR TURISMO  R$ 3,290  (compra) R$ 3,640  (venda)
EURO   R$ 3,810  (compra) R$ 3,816  (venda)

Nublado com 
chuvas ocasionais

FOTO: José Marques/Secom-PB

desconto e parcelamento

DEsEnvolvIMEnTo socIAl Unicef homenageou 32 municípios da PB que avançaram na promoção dos 
direitos da criança e do adolescente; Estado foi o que mais cresceu em número de cidades premiadas.  PÁGInA 3
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Rapaz é suspeito de 
manter contato com 
Patrick Gouveia durante 
assassinato de família 
na Espanha.  PÁGInA 6

O ex-governador Milton 
Cabral lança hoje obra em 
que discute caminhos para 
o desenvolvimento sus-
tentável.  PÁGInA 9

Investigações revela-
ram que pelo menos dois 
candidatos receberam as 
provas e a redação no iní-
cio do teste.  PÁGInA 14

Polícia constata 
fraude no Enem

Justiça revoga a 
prisão de Marvin

Livro analisa perfil 
econômico da PB

vazamento

crime na espanha

No verão, o ciclo de evolução do mosquito reduz de 7 para 5 dias

ÁREA DE PREsERvAção  MPF pede multa de R$ 1 milhão 
para empresa que construiu escada em falésia.  PÁGInA 4

Opinião

Uma análise 
do quadro político  
atual e a descrição 

da “sinfonia” da crise 
brasileira na coluna 

de hoje de Joana 
Belarmino

Joana Belarmino - professora da UFPB
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PÁGInA 2

Supremo acata 
denúncia contra 
Renan Calheiros

 

Por 8 votos a 3, 
ministros decidiram 
que presidente do 
Senado vai respon-
der por crime de pe-
culato.  PÁGInA 13

campanha

Saúde promove 
ações contra o 
Aedes aegypti

 

Governo do Estado 
realizará uma programa-
ção especial de prevenção 
e combate ao mosquito em 
21 municípios.  PÁGInA 5
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Milton 
Cabral 
governou 
a Paraíba 
nos anos de 
1986 e 1987

políticas



A comoção internacional – principal-
mente na América Latina - em virtude 
do falecimento do comandante-em-chefe 
da Revolução Cubana, Fidel Castro, e do 
acidente aéreo que provocou a morte de 
quase todo o time da Chapecoense, além 
de jornalistas e tripulantes, foi a cortina 
de fumaça de que precisava a Câmara dos 
Deputados, para transformar em anão de 
jardim o colosso que era o projeto origi-
nal das chamadas “Dez Medidas Contra a 
Corrupção”.

Sob a neblina da calada da noite – 
como só acontece nas traições maisdes-
caradas -, os deputados transformaram 
em Frankenstein tupiniquim o Apolo an-
ticorrupção zelosamente esculpido pelo 
Ministério Público Federal, cujo proje-
to escultórico foi aprovado, pela via da 
subscrição popular, por mais de dez mi-
lhões de brasileiros. O ser disforme gera-
do na Câmara está agora sob os cuidados 
do Senado, que pode melhorar ou piorar 
a criatura.

O esquema para ludibriar a opinião 
pública, no caso específico das Dez Me-
didas Contra a Corrupção, começou a ser 
posto em prática no domingo passado, 
quando o presidente da República, Mi-
chel Temer (PMDB), e os chefes da Câma-
ra, Rodrigo Maia (DEM-RJ), e do Senado, 
Renan Calheiros (PMDB-AL), deram uma 
entrevista coletiva, em Brasília, para 
anunciar que não iriam apoiar quaisquer 
medidas relacionadas à anistia ao caixa 
2 eleitoral.

A anistia ao caixa 2, por enquanto, foi 
relegada a segundo plano, mas a contrao-
fensiva liderada pelo Palácio do Planalto, 
no sentido de arrefecer o ímpeto da Ope-
ração Lava Jato, da Polícia Federal, con-
tinuou de vento em popa, chegando ao 
ponto de inserir, no projeto de combate 
à corrupção, a punição de juízes e mem-
bros do Ministério Público por abuso de 
autoridade.

Embora necessária, a medida, neste 
momento, foi interpretada como reta-
liação.

O governo recuou no apoio à anistia 
ao caixa 2, temendo o recrudescimento 
dos protestos, desta feita envolvendo tam-
bém setores da sociedade que apoiaram o 
golpe parlamentar que depôs a presiden-
te Dilma Rousseff (PT). A batalha campal 
em que se transformou o entorno do Con-
gresso Nacional, durante a votação, em 
primeiro turno, da PEC 55 (a do teto dos 
gastos públicos), colocou o governo e sua 
base aliada em estado de alerta máximo.

O procurador-geral da República, 
Rodrigo Janot, resumiu, em nota, o sig-
nificado do resultado da votação do PL 
4850/2016. Ele acusou a Câmara dos De-
putados de desperdiçar “uma chance his-
tórica de promover um salto qualitativo 
no processo civilizatório da sociedade 
brasileira”, e conclamou o povo a perma-
necer alerta, “para que o retrocesso não 
seja concretizado; para que a marcha seja 
invertida novamente e possamos andar 
pra frente”.

Editorial

Cortinas de fumaça
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TOMA lÁ, DÁ CÁ

JOAqUIM BARBOSA E A “REBANANIzAÇÃO” DO BRASIl

A cantora Renata Arruda 
estreia na poesia e lança 
hoje seu primeiro livro. 
A obra, intitulada “Nua”, 
será lançada às 19h, na 
Fundação Casa de José 
Américo, em João Pessoa, 
com a participação do ator 
e diretor Jayme Periard. A 
professora Zarinha ressal-
ta que “a maior qualidade 
de Renata poetisa é que 
ela sabe o potencial e sig-
nificado de cada palavra”.

O presidente Michel Temer 
(PMDB-SP) acionou o Supre-
mo Tribunal Federal (STF) 
para tentar barrar processos 
judiciais contra políticos que 
possuam concessões de rá-
dio e TV, segundo informam 
as agências. A iniciativa pode 
favorecer 40 parlamentares, 
entre eles os senadores Aécio 
Neves (PSDB-MG), Agripino 
Maia (DEM-RN), Fernando 
Collor (PTC-AL) e Jader Barba-
lho (PMDB-PA).

A Legião da Boa Vontade (LBV) 
está recebendo currículos de 
pessoas com deficiência para 
atuar nos mais diversos setores/
funções. Os currículos podem ser 
encaminhados para o e-mail: se-
lecaorh@lbv.org.br ou entregues 
em horário comercial (das 8 às 17 
horas) no seguinte endereço: Rua 
das Trincheiras, 703, Jaguaribe 
– João Pessoa/PB. Outras infor-
mações podem ser obtidas pelo 
tel.: (83) 3198-1500 ou pelo site 
www.lbv.org.

O Ministério Público Federal do Ceará  recebeu relatório da Polícia Federal que aponta para vazamento 
das provas do Enem (Exame Nacional do Ensino Médio) 2016, além do tema da redação antes do início 
da aplicação. Ao menos dois candidatos tiveram acesso ao material. Candidatos receberam fotografias 
do exame, atestam os autos.

Na próxima terça-feira, às 16h no Pleno 
do TJPB, será lançado o livro “Processos e 
Julgados Históricos da Paraíba: violência 
contra mulher”, de autoria do presidente, 
desembargador Marcos Cavalcanti, com 
coautoria de Irene Rodrigues Fernandes, 
Laura Helena Baracuhy Amorim, Maria da 
Paz Antão de Albuquerque, Zeluiza da 
Silva Formiga Brandão e Therezinha Glo-
riete Pimentel.

O deputado federal Benjamin Maranhão (SD) foi 
alvo de manifestações populares em aeroporto 
quando estava vindo à Paraíba. Na sua ótica, o 
incidente mostra o grau de intolerância, agressi-
vidade e falta de respeito de pessoas ligadas ao 
Partido dos Trabalhadores (PT). Será deputado? 
Será que suas posições no Congresso só revoltam 
ao PT ou toda a população brasileira?

DE qUEm é A CULPA?
VIOlÊNCIA

NOVA POETA

FRAUDE NO ENEM

VAgAS DE EMPREgO

O ex-ministro do Supremo 
Tribunal Federal, Joaquim 
Barbosa, em entrevista à jor-
nalista Mônica Bergamo, da 
Folha de S.Paulo, cunhou uma 
expressão curiosa para definir 
tudo o que está acontecendo 
no país este ano, do ponto de 
vista político e institucional: 
a “rebananização” do Brasil. 
“É como se o país estivesse 
reatando com um passado 
no qual éramos considerados 
uma República das Bananas. 
Isso é muito claro. Basta ver o 
olhar que o mundo lança sobre 
o Brasil hoje”, analisou. Para ele, a forma como o processo de impeachment da presidente Dilma Rousseff 
foi conduzido, apesar do caráter legal, foi equivocado, porque visava interesses particulares. Joaquim 
Barbosa disse mais. Disse que o mundo hoje olha para o Brasil com desdém, por conta do que está 
acontecendo. O momento, entende ele, é de grande turbulência, que só vai acabar quando o Brasil tiver 
um presidente legitimado pela soberania popular e aceito de forma consensual e tranquila pela grande 
maioria da população. Sobre o presidente Michel Temer foi pessimista e disse que corre o risco de não 
concluir o mandato. “É tão artificial essa situação criada pelo impeachment que eu acho, sinceramente, 
que esse governo não resistiria a uma série de grandes manifestações”, disse.
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A sinfonia da crise

Enquanto escrevo a coluna, ouço extra-
tos de O Guarani, executado pela orquestra 
Tabajara, do álbum comemorativo aos qui-
nhentos anos do Brasil, num arranjo pujante, 
estilizado. Em alguma medida tento habitar 
o país do compositor Carlos Gomes, tento 
construir alguma quilha de tempo de onde 
possa escutar a sinfonia da crise que ora se 
leva a cabo, sobretudo no Planalto Central.

O país exibe seus escombros, na econo-
mia, na política, nos sistemas de assistência 
ao povo. A crise fixa suas tenazes em todos 
os poros da nação, e cada grupo assume 
posição central nesse ranking macabro da 
disputa de um poder, hoje, completamente 
estrangulado.

Mas há, se é que possamos chamar as-
sim, algo de positivo nessa terrível marcha 
da insensatez, todas as máscaras estão cain-
do, cada um dos atores dessa crise exibe sua 
face verdadeira, cada um dos atores dessa 
crise retira da algibeira o seu trunfo mais 
importante. E, essas faces, nem todas são 
bonitas. Esses trunfos, nem todos são frutos 
da honestidade e da ética, tampouco terão o 
condão de minorar a crise.

A título de metáfora, posso dizer que 
a crise política brasileira dos últimos vinte 
anos tem uma sinfonia. Ela começa altiva, 
nos governos FHC, com pequenas áreas dis-
sonantes, quando a oposição e os movimen-
tos sociais buscavam enfrentar os males do 
neoliberalismo que desembocava no país, 
sob a égide da Escola de Chicago.

Os governos Lula construíram uma mu-
sicalidade própria, com ênfase para a cultura 
popular, os belos cantos guaranis e tabajaras, 

as vozes da negritude, a bela poética do que 
há de melhor na música popular brasileira.

A dissonância também ganhava corpo, o 
mal-estar das aristocracias murmurava seu 
desassossego em tons indignados.

Nos governos Dilma esse desassossego 
ganhou microfones, espectadores, panelas. 
A sinfonia esmerou-se em dissonâncias que 
conseguiram levar a cabo o desmantela-
mento do governo, com a promessa de um 
novo país.

Silenciaram-se os atabaques, as vozes 
das cirandeiras, os ecos da cultura popular. 
Calou-se o poeta, até no Roda Viva. Ocupa-
ram-se praças e escolas, com gás lacrimo-
gênio e a pimenta da indignação na boca do 
estômago.

A sinfonia agora é composta por gente 
grande, branca, rica, cristã,  que retira suas 
máscaras, exibe seus últimos trunfos. E não, 
eles não são bonitos. Eles exibem um parla-
mento corrupto, um poder judiciário celera-
do, digo, civilizado,  a soldo de uma suprema 
corte que controla o modo como o país será 
fatiado e entregue ao capital rentista e às 
economias estrangeiras aptas a explorar as 
matérias primas da nação.

A batalha principal começou e a sua tá-
tica é simples: Vencerá aquele grupo que me-
lhor souber usar as armas da desfaçatez, da 
chantagem, da vileza que impregna as cons-
ciências e as contas bancárias.

Não fosse tão grave essa tragédia políti-
ca, ainda temos lágrimas para chorar o terrí-
vel desfecho da Chapecoense. “Vamo, vamo, 
Chape”, que a Esperança é um lugar pequeno, 
num ínfimo fragmento do mapa.

Artigo Joana Belarmino - joanabelarmino00@gmailcom

O país exibe seus escombros, na economia, na política, nos sistemas de 
assistência ao povo. A crise fixa suas tenazes em todos os poros da nação”
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Unicef premia cidades da PB por ações 
de promoção aos direitos das crianças
32 municípios recebram
reconhecimento por avanço 
em saúde e educação

José Alves   
zavieira2@gmail.com

No período de 2013 a 
2016, trinta e dois municí-
pios paraibanos avançaram 
em direção à garantia dos 
direitos de crianças e ado-
lescentes e conquistaram do 
Fundo das Nações Unidas 
para a Infância o Unicef Mu-
nicípio Aprovado no Semiá-
rido. Por este trabalho, que 
tem como uma das priorida-
des zerar a evasão escolar, 
os municípios contemplados 
pelo Unicef receberam o re-
conhecimento internacional 
por seus avanços nas áreas 
de saúde, educação, proteção 
e participação social em dire-
ção à redução das desigual-
dades que afetam as vidas de 
crianças e adolescentes. Em 
termos proporcionais, a Pa-
raíba foi o Estado que mais 
evoluiu em número de mu-
nicípios premiados, saltando 
de 13 para 32.

A solenidade de premia-
ção dos 32 municípios reu-
nindo gestores municipais 
e estaduais, técnicos e ado-
lescentes aconteceu ontem 
na Sala de Concerto Maestro 
José Siqueira, no Espaço Cul-
tural José Lins do Rego, em 
João Pessoa, e contou com a 
presença da secretária do De-
senvolvimento Humano, Cida 
Ramos, do representante do 
Unicef, Robert Gass, e dos de-
putados Buba Germano (PSB) 
e Hervásio Bezerra (PSB). 
O evento encerrou a edição 

FotoS: Evandro Pereira
2013/2016 na Paraíba. 

Segundo a secretária 
Cida Ramos, a premiação do 
Unicef significa o avanço nas 
políticas públicas para crian-
ças e adolescentes. “O Go-
verno do Estado reconhece 
muito esse esforço, até por-
que o governador Ricardo 
Coutinho (PSB) já foi prefeito 
de João Pessoa e era prefeito 
Amigo da Criança e sempre 
recebeu esse prêmio. Por 
este motivo, ele apoia o Selo 
Unicef e incentiva todos os 
prefeitos. O governo também 
premia os municípios vence-
dores doando veículos para 
o transporte dos estudantes”, 
disse Cida.

Na ocasião, o Gover-
no do Estado, por meio da 
Secretaria de Estado do 
Desenvolvimento Humano 
(Sedh), anunciou a entrega 
de kits de informática para 
os conselhos tutelares de 
todos os municípios premia-
dos, como forma de incenti-
var ainda mais a busca por 
ações na área da criança e 
do adolescente.

“Na edição passada, o 
Governo do Estado entregou 
carro aos Conselhos Tutela-
res de 13 municípios que ga-
nharam o Selo Unicef. Neste 
ano, apesar da crise, garanti-
mos uma premiação simbóli-
ca que representa o nosso es-
forço e disposição com cada 
município vencedor, que ga-
nhará um kit de informática 
com computador e impres-
sora para fortalecer a Polí-
tica Pública”, ressaltou a se-
cretária do Desenvolvimento 
Humano, Cida Ramos, que 
representou o governador 
Ricardo Coutinho no evento.

A secretária Cida 
Ramos destacou algu-
mas ações do Governo 
que representam avan-
ços na efetivação dos 
direitos de crianças e 
adolescentes. Ela citou 
também que o Desen-
volvimento Humano 
na Paraíba apresentou 
um avanço significati-
vo, passando da faixa 
de médio para alto, de 
acordo com o estudo 
Radar IDHM, realizado 
pelo Instituto de Pesqui-
sa Econômica Aplicada 
(Ipea) em parceria com 
a Fundação João Pinhei-
ro e o Programa das Na-
ções Unidas para o De-
senvolvimento (Pnud). 
Ainda mencionou o 
Cofinanciamento Social 
do Governo com os mu-
nicípios paraibanos para 
garantir a proteção so-
cial básica e especial. 

Cida Ramos desta-
cou também programas 
do Governo que fazem 
avançar a política da as-
sistência, saúde e educa-
ção, entre eles o Progra-
ma Ciclo do Coração, que 
evita a morte prematura 
de crianças; o Programa 
de Intercâmbio Interna-
cional Gira Mundo, em 
que 50 jovens e professo-
res, todos de escolas pú-
blicas, estão no Canadá e 
na Finlândia; Programa 
de Proteção a Crianças 
e Adolescentes Ameaça-
dos de morte (PPCAM) 

em que as vítimas são 
mantidas pelo Governo 
em outros estados, entre 
outros. 

A gerente da Assis-
tência Social da Sedh, 
Patrícia Oliveira, ressal-
tou que a Paraíba saiu 
de uma posição de 13 
municípios premiados 
na edição anterior e pas-
sou para 32.

“Proporcionalmen-
te, fomos o Estado que 
mais evoluiu com re-
lação à quantidade de 
municípios premiados. 
A metodologia do Uni-
cef é a elevação dos in-
dicadores sociais para 
criança e adolescentes, 
são 21 ao todo e ga-
nha o município que de 
2013 a 2016 consegue 
atingir o melhoramento 
das políticas públicas. A 
Sedh foi apoiadora de 
todo o processo e aju-
dou na questão das ca-
pacitações, na presença 
nos municípios,  con-
tribuindo para o bom 
resultado da Paraíba”, 
acrescentou.

Índice de Desenvolvimento
Menção honrosa 
para 33 cidades

Outros 33 municípios 
não alcançaram a meta, mas 
na solenidade receberam 
menção honrosa por terem 
conquistado a melhoria em 
diversas áreas relacionadas 
às crianças e adolescentes.

Segundo Cida Ramos, 
eles fizeram muito esforço, 
mas por algum item ou ou-
tro não conseguiram cum-
prir a meta. No entanto, 
mostraram que estão no ca-
minho certo para mudar o 
quadro que será alcançado 
com determinação, desem-
penho e força de vontade. 

O representante do 
Unicef no Semiárido da Pa-
raíba, Robert Gass, que o 
Selo foi entregue aos mu-
nicípios que mais trabalha-
ram com políticas públicas 
voltadas para as crianças e 
adolescentes, a exemplo do 
combate à evasão escolar, à 
exploração sexual infantil, 
contra o trabalho infantil 
e também  pela redução da 
mortalidade materna, entre 
outras.

Gervásio Gomes, prefei-
to do município de Bernar-
dino Batista que recebeu o 
Selo Unicef, disse que para 
receber essa comenda fo-
ram quatro anos de muitos 
compromissos com todo o 
secretariado junto ao Con-
selho Tutelar da Criança 
e do Adolescente. “Nosso 
município foi acompanhado 
e avaliado pelos coordena-
dores do Selo Unicef e hoje 
veio o reconhecimento”, 
afirmou. 

Em todo o Semiári-
do brasileiro, foram 1.502 
municípios convidados em 
2013, dos quais 1.134 se ins-
creveram e 658 seguiram na 
iniciativa até 2016. Os 308 
municípios certificados inte-
gram o grupo dos que mais 
se destacaram, realizando 
pelo menos 70% das ações 
previstas na metodologia do 
Selo Unicef. 

Desse total, 32 deles es-
tão na Paraíba. Em comum, 
estes municípios fortale-
ceram as políticas públicas 
orientadas à infância e à ado-
lescência e deram especial 
atenção a ações integradas 
entre as áreas de saúde, edu-
cação, proteção e assistência 
social das gestões municipais 
e estaduais para se alcançar 
resultados.

Selo Unicef
O Selo Unicef Município 

Aprovado é uma metodolo-
gia do Fundo das Nações Uni-
das para a Infância (Unicef) 
para estimular os municípios 
a implementarem políticas 
públicas para diminuir as 
desigualdades e garantir os 
direitos das crianças e dos 
adolescentes previstos na 
Convenção Internacional so-
bre os Direitos da Criança e 
no Estatuto da Criança e do 
Adolescente (ECA).

A metodologia desta 
edição incluiu Ações Estra-
tégicas (o que os municípios 
precisam realizar) e Indica-
dores de Impacto Social (os 
resultados que os municípios 
precisam melhorar) que en-
volvem sete direitos: de so-
breviver e se desenvolver; de 
aprender; de proteger-se e 
ser protegido do HIV/AIDS; 
de crescer sem violência; de 
ser adolescente; de ser prio-
ridade nas políticas públicas; 

e de brincar, praticar espor-
tes e se divertir. O Unicef ca-
pacita gestores e técnicos das 
secretarias municipais para 
qualificar a elaboração e exe-
cução das políticas públicas e 
para estimular que elas con-
tinuem mesmo após o fim de 
cada edição.

Os 32 municípios certi-
ficados com o Selo UNICEF 
Município Aprovado – Edi-
ção 2013-2016 no Estado da 
Paraíba foram: Aparecida, 
Bananeiras, Bayeux, Bernar-
dino Batista, Bom Jesus, Ca-
baceiras, Cabedelo, Campina 
Grande, Cubati, Cuité, Da-
mião, Dona Inês, Emas, Es-
perança, Frei Martinho, Juru, 
Lucena, Mogeiro, Monteiro, 
Nazarezinho, Nova Palmeira, 
Ouro Velho, Picuí, Pombal, 
Santa Helena, Santa Inês, 
Joca Claudino, São Francisco, 
São José dos Cordeiros, São 
Mamede, Solânea e Taperoá.

Mais de 1,1 mil participantes

54 municípios realizaram a Semana do Bebê e 46 incluíram o evento no calendário municipal oficial.

15 municípios desenvolveram o Plano Municipal pela Primeira Infância

32 municípios implementaram ações de atenção ao pré-natal

34 municípios realizaram busca ativa para identificar crianças fora da escola

34 municípios realizaram busca ativa para atualizar suas taxas de crianças com necessidades educacionais e especiais, 

outro passo importante para garantir seu acesso à escola.

26 municípios realizaram ações de prevenção ao trabalho de crianças e adolescentes

12 municípios implementaram algum programa para prevenção e acolhimento de meninos e meninas vítimas de violência 

doméstica e sexual

44 municípios criaram o Núcleo de Cidadania dos Adolescentes (NUCA)

36 municípios realizaram a campanha Por Uma Infância Sem Racismo

53 municípios realizaram ações de prevenção contra o Aedes aegypti e 48 envolveram as escolas municipais nessas ações.

Metas alcançadas

O governo 
avançou com 
ações nas 
áreas de saúde
e educação

Representantes de municípios receberam certificados do Unicef pelo trabalho desenvolvido, em solenidade realizada no Espaço Cultural 

Cida Ramos destacou ações do governo para melhorar a educação O diretor do Unicef, Robert Gass, participou da solenidade



UNIÃO  A João Pessoa, Paraíba - SEXTA-FEIRA, 2 de dezembro de 2016

Políticas

MPF quer multa para empresa 
que construiu escada em falésia
Se condenada, a empresa 
pode ser obrigada a
pagar até R$ 1 milhão

O Ministério Público Fe-
deral na Paraíba (MPF/PB) in-
terpôs recurso de apelação ao 
Tribunal Regional Federal da 
5ª Região (TRF-5) para que a 
empresa JL Group Iincorpora-
ção e Investimentos LTDA – ME 
indenize a coletividade por da-
nos materiais e morais a serem 
arbitrados em quantia mínima 
de R$ 1 milhão, por construir 
escada em falésia, em Área 
de Preservação Permanente 
(APP), dando acesso do con-
domínio Brisa de Carapibus à 
praia, localizada no Litoral Sul 
do Estado. O pleito do MPF é 
baseado na Lei 6.938/81 e no 
Artigo 225 da Constituição Fe-
deral.

A Justiça Federal na Paraí-
ba julgou parcialmente proce-
dentes pedidos formulados na 
inicial da ação proposta pelo 
Instituto Brasileiro do Meio 
Ambiente e dos Recursos Na-
turais Renováveis (Ibama), que 
também recorreu da decisão, 
com reforço do MPF.

O juízo decidiu que a JL 
Group terá de demolir a esca-
da; abster-se de podar/cortar 
a vegetação nativa do local; 
apresentar, no prazo máximo 
de 120 dias, a contar da inti-
mação para cumprimento da 
obrigação de fazer, medidas re-
paratórias para a recuperação 

da área degradada, mediante 
a elaboração de Projeto de Re-
cuperação de Área Degrada-
da (PRAD), acompanhado de 
anotação de responsabilidade 
técnica e de cronograma de 
execução, a ser submetido à 
apreciação do Ibama; e execu-
tar o PRAD, respeitando o cro-
nograma de execução previa-
mente aprovado. No entanto, 
o MPF justifica que a indeni-
zação é necessária, “tendo em 
vista tratar-se de infração es-
candalosamente evidente, em 
ecossistema frágil (falésia) e 

pelo longo tempo passado com 
persistência da lesão ambien-
tal, observando-se também o 
porte da empresa infratora, 
que emprega a escada em tela 
para valorizar empreendimen-
to e lucrar ainda mais com seus 
clientes”.

Estímulo ao infrator
Para o Ministério Público 

Federal, em que pese o avanço 
representado pela decisão ju-
dicial, ao negar o pleito de in-
denização cumulativa, a Justiça 
acaba por perdoar o infrator 

por tudo que lucrou ao longo 
do tempo em que permaneceu 
na ilicitude em detrimento da 
qualidade ambiental.

“Se adotado o raciocínio 
de que, em casos tais, a restau-
ração do ambiente natural se-
ria suficiente à composição da 
lide, haveria um estímulo em 
favor daquele empreendedor 
que pouco se preocupa em ob-
servar as limitações impostas 
por normas de natureza am-
biental. Isto porque saberia ele 
que, devastando áreas de pre-
servação permanente ou ou-

tros ecossistemas sem licença 
ambiental, no máximo poderia 
ser condenado judicialmente 
a recompor a área, computan-
do em seu favor o resultado da 
exploração econômica durante 
todo o período de tramitação 
do pertinente processo admi-
nistrativo e/ou judicial. Portan-
to, a solução mais adequada, 
diante dessa possibilidade, é 
impor também, em hipóteses 
tais, uma reparação civil, além 
do dever de adimplir com as 
multas administrativas”, segue 
a apelação.

Ainda segundo o recurso, 
“sem a imposição de qualquer 
indenização por dano mate-
rial e moral, o empreendedor 
se sente livre para degradar o 
meio ambiente diante da certe-
za de que, mesmo que seja au-
tuado pelos órgãos ambientais, 
não sofrerá qualquer conse-
quência por sua conduta ilícita, 
além das módicas multas admi-
nistrativas e do dever de repa-
rar (quando a própria natureza 
não o fizer por si mesma). Dessa 
forma, o melhor negócio para 
o empreendedor será sempre 
ocupar APP até que sua condu-
ta ambientalmente ilícita seja 
detectada pelos órgãos fiscali-
zadores, quando, então, cessará 
suas atividades ilícitas naquela 
área e passará a degradar em 
outra, certo de que nenhuma 
penalidade lhe será aplicada, 
além da reparação pelo dano 
(que ele, aliás, postergará ao 
máximo, quando lhe couber)”.

Cumprimento
Considerando que sequer 

houve recurso da empresa 
condenada, bem como que os 
recursos interpostos pelo Iba-
ma e MPF pleitearam apenas a 
ampliação da condenação para 
abranger indenização, o Minis-
tério Público requereu desde 
logo o cumprimento imediato 
do julgado, com intimação da 
referida empresa para início da 
contagem do prazo de 120 dias 
para implementação das obri-
gações estipuladas.

Vicemário 
Simões e 
Camilo Farias 
eleitos na UFCG

O professor Vicemário 
Simões foi eleito reitor da Uni-
versidade Federal de Campina 
Grande (UFCG) em consulta 
à comunidade acadêmica dos 
sete campi da instituição - Cam-
pina Grande, Cajazeiras, Cuité, 
Patos, Pombal, Sousa e Sumé -, 
realizada na quarta-feira (30). 

Com a consulta sendo rea-
lizada de forma uninominal, po-
dendo o membro da comunida-
de votar em candidatos a reitor 
e vice-reitor de chapas diferen-
tes, o professor Camilo Farias 
(também, da Chapa 1) foi eleito 
para a vice-Reitoria da UFCG 
nos próximos quatro anos.

Segundo o professor Ma-
nassés Agra, presidente da Co-
missão Especial instituída pelo 
Colegiado Pleno, a divulgação 
dos números oficiais do plei-
to acontecerá, tão logo as atas 
de apuração dos campi fora de 
sede sejam recebidas.

O processo de escolha foi 
realizado de forma proporcio-
nal, cabendo aos servidores do-
centes o peso de 70% e os ser-
vidores técnico-administrativos 
e estudantes com 15%, cada, 
seguindo a Lei das Diretrizes 
Básicas da Educação.

Na disputa para reitor, o Ken-
nedy Guedes (Chapa 4) ficou em 
2º lugar, Marcos Lia Fook (Chapa 
2), em 3º, e Rosilene Montenegro 
(Chapa 3) foi a 4ª colocada.

A homologação do resul-
tado e a elaboração da lista trí-
plice pelo Colegiado Pleno, para 
encaminhamento ao Ministério 
da Educação (MEC), acontece-
rão nesta primeira quinzena. E 
os eleitos serão investidos nos 
cargos em fevereiro do próximo 
ano.

O presidente do Tribunal de Contas 
do Estado da Paraíba, conselheiro Ar-
thur Cunha Lima, cumpriu agenda em 
Brasília integrando a equipe de conse-
lheiros que debateu sobre propostas de 
mudanças legislativas que afetam os Tri-
bunais de Contas e seus membros. Ele es-
tava acompanhado do presidente da As-
sociação dos Membros dos Tribunais de 
Contas do Brasil (Atricon), conselheiro 
do TCE de Pernambuco, Valdecir Pascoal 
e o presidente do Tribunal de Contas do 
Distrito Federal, Renato Rainha.

A primeira reunião aconteceu, na 
terça-feira (29), com o senador Arman-
do Monteiro Neto (PTB-PE), relator do 
PLC 54/1 na Comissão de Assuntos Eco-
nômicos (CAE) do Senado. O PLC 54 
(que tramitou na Câmara dos Deputa-
dos como PLP 257) vincula o alonga-
mento das dívidas de estados e do Dis-
trito Federal com a União por 20 anos 
ao cumprimento de medidas de restri-
ção fiscal e propõe alterações na Lei de 
Responsabilidade Fiscal (LRF).

Os conselheiros entregaram ao se-
nador uma nota técnica em que defen-
dem que quaisquer mudanças na LRF 
devem ser precedidas por um amplo de-
bate na sociedade. “Nossa posição é a de 

que o texto deve permanecer o mesmo 
aprovado pela Câmara dos Deputados, 
deixando para um momento posterior, 
após o devido debate, quaisquer mu-
danças estruturais na LRF”, afirmou Val-
decir Pascoal. “O senador admitiu que o 
ideal fosse uma maior discussão sobre as 
mudanças permanentes da LRF. Prome-
teu ler a nota técnica e refletir sobre o 
tema”, adiantou. Além da audiência 
com o relator, a Atricon aproveitou para 
entregar um conjunto de emendas sobre 
o tema a cada um dos senadores da CAE.

Ainda no Senado, os conselheiros 
tiveram uma série de reuniões com os 
senadores Aloysio Nunes (PSDB-SP), Ga-
ribaldi Alves (PMDB-RN), José Maranhão 
(PMDB-PB) ,Jose Gonzaga Sobrinho (PS-
DB-PB) e Cristovam Buarque (PDT-DF) para 
tratar da PEC 62, que veda a vinculação 
remuneratória automática entre subsí-
dios de agentes públicos. “Tratamos es-
pecificamente da mudança no artigo 73 
da CF, que desfaz o vínculo constitucional 
entre o regime jurídico dos membros dos 
Tribunais de Contas e o da magistratura. 
Esse dispositivo é uma garantia ao exer-
cício independente das atribuições de 
ministros e conselheiros dos Tribunais de 
Contas”, alertou Pascoal.

Tribunal de Contas debate com 
os senadores PLC 54 e PEC 62

em Brasília
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Conselheiros entregaram nota técnica em que defendem amplo debate com a sociedade

A empresa infratora empregou a escada em tela para valorizar empreendimento e lucrar ainda mais com os seus clientes

Ao realizar, ontem, sua 
última sessão ordinária do 
ano – de nº 2681-, a 1ª Câma-
ra do Tribunal de Contas do 
Estado da Paraíba conseguiu 
superar em mais de 700 pro-
cessos, e com folgada antece-
dência, a meta de 3.409 jul-
gamentos estabelecida para 
todo o exercício 2016.

Pelo que determina 
norma interna – a Reso-
lução Administrativa TC 
05/2016- o prazo de cum-
primento das metas fixa-
das de instrução e apre-
ciação e julgamento de 
processos do tribunal vai 
de abril deste ano até mar-
ço de 2017.

O Colegiado conclui suas 
atribuições, já neste mês de de-
zembro, com o exame de 4.151 
processos, entre os quais figu-
ram 136 relacionados à pres-
tação de contas de órgãos mu-
nicipais, 230 sobre licitações 
e contratos, 89 de inspeções 
especiais, 38 de inspeções de 
obras públicas, 16 de exames 
de concursos públicos, 42 de 
denúncias e representações, 
77 sobre recursos de jurisdi-
cionados, e outros 200 para 
verificação de cumprimento de 
decisões da Corte.

Na sessão de ontem, a 
1ª Câmara julgou regular 
o processo 03566/06, de 
prestação de contas de con-
vênio do Funcep – Fundo de 
Combate e Erradicação da 
Pobreza- para reforma e am-
pliação de creches e centros 
de capacitação e treinamen-
to em diversos municípios 
do Estado.

Julgou também regular, 
mas com ressalvas, o pregão 

presencial 006/2015, da Pre-
feitura de Santa Rita, destina-
do a registro de preços para 
aquisição de alimentos pere-
cíveis. Ao examinar o proces-
so 03967/11, concluiu pela 
improcedência de denúncia 
de suposta prática de nepo-
tismo na Prefeitura de Poci-
nhos, no exercício 2011.

E promoveu, ainda, a 
análise de dezenas de pro-
cessos de atos de pessoal, 
concluindo em sua grande 
maioria pela legalidade e con-
sequente concessão de regis-
tro, ou revisão de cálculos, em 
pedidos de aposentadorias 
e pensões de servidores ou 
seus dependentes.

Ao término da sessão 
para exame de uma pauta 
com 110 processos, o con-
selheiro Fábio Nogueira, que 
preside o Colegiado, recebeu 
cumprimentos dos conse-
lheiros substitutos Antonio 
Gomes Vieira e Renato Ser-
gio Santiago Melo, da secre-
tária da 1ª Câmara, Márcia 
de Fátima Alves Melo, além 
do subprocurador geral do 
Ministério Público, Luciano 
Andrade Farias, “pela for-
ma inteligente e equilibrada 
como conduziu os trabalhos 
durante todo este exercício”.

Em resposta, o conse-
lheiro Fábio atribuiu os resul-
tados alcançados ao esforço 
de todos que compõem o Co-
legiado, e estendeu sua grati-
dão aos servidores de apoio e 
dos demais setores. “Foi este 
ambiente de cordialidade, 
empenho e espírito público 
que nos fez alcançar, com boa 
antecipação, esta alta produ-
tividade”, destacou.

1ª Câmara do TCE supera 
meta com antecedência

ao julgar mais de 4 mil Processos



Cesta básica em João 
Pessoa caiu 1,31% em 
novembro, aponta Ideme
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Secretaria de Estado da 
Saúde elaborou programação 
específica em 21 cidades 

Paraíba participa de mobilização hoje
dIa d Contra o aedes

Rodolfo Amorim
Especial para A união

Para mobilizar as pessoas 
contra a proliferação do mos-
quito Aedes aegypti, respon-
sável pela transmissão da den-
gue, do zika vírus (que provoca 
microcefalia em bebês) e da 
febre chikungunya, a Paraíba 
participa hoje, juntamente com 
outros estados, do Dia Nacio-
nal de Combate ao Mosquito. 
O chamado “Dia D” contra o 
Aedes é uma ação que conta 
com a participação de órgãos 
públicos e da população. A 
Secretaria Estadual de Saúde 
(SES) elaborou uma programa-
ção específica em 21 cidades 
paraibanas. 

Em João Pessoa, o even-
to vai contar com a presença 
do ministro das Cidades, que 
participará de evento, a partir 
das 8h30, no Posto da Policia 
Rodoviária Federal BR-230, 
no município de Bayeux, onde 
será assinada a autorização de 
liberação para leilões de veí-
culos sem utilidades, que se 
encontram na PRF e servem 
de criadouros  do mosquito. 
Depois disso, será feita uma 
visita à Escola Técnica Esta-

dual de Bayeux, para um en-
contro com alunos.

O ministro também visi-
tará a Sala de Situação Esta-
dual de Combate ao Aedes, no 
Espaço Cultura José Lins do 
Rêgo, para conhecer o aplicati-
vo “Aedes na Mira”. Em seguida, 
uma ação será feita de casa em 
casa, na comunidade Brasília 
de Palha para identificação de 
criadouros. A pretensão é que 
o movimento ocorra todas as 
sextas-feiras.

O 1º Grupamento de En-
genharia também está incluí-
do na mobilização, portanto, 
realizará uma solenidade mi-
litar em sua sede, na Avenida 
Epitácio Pessoa, às 7h30, com 
a presença de alunos da Escola 
Municipal de Ensino Funda-
mental General Rodrigo Otávio 
(EMEF). Além de ações de lim-
peza e conscientização do pú-
blico interno, com objetivo de 
garantir que não existam focos 
e criadouros de mosquito nas 
instalações do quartel, nem em 
suas residências particulares.

A Coordenação de Vigilân-
cia Epidemiológica, da SES, re-
vela que em virtude do período 
de verão, o ciclo de evolução do 
mosquito reduz de sete para 
cinco dias, devido às chuvas 
demoradas e o intenso calor 
dessa estação, que vai de no-
vembro a abril. Assim, julgam 
necessárias as ações feitas de 

forma antecipada e contínua, 
porém, a mobilização traz um 
alerta e a convocação de todas 
as instâncias (federal, estadual 
e municipal) junto à população 
combaterem esse mal. 

Dados da Paraíba 
A SES informou que 

43.939 notificações de dengue 
foram registradas na Paraíba, 
20.432 de chikungunya e 4.707 
de zika, no período de 3 de ja-
neiro a 18 de novembro deste 
ano. O número de óbitos por 
chikungunya no Estado chegou 
a 26, sendo 10 na capital João 
Pessoa. Outras cinco pessoas 
morreram devido à dengue no 
Estado. Os dados, divulgados 
pela Secretaria de Saúde, estão 
sujeitos a alterações. 

Um levantamento reali-
zado pelo Ministério da Saúde 
(LIRAa), de 2016, em conjun-
to com os municípios, aponta 
71 municípios em situação 
de alerta ou risco de surto de 
dengue, chikungunya e zika 
na Paraíba. Desse total, 16 ci-
dades estão em risco, e 55 em 
alerta. Outras 24 estão em si-
tuação adequada. João Pessoa, 
a capital do Estado, está em 
condições satisfatórias. Os nú-
meros dessa pesquisa foram 
apresentados pelo ministro 
da Saúde, Ricardo Barros, en-
quanto fazia a divulgação da 
nova campanha. 

n Uma das soluções mais simples, de 
acordo com o Ministério da Saúde, e que 
todo mundo pode fazer, é evitar água 
parada;
n Vedar as caixas d’águas, galões, tonéis 
e tambores, além de manter as calhas 
sempre limpas; 
n Evitar pneus, garrafas vazias e baldes 
expostos e descobertos; 
n Manter as piscinas e fontes sempre 
tratadas;
n Preencher os vasos de plantas com 
areia até a borda;

n Fazer alterações físicas é uma dica 
do Proteste, que sugere a proteção 
das casas com telas. O ideal seria fazer 
alterações físicas em casa;
n Se tiver jardim, mantenha a grama bem 
cortada e aparada, além de ter plantas 
aromáticas que afastem os mosquitos;
n O uso de repelentes também é 
fundamental, mas é preciso estar 
ciente da eficiência de determinados 
produtos, uns protegem mais, outros 
menos. Matenha-os fora do alcance 
das crianças; 

dicas para evitar a proliferação 

O Governo do Estado, por meio 
da Secretaria de Estado da Saúde, 
ofereceu, ontem pela manhã, testes 
rápidos gratuitos de Aids, Sífilis e He-
patites B e C, para lembrar o Dia Mun-
dial de Luta contra a Aids, no bairro 
do Rangel, na Tenda de Jurema da 
Mestra Maria Quitéria. Durante todo 
o mês, estes exames estão sendo ofe-
recidos nos 223 municípios paraiba-
nos e, ainda dentro da campanha, o 
Governo disponibilizou para todos os 
municípios material gráfico, camisas, 
cartazes e banners; dois milhões de 
camisinhas; 500 mil unidades de gel 
lubrificante e 200 mil preservativos fe-
mininos.

“Logo aceitamos o convite do Pai 
Matos para trazer os serviços para 
esta comunidade, por entender que a 
nossa obrigação, enquanto gestão pú-
blica, é se fazer presente em todos os 
espaços”, disse a gerente operacional 
das IST/Aids/Hepatites Virais da SES, 
Ivoneide Lucena.

“Fiz o convite porque acho que 
a obrigação de todo cidadão é, sem-
pre que possível, estar voltado para 
a comunidade. Neste caso, atuando 
num assunto que ainda é tabu entre 
as famílias: a sexualidade e as formas 
de prevenção contra as doenças se-
xualmente transmissíveis”, falou Pai 
Matos.

Zélia Maria de Oliveira e Marcos 
Antonio Ferreira foram os primeiros a 
chegar para realizar os testes. Primei-
ro, passaram pelo aconselhamento 
com a equipe de psicólogos; em se-
guida, realizaram os quatro testes e, 
dentro de 15 minutos, já receberam os 
resultados das profissionais do acon-

selhamento. Os dois são casados há 
mais de 20 anos.

“Tava um pouco nervosa, achan-
do que a furada no dedo ia doer, mas, 
não dói nada. Fiquei impressionada 
como, com apenas um furinho, coleta-
ram sangue para os quatro exames e o 
resultado sai super rápido. Fiquei mais 
feliz com o resultado “não reagente”, 
meu e do meu marido”, disse Zélia. 

“Foi muito bom este serviço aqui 
perto de casa. Tenho 48 anos e nun-
ca tinha feito nenhum destes exames 
e hoje fiz logo quatro, de uma vez e 
muito rápido”, falou Marcos.

A equipe que realizou os serviços 
é composta por psicólogos, bioquími-
cos, enfermeiros e assistentes sociais, 
da Gerência Operacional das IST/Aids/
Hepatites Virais da SES e do Hospital 
Clementino Fraga. 

Meta até 2030
Além do Dia Mundial de Luta 

Contra a Aids, foi aberto ontem o 
“Dezembro Vermelho”, que, neste 
ano, tem como foco o cumprimento 
da meta 90-90-90, até o ano 2030. 
De acordo com a meta, deverão ser 
diagnosticadas, precocemente, 90% 
das pessoas que têm HIV e informá-las 
que têm o vírus; destas, 90% serão 
tratadas e 90% das pessoas tratadas, 
deverão estar com baixa replicação 
(multiplicação) do vírus.  

A Secretaria da Saúde, além de 
todas estas ações, estimula para que 
todos os equipamentos de saúde se-
jam iluminados na cor vermelha e de-
corados com os laços que significam 
solidariedade às pessoas vivendo com 
HIV ou Aids.

Governo realiza ações no 
bairro do Rangel na capital

dIa MUndIaL de LUta Contra a aIds

A importância do uso da camisinha é divulgada em todas as campanhas de combate ao HIV

A Secretaria de Saúde de Ca-
bedelo (Sescab) deu início, ontem, 
Dia Mundial de Luta Contra a Aids, 
às atividades alusivas ao Dezem-
bro Vermelho. As ações se con-
centraram no pátio do Hospital e 
Maternidade Municipal Padre Al-
fredo Barbosa (HMMPAB), e con-
taram com um pitstop e um Posto 
Volante, onde foram ofertados à 
população testes rápidos para HIV, 
Hepatites B e C e Sífilis. 

Sob o tema, “É possível viver 
bem com Aids. Com preconceito 
não”, a campanha será intensificada 
durante todo o mês. Nesse Dia D de 
ações, a Sescab também distribuiu 
folders informativos e preservativos 
à população presente. 

“Continuamos dando ênfase 
a todas as campanhas preventivas 
preconizadas pelo Ministério da 
Saúde (MS), a exemplo deste Dia D 
no combate à Aids. E sempre atra-
vés de ações em rede, entendendo 
ser a prevenção a melhor estraté-
gia no sentido de encurtar distân-
cias entre o usuário dos nossos ser-
viços e o tratamento propriamente 
dito, promovendo saúde e bem-es-
tar à nossa população”, destacou 
o secretário de Saúde, Jairo Gama.

Apesar das ações promovidas 
ontem, a Sescab informa que o teste 
rápido para HIV, Sífilis e Hepatites B 
e C podem ser realizados diariamen-
te em todas as Unidades de Saúde da 
Família (USF) do município.

Dezembro Vermelho em Cabedelo

Foto: Secom-PB

Os militares atuarão tam-
bém hoje em suas unidades 
e no entorno, com inspeção 
para identificação e elimina-
ção de possíveis criadouros. 
Nos meses seguintes estarão 
150 militares em visitas, de 
casa em casa, junto aos agen-
tes de endemias, em 61 mu-
nicípios prioritários, a partir 
de critérios epidemiológicos 
e ambientais (Óbitos por den-
gue e chikungunya e incidên-
cia das doenças).

Na Paraíba existe a Sala 
Estadual de Situação, uma das 
ações que tem contado com 
o empenho da Polícia Militar. 
O órgão surgiu como uma das 
principais ações contidas no 
Plano Estadual de Combate ao 
Aedes aegypti, em decorrência 
da incidência anormal de casos 
de microcefalia no Estado. 

A sala é coordenada pela 
Secretaria de Estado da Saú-
de (SES), e funciona em par-
ceria com a Polícia Militar, 
Exército Brasileiro, Corpo de 
Bombeiros Militar e Defesa 
Civil, está ligada diretamente 

A 6ª Gerência Regional 
de Saúde, com sede em Patos, 
participa hoje do Dia Nacional 
de Mobilização contra o Aedes 
aegypti. Pela programação, 
haverá na sede da Gerência, 
abertura da mobilização, às 
8h30. Em seguida haverá uma 
caminhada até a Praça Getúlio 
Vargas, onde haverá explana-
ções de técnicos e gestores 
de saúde, campanha corpo a 
corpo com a população, que 
receberá material informativo 
sobre os cuidados com o mos-
quito transmissor da dengue, 
chikungunya e zika vírus. 

O Corpo de Bombeiros 
realizará uma blitz educativa 
na Rua do Prado, com o mes-
mo propósito, de conscienti-

zação da população sobre os 
perigos provenientes do Ae-
des. Durante toda essa sema-
na a Vigilância Ambiental rea-
lizou trabalho de inspeção em 
todas as repartições públicas 
do Estado, como hospitais, III 
BPM, Emater, Cagepa, Detran, 
dentre outros, em busca de 
criadouros do mosquito, asso-
ciando a essa ação o trabalho 
educativo e de prevenção.   

A 6ª Gerência desenvolve 
essa ação concomitantemente 
com todos os 24 municípios 
de sua jurisdição. “Trata-se de 
uma atividade de suma im-
portância para que a socieda-
de permaneça vigilante a fim 
de evitar, combater, eliminar 
qualquer tipo de criadouro do 

mosquito Aedes. Estamos ofe-
recendo todo e qualquer apoio 
aos municípios para que pos-
samos vencer essa guerra con-
tra o mosquito, que tem trazi-
do sérias consequências para 
a saúde pública”, comentou 
Liliane Sena, gerente regional 
de saúde. 

Eugênio Pacceli, técni-
co da Vigilância Ambiental, 
destacou a importância dos 
habitantes terem algumas ati-
tudes preventivas, a exemplo 
de manter os reservatórios de 
água sempre bem fechados 
para evitar os surgimentos de 
criadouros do Aedes; a elimi-
nação do lixo domiciliar, redu-
zindo-se ao máximo as chances 
de reprodução do mosquito.

Atuação de militares em 61 municípios

Patos terá caminhada e blitz educativa

com a Sala de Gerenciamento 
de Crise Nacional, em Brasília. 
Sua tarefa é atuar no recebi-
mento de denúncias de possí-
veis focos do mosquito Aedes 
aegypti de todos os municí-
pios do Estado da Paraíba.

A campanha
A nova campanha do Mi-

nistério da Saúde, de conscien-
tização para o combate ao mos-
quito, chama a atenção para 
as consequências das doenças 

causadas pela chikungunya, 
zika e dengue, além da impor-
tância de eliminar os focos do 
Aedes. “Um simples mosquito 
pode marcar uma vida. Um sim-
ples gesto pode salvar” alerta 
a campanha, que será veicula-
da na TV, rádio, internet, redes 
sociais e mobiliários urbano, 
como ponto de ônibus e outdo-
or no período de 24 de novem-
bro a 23 de dezembro. Segundo 
o Ministério da Saúde, foram 
investidos R$ 10 milhões.
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Cesta básica de João Pessoa caiu 
1,31% em novembro, aponta Ideme

O preço da cesta básica 
na cidade de João Pessoa fi-
cou mais barato no mês de 
novembro com uma queda de 
1,31%, o que reduziu o acu-
mulado no ano para 15,88% e 
nos últimos doze meses para 
17,48%. No mesmo período 
do ano passado, a cesta regis-
trou um aumento de 3,31%, 
- com os acumulados anuais 
de 11,57% e 14,15% nos últi-
mos doze meses. 

Os preços praticados 
em João Pessoa no mês de 
novembro/16 revelaram 
que ficaram mais baratos 
os produtos: frutas: bana-
na e laranja (9,49%), feijão 
(7,74%), legumes: abóbora, 
beterraba, batata-inglesa, 
cenoura e tomate (2,11%) e 
carnes (1,73%). Os produtos 
que registraram aumentos de 
preços médios foram: raízes: 
inhame, batata-doce e maca-
xeira (9,29%), arroz (9,01%), 
farinha de mandioca (7,27%), 
leite pasteurizado (2,07%), 
café moído (1,29%) e óleo de 
soja (0,25%). O pão francês, o 
açúcar e margarina não apre-

sentaram reajustes de preços. 
A ração essencial míni-

ma (cesta básica), utilizada 
pelo Ideme na elaboração do 
índice econômico, é definida 
pelo Decreto-Lei nº. 399, de 
30.04.1938. A lei estabelece 
treze produtos alimentares 
básicos (arroz, feijão, carnes, 
farinha de mandioca, café, 
pão, leite, açúcar, margarina, 
óleo de soja, legumes, frutas 
e raízes) e suas respectivas 
quantidades.

Total
O custo total da cesta 

básica em novembro caiu de 
R$ 371,05 (setembro) para 
R$ 366,20, passando a re-
presentar aproximadamente 
41,61% do salário mínimo. 
No mês de novembro do ano 
passado o valor da cesta era 
de R$ 311,06. Com isso, um 
trabalhador que nesse perío-
do ganhou um salário mínimo 
de R$ 880,00 precisou traba-
lhar o equivalente a 91 horas 
e 33 minutos para adquirir 
sua alimentação individual 
no mês de novembro/16. 
Uma família composta por 
quatro pessoas teria que dis-
por de R$ 1.464,80. Mais in-
formações no site do Ideme: 
www.ideme.pb.gov.br O preço do feijão na capital registrou uma queda de 7,74% no mês de novembro, segundo pesquisa divulgada pelo Ideme
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O advogado Sheyner As-
fora, defensor do estudante 
Marvin Henriques Correia, 
disse que vai aguardar o po-
sicionamento do Ministério 
Público para então se pro-
nunciar sobre o andamen-
to do processo. No final da 
tarde de anteontem, a juíza 
Francilúcia Rejane de Souza, 
do 2º Tribunal do Júri de João 
Pessoa decidiu revogar a pri-
são do estudante que se en-
contra no Presídio PB1, em 
Jacarapé. Ela havia mantido 
a prisão do jovem durante a 
audiência de custódia.

Com a decisão da magis-
trada, Marvin, que se encon-
trava preso desde o dia 28 de 
outubro vai responder o pro-
cesso em liberdade, mais vai 
usar tornozeleira. De acordo 
com seu advogado, o estu-

dante preenche todos os re-
quisitos para continuar solto. 
Para Sheyner Asfora, ele não 
apresenta perigo à sociedade 
e nem vai atrapalhar a ação 
penal.

Com o uso da tornoze-
leira eletrônica, Marvin deve 
ficar recolhido em casa todos 
os dias das 22h às 6h (horá-
rio local) e comparecer men-
salmente ao cartório.

De acordo com inves-
tigações feitas pela polícia 
Marvin Henriques Correia 
teria mantido conversa e 
troca de fotos, via Whatsapp, 
com Patrick Gouveia, princi-
pal suspeito de ter praticado 
uma chacina quando matou 
e esquartejou quatro pes-
soas, sendo duas crianças e 
os pais dentro de uma casa 
na cidade espanhola de Pioz. 
Os corpos somente foram lo-
calizados após uma vizinha 
denunciar o mau cheiro.

Juíza revoga a prisão
de Marvin Correia

chacina na espanha

Cardoso Filho
josecardosofilho@gmail.com

Além dos cursos regu-
lares, o Centro de Línguas 
da Paraíba está com inscri-
ções abertas para os inten-
sivos de Inglês e Espanhol. 
O intensivão de férias, como 
é chamado, irá acontecer de 
2 de janeiro a 3 de feverei-
ro e os interessados devem 
fazer as matrículas presen-
cialmente, na Avenida Rui 
Carneiro, 925, Miramar, 
João Pessoa.

Os estágios oferecidos 
para o intensivão de férias 
de Inglês serão o 1 e 2. Se-
rão oferecidas duas turmas 
de Inglês 1, às segundas e 
quartas, período vespertino;  
terças e quintas, período no-
turno. As turmas do estágio 

2 terão aulas às segundas e 
quartas, das 18h às 21h; e às 
terças e quintas, das 14h30 
às 17h30. 

O intensivão de Espa-
nhol oferece três estágios: 
1, 3 e 6. Às segundas e sex-
tas, das 14h às 17h, aconte-
ce o Espanhol 1; o Espanhol 
3 será oferecido às segun-
das e quartas, das 8h às 
11h; e às terças e quintas, 
das 14h às 17h, acontece o 
estágio 6.

Todas as turmas terão 
dois encontros semanais de 
três horas. O valor do curso 
será de R$ 200,00. Mais in-
formações podem ser obtidas 
pelos telefones (83) 99981-
5456 e (83) 98700-7865.

Centro de Línguas está 
com inscrições abertas

inTensiVO De FÉRias

Espep fará 
curso de imersão 
no município
de Itabaiana

Após divulgar a progra-
mação de dezembro em João 
Pessoa, Campina Grande e 
Sousa, a Escola de Serviço 
Público do Estado da Paraíba 
(Espep) informa que ofere-
cerá o curso de imersão Con-
trole de Infecção Hospitalar 
nas Unidades de Saúde Esta-
duais, solicitado pelo Hospi-
tal Regional de Itabaiana ao 
Governo do Estado. 

Em novembro, a Espep 
ofereceu, em Itabaiana, os 
cursos Suporte Básico de 
Vida e Enfermagem do Tra-
balho no Serviço Público Es-
tadual, nos dias 12 e 19/11. 
O aperfeiçoamento Suporte 
Avançado em Cardiologia 
teve um módulo no último 
dia 26/11 e segue ainda 
neste sábado, 3/12. O curso 
Controle de Infecção Hospi-
talar (CCIH) segue ainda nos 
dias 3, 10 e 17 deste mês. 

De acordo com a supe-
rintendência, a Espep já rea-
lizou outras vezes - e conti-
nua a realizar - convênios em 
cidades onde a Escola não 
possui sede ou ainda com 
instituições que necessitem 
de treinamento. O local do 
curso e inscrições acontecem 
no Hospital Regional Sebas-
tião Rodrigues de Melo, mu-
nicípio de Itabaiana. 

Cursos de dezembro
A Espep está com inscri-

ções abertas para cursos em 
outras três cidades paraiba-
nas: João Pessoa, Campina 
Grande e Sousa. Em janeiro, a 
escola deve entrar em perío-
do de recesso, portanto, esta 
será a última oportunidade 
de os servidores estaduais 
realizarem seu aperfeiçoa-
mento antes dos períodos 
festivos e férias escolares. 

Estão sendo oferecidos 
mais 13 cursos, sete na ca-
pital João Pessoa, três em 
Campina Grande e mais três 
em Sousa.

A Secretaria Nacional 
de Defesa do Consumidor 
(Senacon) promoveu on-
tem uma capacitação com 
o objetivo de ampliar, na 
Paraíba, o acesso à plata-
forma consumidor.gov, que 
promove uma comunicação 
direta entre consumidores 
e empresas. O evento acon-
teceu na sede da Autarquia 
de Proteção e Defesa do 
Consumidor do Estado da 
Paraíba (Procon-PB), em 
João Pessoa.

O consumidor.gov é um 
serviço público para solu-
ção alternativa de conflitos 
de consumo via internet e 
ocorre da seguinte forma: 
primeiro, o consumidor 
deve verificar se a empre-
sa contra a qual quer re-
clamar está cadastrada no 
site. Ele registra sua recla-
mação e, a partir daí, ini-

cia-se a contagem do prazo 
para manifestação da em-
presa, que tem até 10 dias 
para analisar e responder a 
questão.

Em seguida, é garanti-
da ao consumidor a chance 
de, em até 20 dias, comen-
tar a resposta recebida, 
classificar a demanda como 
resolvida ou não resolvida, 
e ainda indicar seu nível 
de satisfação com o atendi-
mento recebido.

Os dados das reclama-
ções registradas alimentam 
uma base de dados pública, 
com informações sobre os 
fornecedores que obtive-
ram os melhores índices 
de resolução e satisfação 
no tratamento das recla-
mações, sobre aqueles que 
responderam às demandas 
nos menores prazos, entre 
outras informações.

À empresa participante 
é oferecido acesso, de for-
ma direta e gratuita, a um 
sistema que viabiliza o re-
cebimento e tratamento das 
reclamações de seus consu-
midores que eventualmen-
te não foram resolvidas por 
meio dos seus canais tradi-
cionais de atendimento, evi-
tando que se transformem 
em litígios administrativos 
e/ou judiciais.

A superintendente da 
Autarquia de Proteção e De-
fesa do Consumidor do Esta-
do da Paraíba (Procon-PB), 
Késsia Liliana, ressalta 
que, ingressar na rede de 
atendimento online via-
bilizada pelo consumidor.
gov, permite que as empre-
sas também possam se co-
nhecer melhor a partir de 
dados disponibilizados na 
plataforma.

Procon-PB incentiva adesão 
e promove capacitação em JP

pLaTaFORMa De DeFesa DO cOnsUMiDOR

Os comerciantes que trabalham 
na Empresa Paraibana de Abasteci-
mento e Serviços Agrícolas (Empasa) 
ganharam uma cartilha educativa que 
os ajudará nas atividades diárias. On-
tem, um telão montado na central ex-
pôs mensagens e imagens relaciona-
das aos temas abordados na cartilha, 
desenvolvida por professores e alunos 
da Universidade Federal da Paraíba 
(UFPB) e técnicos da central de abas-
tecimento.

 A cartilha, com 13 páginas, abor-
da a coleta seletiva, gestão de qualida-
de e os riscos do ambiente de trabalho. 

Para a professora da UFPB, Alana 
Crispim, a união dos três temas na car-

tilha foi intencional, “pois o que senti-
mos nas abordagens com os trabalha-
dores na central de abastecimento foi 
de ligação real nas carências dos que 
formam a engrenagem da comercia-
lização dos hortifrutigranjeiros. Cada 
problema foi analisado e evidenciado 
para o direcionamento das soluções. 
Sendo assim, vamos aplicar outros ti-
pos de ações”, revelou a professora.  

O presidente da Empasa, José Ta-
vares Sobrinho, disse que abriu as por-
tas da estatal para que o campo da 
pesquisa universitária tivesse oportu-
nidade de aplicar teorias aprendidas 
nas salas de aulas, com a prática da 
diária dos que fazem a Empasa.

UFPB e Empasa fazem 
cartilha para comerciantes

cenTRaL De aBasTeciMenTO

Produtos que ficaram 
mais baratos foram as 
frutas, feijão e legumes
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Cagepa esclarece denúncias de 
toxicidade do Açude Boqueirão
Presidente diz que sistema 
de tratamento é eficaz para 
fornecer água potável

O presidente da Com-
panhia de Água e Esgotos 
da Paraíba (Cagepa), Marcus 
Vinícius Fernandes Neves, 
recebeu a imprensa de Cam-
pina Grande, na manhã de 
ontem, e concedeu coletiva 
para esclarecer e refutar as 
denúncias sobre a possível 
toxicidade das águas do Açu-
de Epitácio Pessoa (Boquei-
rão). A entrevista contou com 
o diretor de Operação e Ma-
nutenção, José Mota Victor; 
o gerente regional da Borbo-
rema, Ronaldo Menezes; e as 
pesquisadoras Weruska Bra-
sileiro e Janiele França Nery, 
da Universidade Estadual da 
Paraíba (UEPB).

Marcus Vinícius iniciou 
a coletiva apresentando 
análises de agrotóxicos e 
células de cianobactérias e 
cianotoxinas na água que é 
distribuída no Estado, que 
estão sendo realizadas des-
de 2013, respectivamente, 
pelo Laboratório São Lucas, 
em São Paulo, e por pesqui-
sadores da UEPB. Todas as 
amostras comprovam que 
o sistema de tratamento da 
Cagepa é eficaz para forne-
cer água potável, dentro dos 
parâmetros preconizados 
pela portaria 2914/2011, 
do Ministério da Saúde.

“Não estamos correndo 
para justificar, mas sim para 
reafirmar tudo o que já disse-
mos na coletiva anterior aqui 
em Campina Grande. Traba-
lhamos com transparência 
e parceria histórica com a 
comunidade acadêmica. Em 
nenhum momento, negamos 
a presença de cianobactérias 
aqui e em outros mananciais, 
mas não podemos concor-

dar com uma pesquisa com 
amostra pontual, divulgada 
de forma a causar pânico na 
população. Monitoramos o 
Boqueirão desde 2013 e, des-
de o ano passado, em perio-
dicidade semanal. As amos-
tras comprovam que a água é 
potável. A companhia refuta 
veementemente denúncias 
incipientes como essa”, afir-
mou o presidente.

O gestor ressaltou que 
a companhia só teve acesso 
ao laudo da Secretaria de 
Saúde de Campina Grande 
na manhã de ontem. O rela-
tório, de apenas quatro pági-
nas, não detalha a pesquisa, 
nem aponta a forma e perio-
dicidade da coleta, em água 
bruta. “Não estou aqui con-
testando a capacidade técni-
ca de nenhum pesquisador, 

mas nós estamos adminis-
trativamente exigindo que se 
ponha às claras a metodolo-
gia científica usada pela Se-
cretaria Municipal de Saúde, 
para que possamos fazer as 
ponderações, porque o que 
foi apresentado não passa de 
um relatório sem profundi-
dade”, destacou.

O gerente de Operação 
e Manutenção da Cagepa, 

José Mota Victor, relembrou 
os investimentos sucessivos 
que a companhia tem feito 
no tratamento da água na 
cidade. “A Cagepa nunca es-
teve de braços cruzados em 
Campina Grande. Só para ci-
tar exemplos mais recentes, 
investimos de R$ 7 milhões 
na captação flutuante do 
Boqueirão e o planejamento 
para 2017 é de R$ 3 milhões 
só com análise de água. En-
viamos laudos e relatórios 
frequentemente para a Se-
cretaria de Saúde, Ministério 
Público, Comitês de bacia e 
Tribunal de Contas do Esta-
do. Não precisamos esconder 
nada”, disse.  

A pesquisadora We-
ruska Brasileiro, do Depar-
tamento de Engenharia Sa-
nitária e Ambiental da UEPB, 
detalhou o trabalho que vem 
sendo feito em parceria com 
a Cagepa, com monitora-
mento semanal e estudos de 
técnicas de tratamento com 
condições de remover as cé-
lulas de cianobactérias e cia-
notoxinas. “Um desses estu-
dos já está sendo aplicado no 
Boqueirão. Importante dei-
xar claro que a presença de 
cianobactérias não é exclu-
sividade do Boqueirão, mas 
sim de vários mananciais, e 
isso não significa que a água 
é tóxica. A responsabilidade 
da Cagepa é atender os pa-
drões de potabilidade e isso 
está sendo feito”, disse.
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Entrevista coletiva da Cagepa em CG contou com a presença do presidente e diretores do órgão, além de pesquisadoras da UEPB

A qualidade da 
água varia entre exce-
lente, muito boa e sa-
tisfatória em 48 praias 
do Litoral da Paraíba 
classificadas como apro-
priadas ao banho pela 
Superintendência de 
Administração do Meio 
Ambiente (Sudema).

De acordo com o 
relatório semanal, em 
João Pessoa, os banhis-
tas devem evitar a Praia 
do Bessa I, no trecho que 
fica 100 metros à direita 
e 100 metros à esquer-
da do maceió da Praia 
do Bessa.  Na Praia de 
Manaíra, os trechos que 
ficam 100 metros à di-
reita e 100 metros à es-
querda da galeria pluvial 
no final da Ruy Carneiro/
Bahamas estão impró-
prios para o banho. Já 
na Praia do Cabo Branco, 
não se deve tomar ba-
nho nos trechos que fi-
cam no final da Rua Gre-
gorio Pessoa de Oliveira 
(100m à direita e 100m 
esquerda) e na rotató-
ria da final da Av. Cabo 
Branco (100m à direita e 
100m esquerda). 

No município de 
Cabedelo, é bom evitar 
a Praia do Jacaré, à es-
querda do estuário do 
Rio Paraíba. Na Praia do 
Miramar, a Sudema clas-
sificou como impróprio o 
trecho próximo ao dique 
de Cabedelo, enquan-
to na Praia de Formosa,  

não deve se tomar banho 
próximo à desemboca-
dura de galerias pluviais 
nas proximidades do mo-
numento da praia. E em 
Camboinha, é bom evi-
tar banho no trecho que 
compreende a Rua Juela 
Vian Benício de Oliveira. 

Já no município de 
Pitimbu, os banhistas de-
vem evitar a Praia do Ma-
ceió, no trecho que fica 
100 metros à direita e à 
esquerda da desemboca-
dura do Riacho do Enge-
nho Velho. 

A Sudema ainda re-
comenda aos banhistas 
que evitem os trechos 
de praias localizados em 
áreas frontais a desem-
bocaduras de galerias de 
águas pluviais, principal-
mente se houver indício 
de escoamento recente.

A equipe da Coor-
denadoria de Medições 
Ambientais da Sudema 
divulga, uma vez por 
semana, a situação de 
balneabilidade das 56 
praias monitoradas por 
meio de coleta de ma-
terial para análise nos 
municípios costeiros do 
Estado. Em João Pessoa, 
Lucena e Pitimbu, que 
são praias localizadas 
em centros urbanos com 
grande fluxo de banhis-
tas, o monitoramento 
é semanal. Nos demais 
municípios do Litoral pa-
raibano a análise é reali-
zada mensalmente.

48 praias do Litoral estão 
liberadas para banhos

NO FIM DE SEMANA
Aluguel de espaços 
para tendas

A Prefeitura Municipal de 
Cabedelo (PMC), por meio da Secretaria 
da Receita, deu início, esta semana, ao 
aluguel de espaços a serem utilizados 
na montagem de tendas para o Réveillon 
de Intermares. Ao todo, estão sendo 
oferecidos 138 espaços, de 6mX6m, ao 
longo de quase dois quilômetros da orla 
de Intermares. O custo do aluguel é de R$ 
121,36 e não incluem as tendas.

Os interessados devem se 
dirigir à Secretaria de Receita, no setor 
de Tributação, localizada à Rua Heytor 
Gusmão, 21, Centro. Para emitir a guia 
do aluguel, é necessário levar cópia 
do RG e comprovante de residência.  
Mais informações pelo telefone 
3250.3193

Curtas

LBV mobiliza dois 
mil voluntários

A Legião da Boa Vontade (LBV) 
mobilizará cerca de 2 mil  voluntários para 
participar do Dia de Solidariedade, que ocorrerá 
amanhã, das 8h30 às 19h30. A iniciativa, 
criada pelo Instituto GPA em parceria com a 
Fundação Grupo Casino, visa sensibilizar a 
sociedade sobre a fome e a miséria no Brasil 
e propõe aos clientes a doarem, à época do 
Natal, alimentos não perecíveis a instituições 
beneficentes.

Neste dia, as lojas do Pão de 
Açúcar, Extra Hipermercados, Extra 
Supermercados e Assaí recebem milhares 
de voluntários para uma grande ação 
de arrecadação de alimentos. A cada 
10 quilos de alimentos arrecadados, 
o Instituto GPA doa mais 1 quilo às 
entidades participantes. Os voluntários 
da Legião da Boa Vontade estarão 
distribuídos em 95 lojas do GPA em 36 
cidades brasileiras. 

Durante todo mês de 
dezembro até o dia dois de 
janeiro do ano que vem, ta-
xistas da capital vão cobrar 
a taxa de bandeira dois. A 
medida será aplicada em 
horário comercial, com um 
valor de R$ 3,55, por quilô-
metro rodado, equivalente 
a aproximadamente 39% a 
mais que a taxa de bandei-
ra um (R$ 2,55).

Os valores reajustados 
correspondem ao 13º salá-

rio da categoria e por este 
motivo será implementa-
da nas 24 horas do dia, de 
acordo com o presidente 
do Sindicato dos Conduto-
res Autônomos de Veículos 
Rodoviários, Taxistas, Ca-
minhoneiros e Condutores 
Auxiliares de João Pessoa 
(Sinditáxi-JP), Adauto Braz. 

O preço da bandeirada, 
taxa fixa cobrada pelo uso do 
serviço, será de R$ 4,50, 5% 
a mais que o ano passado, 
que custava R$ 4. “ Devido 
o feriado do dia primeiro de 
janeiro, por isso vamos es-

tender até o dia dois. Geral-
mente a bandeira dois é co-
brada durante a noite, mas 
como é o 13º dos taxistas vai 
ser o dia todo”, enfatizou o 
presidente Adauto Braz.

A cobrança ininterrup-
ta da bandeira dois é autori-
zada por decreto municipal 
da Secretaria de Mobilida-
de Urbana (Semob), o seu 
valor é cobrado após as 20 
horas de cada dia, e funcio-
na em todo o território bra-
sileiro, sendo que a taxa do 
taxímetro varia de cidade 
para cidade. 

A Secretaria Nacional 
de Proteção e Defesa Civil 
(Sedec), do Ministério da In-
tegração Nacional, reconhe-
ceu a situação de emergên-
cia em municípios da Bahia, 
Maranhão, Minas Gerais, Pa-
raíba e Sergipe.

Da Paraíba apenas Cui-
tegi teve reconhecida à si-
tuação de estiagem que 
atinge aquele município da 
microrregião de Guarabira. 

O reconhecimento da 
situação de emergência por 

causa da estiagem dos 12 
municípios de cinco estados 
foi publicado na edição de 
ontem do Diário Oficial da 
União.

A partir do reconheci-
mento, as prefeituras podem 
solicitar apoio à Sedec para 
as ações de socorro, assis-
tência e restabelecimento 
de serviços essenciais, como 
o reforço das operações de 
abastecimento de água.

A medida também per-
mite renegociação de dí-
vidas para o setor de agri-
cultura junto ao Banco do 
Brasil e a aquisição de cestas 

básicas por meio do Ministé-
rio do Desenvolvimento So-
cial e Agrário, dentre outros 
auxílios.

Cuitegi é um município 
abastecido pela Barragem 
Tauá, que também manda 
mais 30% da água consumi-
da por Guarabira. Tauá tem 
capacidade para armazenar 
8 milhões de metros cúbicos 
de água.

De acordo com o IBGE 
(Fundação Instituto Brasi-
leiro de Geografia e Esta-
tística), no ano de 2010 a  
população de Cuitegi foi es-
timada em 6.889 habitantes. 

Taxistas começam a cobrar 
taxa de bandeira dois em JP

Município paraibano tem situação 
de emergência reconhecida
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Ricardo inaugura Delegacia da 
Mulher em Mamanguape hoje
Equipamento integra pacote 
de obras que será entregue à 
população até o final do ano

O governador Ricardo 
Coutinho inaugura hoje, às 
17h30, a Delegacia Espe-
cializada de Atendimento à 
Mulher (Deam) da cidade de 
Mamanguape, no Litoral Nor-
te do Estado. A estrutura, que 
teve investimento de apro-
ximadamente R$ 30 mil, em 
construção, equipamentos e 
mobiliário, fica ao lado da 7ª 
Delegacia Seccional de Polícia 
Civil e vai atender a mulheres 
vítimas de violência no Vale 
do Mamanguape. A inaugu-
ração faz parte do pacote de 
uma série de obras que o Go-
verno do Estado está entre-
gando à população paraibana 
até o final do ano.

O prédio, localizado na 
Rua Escritor Lima Pinto, nº 
438, no bairro do Campo, tem 
57 m²  e conta com recepção, 
sala de acolhimento das ví-
timas, gabinete do delegado, 
cartório, brinquedoteca e ba-
nheiro. A equipe será compos-
ta por uma delegada, agentes 
de investigação, escrivão e 
motorista policial, com uma 
viatura à disposição. 

Com a inauguração da 
Deam de Mamanguape, a Po-
lícia Civil da Paraíba passa a 
dispor de 15 estruturas espe-
cializadas de atendimento à 
mulher no Estado. As Delega-
cias estão localizadas nas cida-
des de João Pessoa (zonas Nor-
te e Sul), Santa Rita, Bayeux, 
Cabedelo, Campina Grande, 
Guarabira, Patos, Cajazeiras, 
Monteiro, Sousa, Picuí, e ain-
da existem dois núcleos que 
recebem mulheres vítimas de 
violência, nos municípios de 
Queimadas e Esperança. 

Além da delegacia, ainda 
em Mamanguape o gover-
nador Ricardo Coutinho vai 
entregar a restauração da 
PB 057 – Perímetro urbano 
e a pavimentação de diversas 
ruas em aldeias de Baía da 
Traição e de Rio Tinto.

O Governo do Estado, por 
meio da Secretaria de Estado da 
Educação (SEE),  realiza até o dia 15 
deste mês a 2a Conferência Nacio-
nal de Educação Escolar Indígena 
(Coneei), etapa das Comunidades 
Educativas dos Povos Potiguara e 
Tabajara da Paraíba, contemplan-
do quatro municípios onde estão 
inseridas as comunidades indíge-
nas no Estado. São eles: Baía da 
Traição, Rio Tinto, Marcação e Con-
de. Nos três primeiros municípios 
prevalece o povo Potiguara e no 
Conde prevalece o povo Tabajara.

O evento está sendo organi-
zado pelo Núcleo Indígena da Ge-
rência de Diversidade e Inclusão 
(Gedi) da SEE e teve início ontem, 
no município de Baía da Traição. 
De acordo com a responsável pelo 
Núcleo Indígena da Gedi, Fernan-

da Tavares, o evento contou com 
a participação de cerca de 70 pes-
soas entre integrantes do povo 
Potiguara, representantes das 
10 escolas estaduais indígenas, 
representantes das escolas mu-
nicipais da região, professores, 
estudantes, pais, lideranças indí-
genas, indigenistas, organizações 
ligadas ao movimento indígena e 
pesquisadores.

O tema central da conferência 
é “O Sistema Nacional de Educa-
ção Indígena: regime de colabora-
ção, participação e autonomia dos 
povos indígenas”. Também foram 
discutidos temas como a “Organi-
zação e Gestão da Educação Esco-
lar Indígena”; “Práticas Pedagó-
gicas Diferenciadas da Educação 
Escolar Indígena”; “Formação e 
Valorização dos Professores Indí-

genas”; “Práticas de Atendimento 
à Educação Escolar Indígena na 
Educação Básica” e “Ensino Supe-
rior e Povos Indígenas”.

A II Coneei foi convocada por 
meio da Portaria nº 421/MEC, de 9 
de maio de 2014, com os objetivos 
de avaliar os avanços, impasses e 
desafios da Educação Escolar Indí-
gena a partir da I Coneei, realiza-
da em 2009; construir propostas 
para a consolidação da Política 
Nacional de Educação Escolar In-
dígena; reafirmar o direito a uma 
educação escolar indígena especí-
fica, diferenciada e bilíngue/mul-
tilíngue; e ampliar o diálogo para 
a construção de regime de colabo-
ração específico para a educação 
escolar indígena, fortalecendo o 
protagonismo dos povos indíge-
nas e de suas organizações.

Governo do Estado realiza evento
Educação Escolar IndígEna

FoTo: Secom-PB

A Conferência Nacional de Educação Escolar Indígena contempla os municípios de Baía da Traição, Rio Tinto, Marcação e Conde

suspensa exigência 
de cadeirinha em van

O Comitê Executivo do Conselho 
Nacional do Trânsito (Contran) decidiu 
suspender a exigência de dispositivo 
de segurança para o transporte de crian-
ças com até 7 anos e meio em veículos 
escolares antigos. A resolução foi publi-
cada ontem no Diário Oficial da União.

De acordo com o texto, a decisão 
levou em conta dificuldades técnicas, 
econômicas e sociais para a adaptação 
dos veículos em circulação ao uso da 
cadeirinha e a baixa oferta no mercado 
de dispositivos de retenção apropria-
dos para veículos escolares dotados de 
cintos de segurança do tipo subabdo-
minal (cinto de dois pontos).

Ainda segundo o Contran, 
também foi levada em consideração a 
necessidade de realização de estudos 
complementares para avaliar a efeti-
vidade da adaptação dos sistemas de 
retenção nos veículos já em circulação.

A resolução inicial do comitê, 
publicada em julho do ano passado, 
previa que, a partir de fevereiro deste 
ano, veículos de transporte escolar 
teriam que disponibilizar cadeirinhas 
para crianças de até 7 anos e meio de 
idade. Após uma série de protestos de 
donos de vans escolares contrários à 
resolução do Contran, no final de 2015, 
a fiscalização da norma foi adiada para 
janeiro de 2017.

nave espacial russa 
se incendeia e cai

A agência espacial russa 
Roscosmos confirmou ontem, no 
seu site, que o veículo de lan-
çamento  Soyuz-U conduzindo a 
espaçonave de carga Progress se 
incendiou na atmosfera minutos 
após o seu lançamento ontem no 
Centro Espacial de Baikonur, no 
Cazaquistão. Os destroços caíram 
ao Sul da Sibéria.

Segundo o comunicado da 
assessoria de imprensa da Ros-
cosmos, a nave caiu “como resul-
tado de uma situação anormal, 
a uma altitude de  190 quilôme-
tros, sobre uma área montanhosa 
não povoada em Tuva, na Sibéria. 
A maioria dos fragmentos quei-
mou na atmosfera terrestre”.

suspeito de roubo 
é preso no seridó

A Polícia Civil, por meio das De-
legacias de Picuí e Cuité, na região do 
Seridó paraibano, que pertencem à área 
da 13ª Delegacia Seccional, cumpriu, 
ontem, o mandado de prisão expedido 
pela Vara Única em desfavor de Leonar-
do Medeiros da Silva. Ele é suspeito de 
praticar vários roubos na região.

A polícia chegou até o suspeito, 
após receber várias ligações anônimas 
feitas para o número 197 Disque De-
núncia da Secretaria de Estado da Se-
gurança e da Defesa Social (Seds). As 
pessoas informaram que Leonardo era 
o responsável pelos roubos registra-
dos a residências e estabelecimentos 
comerciais nas cidades de Picuí e Cuité.

As informações foram checadas 
e várias diligências realizadas na região. 
Durante algumas campanas, os policiais 
identificaram os locais onde Leonardo era 
visto com frequência. Depois de um moni-
toramento, a casa dele foi descoberta e con-
firmada sua participação em alguns crimes.

Com isso, a autoridade policial 
solicitou à Justiça os mandados de 
prisão e de busca e apreensão que 
foram cumpridos na residência do 
suspeito em Nova Floresta. O objetivo 
era encontrar os produtos dos roubos, 
principalmente aparelhos celulares 
que, segundo os denunciantes, eram 
oferecidos pelo investigado em grupos 
de WhatsApp.

Um inquérito instaura-
do pela Delegacia de Defrau-
dações e Falsificações (DDF) 
de João Pessoa, no mês de 
agosto deste ano, sobre uma 
suposta fraude na alteração 
contratual em uma empresa, 
negociação de um veículo de 
luxo, subtração de objetos 
de grife e joias avaliados em 
R$ 1 milhão, terminou com a 
prisão em flagrante, ontem, 
de uma empresária do ramo 
da moda.

O alvo principal da po-
lícia era o advogado Sylvio 
Torres, ex-marido da mulher, 
que procurou a delegacia. 
De acordo com o boletim de 
ocorrência, o advogado teria 
mandado a ex-mulher sair 
de casa e ficado com todos os 
seus pertences, que, logo em 
seguida, passaram a ser usa-
dos pela atual companheira 
dele. Como o processo de se-
paração ainda não foi concluí-
do na Justiça, a mulher se sen-
tiu prejudicada e procurou a 
polícia para reaver os bens.

Várias testemunhas fo-
ram ouvidas e o inquérito 
distribuído, mas ontem os 

agentes de investigação da 
Delegacia de Defraudações 
e Falsificações receberam a 
informação de que parte dos 
pertences da vítima esta-
va sendo comercializada na 
Maison da sogra do advoga-
do no bairro de Tambaú, na 
zona Leste da capital. A polí-
cia foi até o local e confirmou 
a denúncia. Na loja foram en-
contradas várias bandejas de 
mostruários de joias.

“As joias que achamos 
no local ainda estavam com 
as etiquetas da empresa da 
vítima, que era ex-mulher 
do advogado Sylvio Torres. A 
suspeita é que elas ou foram 
dadas por ele de presente 
para a atual companheira e 
ela doou para a mãe ou em-
prestou para que ela vendes-
se no estabelecimento que é 
frequentado por pessoas da 
alta sociedade. As funcioná-
rias da loja confirmaram que 
estas mercadorias estavam 
à venda e que muitas outras 
com as mesmas etiquetas já 
haviam sido comercializadas 
no estabelecimento”, disse o 
delegado da DDF, Lucas Sá.

Presa em JP empresária 
suspeita de receptação

produTos roubadosBota apresenta 
elenco à torcida 
na Maravilha 
do Contorno

Uma tarde de festa na 
Maravilha do Contorno, na 
apresentação do elenco do 
Botafogo no início da pré-
temporada para o Campeo-
nato Paraibano, Nordestão, 
Copa do Brasil e Série C do 
Brasileirão. Foram apresenta-
dos ontem: Michel Alves, An-
drezon, João Manoel e Édson 
(goleiros); Plínio, Nildo, Wal-
ber e Gustavo Henrique (za-
gueiros); Gustavo e Gabriel 
Modesto (laterais direito e 
esquerdo); Amarildo, Sapé, 
Marcelo Henrique, Djavan, 
Higor Militão e João Pedro 
(volantes); Rafael Luz, Luki-
nha e Marquinhos (meias); 
Warley e Biro-Biro. 

Chegarão até a próxima 
semana, Carlos Renato (late-
ral esquerdo), Bruno Maia e 
Charles (zagueiros), Robston 
(volante), Marcinho (meia), 
Diego Campos e Rafael Oli-
veira (atacantes). O treinador 
Itamar Shuller tem chegada 
prevista para o próximo dia 
10. Os atletas realizam ava-
liações médicas e iniciarão a 
preparação física.

Cláudia Veras é a 
nova secretária da Saú-
de do Estado. Ela dará 
continuidade ao tra-
balho executado pela 
médica Roberta Abath, 
que estava à frente do 
cargo desde janeiro 
de 2015. O governa-
dor Ricardo Coutinho 
agradeceu todo o com-
promisso e trabalho 
efetuado por Roberta 
Abath ao longo desses 
dois anos. 

Até o momento, 
Cláudia Veras era se-
cretária executiva do 
Desenvolvimento e Ar-
ticulação Municipal e já 
havia ocupado a Secre-
taria Executiva da Saú-
de no primeiro man-
dato do governador 
Ricardo Coutinho.

currículo
Cláudia Veras é 

formada em Enferma-
gem pela Universida-

de Federal de Pernam-
buco. Possui Mestrado 
em Enfermagem em 
Saúde Coletiva e Pós-
graduação em Gestão 
da Atenção à Saúde 
e Especialização em 
Residência em Medi-
cina Preventiva Social 
– UFPB.

benefícios
Ao longo desses 

seis anos, o gover-
no Ricardo Coutinho 
construiu e ampliou 
mais de 10 hospitais 
no Estado, aumentan-
do, consequentemen-
te, o número de leitos. 
Em 2017, o Governo 
do Estado deverá con-
cluir o Hospital Metro-
politano de Santa Rita 
e o Hospital de Onco-
logia, em Patos, dois 
equipamentos que 
serão referência no 
atendimento à saúde 
no Nordeste.

Cláudia Veras assume 
Secretaria de Estado

saÚdE 



Cantora Renata Arruda 
lança na FCJA seu
primeiro livro, Nua  
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Cantores paraibanos 
comemoram com show
os 100 anos do samba 

O lançamento do livro intitula-
do Geoeconomia da Paraíba 
- Condicionamentos para o 
desenvolvimento sustentável, 
do ex-governador do Estado, 
Milton Bezerra Cabral, será 
realizado hoje, a partir das 
17h, no Museu de Arte Popu-

lar da Paraíba - mais conhecido como Museu 
dos Três Pandeiros -, localizado em Campina 
Grande. Amanhã, a obra - editada pela Uni-
versidade Estadual da Paraíba (UEPB), por 
iniciativa do reitor da instituição, Rangel Jú-
nior, e que contém nove capítulos, divididos 
em 524 páginas, preço de R$ 25 e impressa 
em A União Editora - será lançada às 10h, 
na Livraria do Luiz, em João Pessoa. Em am-
bas ocasiões, Marisa Cabral, a sobrinha do 
autor - que tem 94 anos de idade e mora no 
Rio de Janeiro - é quem o representará. 

“É um diagnóstico, realizado da forma 
mais ampla possível, da situação atual da 
Paraíba. Há quadros, dados, tabelas e levanta-
mentos estatísticos, que são o forte do livro. 
É um trabalho mais de consulta do que de 
leitura, ideal para pesquisadores, docentes, 
jornalistas e estudantes do Enem (Exame 
Nacional do Ensino Médio)”, ressaltou para o 
jornal A União o historiador e professor José 
Octávio de Arruda Mello, um dos colaborado-
res - escreveu as 25 páginas que integram o 
Epílogo - na articulação da obra -, com os eco-
nomistas Geraldo Medeiros Júnior, que assina 
a Apresentação, e Paulo Francisco Monteiro 
Galvão Júnior, responsável pelo Prefácio. 

O ensaio é dividido em nove capítulos, 
que são os seguintes: “O Estado da Paraí-
ba”; “Condições para o Desenvolvimento”; 
“Poder Público Estadual”; “Economia para 
o Desenvolvimento”; “Serviços”; “Turismo”; 
“Cultura”; “Pleno Desenvolvimento” e “Novas 
Esperanças”. Em trecho da “Introdução”, o 
autor, Milton Cabral - que, a propósito, gover-
nou a Paraíba no período de 15 de junho de 

1986 a 15 de março de 1987 - deixa claro sua 
intenção com a obra: “Provocar o debate so-
bre formas de equacionar e, definitivamente, 
resolver os crônicos problemas que afetam e 
impedem que a Paraíba alcance o ambiciona-
do estágio do pleno desenvolvimento”.

No Prefácio, o economista Paulo Fran-
cisco Monteiro Galvão Júnior também faz o 
seguinte destaque: “Com este livro, Milton 
Bezerra Cabral tenta proporcionar aos estu-
dantes e aos professores, como também aos 
gestores públicos e privados, uma quanti-
dade de dados, informações e sugestões que 
estimulem novas ideias, planos e projetos, 
que possam efetivamente contribuir para 
um novo processo de desenvolvimento sus-
tentável da Paraíba”.       

“A importância desse ensaio é porque 
o seu autor procura discutir a problemática 
da Paraíba em todos os níveis: histórico, 
econômico, social, cultural e administrativo. 
A obra é muito didática. Na área cultural, 
por exemplo, elenca as principais institui-
ções culturais da Paraíba, Município por 
Município; o que elas fazem; onde estão e 
seus respectivos acervos. O que ele procura 
é verificar como a Paraíba pode sair dessa 
situação de 3º para o 1º Mundo. Por isso, ele 
lembra a situação atual da Paraíba, princi-
palmente da infraestrutura, em termos de 
água, solo, estradas e recursos naturais”, 
comentou José Octávio, acrescentando que o 
ex-governador Milton Cabral deverá, poste-
riormente, discorrer sobre o ensaio intitu-
lado Geoeconomia da Paraíba - Condiciona-
mentos para o desenvolvimento sustentável 
na sede da Confederação Nacional da Indús-
tria (CNI), localizada no Rio de Janeiro. 

“Esse livro me tomou muito tempo. 
Foram três anos de pesquisas e aborda ex-
clusivamente a economia do Estado e onde 
comento os principais fatos e fatores da eco-
nomia e do desenvolvimento e concluo com 
comentários de ideias novas para acelerar 
o desenvolvimento do Estado”, disse Milton 
Cabral, durante visita que fez na Redação de 
A União, no último dia 13 de julho.

Guilherme Cabral 
guipb_jornalista@hotmail.com

Diagnóstico 
literário
Livro do ex-governador Milton 
Cabral que será lançado hoje 
em Campina Grande faz
um amplo levantamento
da situação geoeconômica
atual do Estado da Paraíba

Paraibano, Milton Cabral nas-
ceu na cidade de Umbuzeiro, em 
1921, e dedicou mais de três déca-
das à atividade política. Além de ter 
governado a Paraíba, foi deputado 
federal por dois mandatos, mesmo 
período que cumpriu também como 
senador. Ele ainda exerceu o cargo 
de embaixador do Brasil na Romê-

nia durante dois anos e, de 1967 a 
1969, com o fechamento do Con-
gresso Nacional pelo então presi-
dente da República, general Artur 
da Costa e Silva, representou - ba-
seado em Beirute, capital do Líbano 
- o Instituto Brasileiro do Café (IBC) 
junto a 22 países do Oriente Médio, 
da África setentrional e da Europa. 

Sobre o autor 

“É um 
diagnóstico, 
realizado da 
forma mais 
ampla possível, 
da situação 
atual da Paraíba. 
Há quadros, 
dados, tabelas e 
levantamentos 
estatísticos, 
que são o 
forte do livro”

Capa da obra, que é um 
ensaio dividido em nove 

capítulos e ideal para ser 
consultado pelos leitores   



Diversidade 
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Gênero musical símbolo da cultura 
popular do Brasil, o samba completa 

100 anos e, em comemoração,
artistas realizam hoje show no

Centro Histórico de João Pessoa

Celebrando o Dia Nacional do Samba, a cantora Polya-
na Resende e o grupo Pura Raiz convidam artistas pa-
raibanos e o público da capital para desfrutar de uma 
noite de samba na Ladeira da Borborema hoje. As 
performances dos dois artistas além de acontecerem 
no Ateliê Multicultural Elioenai Gomes, a partir das 
22h, fazem alusão aos 100 anos do gênero musical 
samba. Os interessados em participar podem conse-

guir ingressos antecipadamente no valor de R$ 15 e na bilheteria 
R$ 20. 

O repertório, tanto no show de Polyana quanto no da Pura Raiz, 
deve contemplar os clássicos do gênero que marcaram história, 
além de material autoral, apresentando uma identidade paraibana 
no samba. Cada show contará com a participação especial de mú-
sicos e cantores, como Totonho, Mirandinha, Sandra Belê e Helton 
Souza.

Para se ter um ideia de como será a apresentação, Polyana canta 
acompanhada dos músicos Potyzinho Lucena (cavaco e direção mu-
sical), Luis Umberto (violão de sete cordas), além de Max Serrado, 
Novinho e Leandro Santos na percussão. 

Já o Pura Raiz conta com os músicos Kojak do Banjo (vocal e 
banjo), Carlos Moura (vocal e pandeiro), Potyzinho Lucena (ca-
vaquinho), Renan Rezende (flauta), Luis Umberto (violão de sete 
cordas), Rodolfo Lopes (violão de seis cordas e viola), Max Serrano 
(surdo e tantã), Professor Carlão (percussão) e Chiquinho Mino 
(percussão).

Sendo essa a sua quinta edição, o encontro tem outra função 
importante: reverenciar o centenário do samba, como dito anterior-
mente, que em 2016 completou 100 anos desde o primeiro registro 
musical do gênero na Biblioteca Nacional, a canção “Pelo Telefone”, 
composição de Donga e Mauro de Almeida.

n Evento: Especial 100 Anos do Samba – Polyana Resende e 
Pura Raiz
n Quando: Hoje
n Hora: 22h
n Local: Ateliê Multicultural Elioenai Gomes (Ladeira da 
Borborema, 101, Varadouro, João Pessoa – 83 98638.6811)
n Entrada: R$ 15 (antecipado) e R$ 20 (na bilheteria)

Serviço

Último Assustado do ano ocorre hoje, no Clube Cabo Branco 
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Uma das atrações do 
evento é a cantora 
Polyana Resende, cujo 
repertório inclui alguns 
clássicos do samba, 
além de obras autorais   

Na festa, os participantes poderão ouvir, novamente, músicas que foram sucesso em vários anos 

O mais original

Lucas Silva 
Especial para A União

José Alves 
zavieira2@gmail.com

O dia de hoje promete ser 
especial para quem gosta de 
dançar e se divertir ao som das 
músicas que marcaram os anos 
70 e 80. Explica-se: a partir das 
21h, no Restaurante Panorâmico 
do Esporte Clube Cabo Branco, 
em João Pessoa, começa o último 
Assustado do ano, cujo ingresso 
custa R$ 20 e pode ser adquirido 
no próprio local. Durante a festa, 
que promete ser agitada, será 
possível dançar ouvindo os clás-
sicos da discothèque, como Bee 
Gees, KC and the Sunshine Band, 
ABBA, Kid Abelha, Donna Sum-
mer, Gilberto Gil, Santa Esme-
ralda, Tim Maia, Glória Gaynor, 
Rita Lee, Metrô, Village People e 
Berry White.    

A promoter dessa festa, a 
jornalista Ruth Avelino, informou 
que o ‘Assustado’ acontece há 16 
anos, e continua sendo um dos 
únicos eventos da cidade destina-

do ao público adulto de João Pessoa. 
Ela afirmou também que o ‘Assusta-
do’ acontecerá, como de costume,  a 
partir das 21h. 

A agitação do som, que engloba 
os maiores sucessos do auge da Disco 
Music, ritmo que ficou mais conheci-
do no mundo pela trilha do filme “Os 

Embalos de Sábado a Noite”, fica a 
cargo do DJ Zé Marco, que também 
libera durante a festa os videoclipes 
das principais bandas e grupos que 
fizeram sucesso nos anos dourados 
da discoteca. Ruth Avelino explicou 
ainda, que o diferencial desse even-
to, são as músicas que marcaram a 
época. 

“Nessa festa, o público tem 
oportunidade de ouvir e dançar ao 
som de clássicos da música que in-
clusive faz parte da trilha sonora do 
romance de muitos frequentadores. 
Por essa e outras razões, o ‘Assusta-
do’, acontece sempre num clima de 
harmonia e celebração, com pes-
soas que saem de casa com o obje-
tivo único de dançar e se divertir”, 
observou a promoter Ruth Avelino, 
pontuando que a cada grande clás-
sico, “o pessoal vai a loucura”.  

O ‘Assustado’ tem também um 
perfil no Facebook, onde são posta-
das fotos, vídeos e flagrantes dos fre-
quentadores do evento. Para acessar 
basta digitar http://www.facebook.
com/assustadoderuthavelino.



Banda Parahyba Ska Jazz realiza show hoje, 
no Projeto Música do Mundo da Funesc 

Roteiro
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 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

Show 

FM
0h - Madrugada na Tabajara
4h - Aquarela Nordestina
6h - Jornal Estadual
7h - Reserva Especial MPB
8h - Programação Musical
12h - Fala, Paraíba!
14h - Programação Musical
16h - Menu 105
18h - Tabajara Esporte
19h - Voz do Brasil
20h - Jardim Elétrico
22h - Espaço Cultural

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

PROGRAMAÇÃO DE HOJE

Rádio Tabajara

Serviço

Surgida em 2014 na capital, a 
banda continua a trazer aos palcos 
uma mistura da música jamaicana 
com essências de jazz. Além disso, 
ela complementa sua sonoridade 
com a tônica direcionada para 
fortes frases de metais. Essa é um 
pouco da banda Parahyba Ska Jazz 
que é a próxima atração do Projeto 
Música do Mundo. Marcado para 
acontecer hoje no Espaço Cultural, 
às 21h, a banda se apresenta na 
Sala de Concertos Maestro José 
Siqueira e os ingressos custam R$ 
5 (meia entrada) e R$ 10 (inteira). 

No repertório do show, a 
prioridade é para músicas autorais 
e grandes clássicos do jazz e do 
reggae, como ‘Cantaloup Island’ de 
Herbie Hancock e ‘One Drop’ de 
Bob Marley, todas tocadas em ska-

jazz. Sua formação se concretizou 
a partir de encontros entre amigos 
e músicos que buscavam fazer algo 
diferente e novo no cenário musi-
cal paraibano, com muitos de seus 
integrantes amantes da música ja-
maicana e do Jazz. Daí veio a ideia 
de unir esses gêneros musicais.

“No momento estamos finali-
zando as nossas músicas autorais 
para lançar o nosso EP e começar 
a divulgar, até porque queremos 
fazer um show bem legal pra o 
pessoal que conhece e não conhece 
o nosso som. Fora isso, queremos 
mostrar a música da Paraíba em 
nosso som”, contou em entrevista 
dado no podcast da gravadora e 
produtora, Mardito Discos, o bate-
rista da banda Francisco Vascon-
celos.  

Com dois anos de estrada e 
shows realizados durante os anos 
de 2014 e 2015 em casas noturnas 

da grande João Pessoa e de outros 
estados, o grupo vem se destacan-
do e agregando inovação, experiên-
cia e vontade de fazer música com 
amor e responsabilidade. 

Em sua formação atual o 
grupo é composto por Francisco 
Vasconcelos (bateria), Everton 
Cavalcante (baixo), Lucas Menezes 
(sanfona/guitarra), Pedro Rega-
da (teclado), Alysson Ramalho 
(trompete), Dave Kane (trompete), 
Rodrigo Marques (sax alto/flauta), 
Júnior Cebola (trombone)

FOTOS: Divulgação

Nova obra continua 
série de heroína

Apesar de ter morrido em 2007, 
aos 89 anos de idade, o escritor nor-
te-americano Sidney Sheldon continua 
confirmando sua trajetória de ser 
um dos autores mais lidos e, eviden-
temente, bem-sucedidos do mundo, 
pois já vendeu mais de 300 milhões de 
exemplares de seus livros, publicados 
em dezenas de idiomas. Esse fenômeno 
pode ser explicado: é que os escritos 
que deixou inacabados prosseguem 
ganhando vida com a ajuda, como 
coescritora, de Tilly Bagshawe, que 
consegue, com habilidade, imitar o 
estilo inconfundível de Sheldon. O fruto 
mais recente dessa parceria - de cunho póstumo - é o livro Um 
amanhã de vingança, terceiro título da série protagonizada pela 
heroína Tracy Whitney, que tem 480 páginas, custa R$ 44,90, com 
tradução de Ângelo Lessa e que a editora Record acabou de lançar 
no Brasil, no último mês de novembro.

       A propósito, é bom lembrar que a heroína Tracy Whitney 
apareceu pela primeira vez no livro intitulado Se houver amanhã, 
um dos grandes sucessos de Sidney Sheldon que foi lançado em 
1985. Duas décadas depois, chegou ao Brasil a obra Em busca 
de um novo amanhã, coescrita por Tilly Bagshawe com Sidney 
Sheldon, autor que entrou para o Guiness World Records como 
um dos mais traduzidos, além de ser o único escritor agraciado, 
dentre outros prêmios, com um Oscar. Ele escreveu várias obras de 
sucesso, a exemplo de O reverso da medalha, As areias do tempo e 
Nada dura para sempre. 

Agora, na nova obra recém-lançada no Brasil, a famosa 
trapaceira decidiu deixar os crimes para trás e vai se envolver em 
uma perseguição perigosa. Na trama, o Grupo 99 é uma organiza-
ção radical de hackers criada na Europa, com o objetivo de atacar 
os grandes monopólios comerciais. Incensados por boa parte da 
população e adorados pelos jovens, eles vazam documentos e ata-
cam, por exemplo, sistemas de agências governamentais e grandes 
empresas de petróleo. Até perpetrarem um ato extremo: seques-
tram um militar galês, o matam com um tiro na cabeça e divulgam 
o vídeo na internet.

As agências de inteligência dos Estados Unidos e da Inglater-
ra, intrigadas com essa mudança de perfil do Grupo 99, se juntam 
para caçar os agora considerados terroristas. Eles desconfiam 
que quem está por trás dessa virada é a misteriosa Althea, uma 
mulher poderosa e muito perigosa. Porém, o que ninguém sabe 
que é Althea que possui uma ligação com Daniel Cooper, o corrupto 
ex-agente do FBI que Tracy ajudou a capturar na trama do livro an-
terior. Althea tem um objetivo bem específico com relação a Tracy 
e acaba fazendo com que as autoridades convoquem a protagonista 
para ajudar na investigação.

A princípio, Tracy recusa a convocação, por entender que sua 
decisão de viver de forma pacata, ao lado do filho, é definitiva. No 
entanto, quando uma tragédia se abate sobre sua vida, ela deci-
de agir, até porque tudo aponta para Althea como a responsável. 
Nesse sentido, a missão de Tracy é considerada grandiosa, por 
envolver as vidas de muitas pessoas ao redor do mundo. Para di-
ficultar, ela terá que lidar com pistas erradas e falsos aliados. Mas, 
sem nada mais a perder, Tracy vai colocar em prática tudo aquilo 
que aprendeu durante sua trajetória como golpista.

Guilherme Cabral
guipb_jornalista@hotmail.com

Livro em destaque

 

Cantora Renata Arruda lança seu 
primeiro livro de poesia na FCJA

Intitulado de “Nua”, a cantora paraibana Renata Arruda 
lança na capital hoje o seu primeiro livro de poesias. Marca-
do para acontecer às 19h, na Fundação Casa de José Améri-
co, o evento traz aos presentes a oportunidade de conhecer 
um outro lado da artista, por meio de sua escrita sensível 
e sensual. Além disso, a cantora traz em seu mais novo 
trabalho toda a sua interpretação e cuidado, que tem ao 
fazer suas canções, auxiliado de ilustrados. Os interessados 
em participar do evento bastam apenas comparecer ao local, 
pois a entrada é franca.

Literatura

O grupo paraibano vai apresentar ao público um repertório que prioriza músicas autorais e, também, grandes clássicos do jazz e do reggae

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. 

Lucas Silva 
Especial para A União

n Evento: Música do Mundo apresenta Parahyba 
Ska Jazz Foundation
n Quando: Hoje
n Horário: 21h
n Onde: Sala de Concertos Maestro José Siqueira
n Entrada: R$ 10 (inteira) e R$ 5 (meia-entrada)

Serviço



Show de oS Fulano 

n Quando: Hoje
n onde: Usina Cultural Energisa
n horário: 21h
n entrada: Gratuita

Domingo

Sábado

Sábado

Grupos D_M_G e Paralelo Cia de Dança 
participam da Mostra Ser Tão Paralelo

m sua segunda semana, o Espaço Paralelo, que fica na 
Rua Maciel Pinheiro, nº 38, 1º andar, Varadouro, conti-
nua de portas abertas com apresentações do Grupo Ser 
Tão Teatro e da Paralelo Cia de Dança. E não podendo 
ser diferente, o público que comparecer ao local hoje, às 
19h, poderá conferir a apresentação do grupo intitulado 

D_M_G (Rieg W. Rodig e Daniel Jesi), em conjunto com a Paralelo 
Cia de Dança. Responsáveis por fazer a simbiose entre as batidas 
da música eletrônica com samples visuais, o D_M_G proporciona 
a interação de um músico fazendo a sua performance ao vivo. A 
entrada segue a lógica do pague o quanto puder. 

E

FoToS: Divulgação
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Fim de semana
aTRaÇÕeS dIVeRSaS

n Quando: Hoje
n onde: Espaço Paralelo, na Rua Maciel 
Pinheiro, no 38, 1o andar, Varadouro
n horário: 19h
n entrada: Pague o quanto 
puder pelo espetáculo

MoSTRa SeR Tão PaRalelo

n Quando: Domingo
n onde: Sala de Concerto 
Maestro José Siqueira 
n horário: 20h
n entrada: R$ 40  (inteira) e 
R$ 20 (meia-entrada)

ellen oléRIa eM João PeSSoa

n Quando: Amanhã
n onde: General Store
n horário: 16h
n entrada: individual R$ 15 e 
n Valor: ingresso duplo R$ 25

CoISaS de ChICo & BRaSIlIdadeS

Hoje

Hoje

Hoje

QueM é VoCê? 

n Quando: Amanhã
n onde: Ateliê Multicultural Elionai 
Gomes
n horário: 22h
n entrada: R$ 20 antecipado 
e R$ 25 na bilheteria 

Paraíba: todos os cantos Teresa duarte - teresaduarte2@hotmail.com

l  dicas Sebrae 
Pontos turísticos no município de Ala-

goa Grande estão inserido no livro “Paraíba: 
35 dias de vivências e experiências”. O rotei-
ro pode ser iniciado com visita a comunidade 
quilombola Caiana dos Crioulos. O acesso ao 
local é feito por uma estrada de terra, uma 
característica para se instalar um quilombo 
na época da escravidão, com paisagens na-
turais belíssimas. Para almoçar, saboreando 
a culinária típica nordestina, é sugerido o 
restaurante rural do Engenho da Volúpia, 
que além de produzir a Cachaça Volúpia 
permite que conheça processo produtivo, 
a lojinha das cachaças e a cachaçaria com 
degustação. Finalizando o percurso conheça 
a oficina de Bonecas de Pano da Casa das 
Bonecas, Teatro Santa Ignez e o Memo-
rial Jackson do Pandeiro. A publicação, que 
reúne cerca de 150 atividades criativas com 
foco na produção associada ao turismo, 
na economia criativa e de experiência das 
regiões do Litoral, Brejo e Cariri paraibanos 
é resultado das ações realizadas em par-
ceria do Sebrae Paraíba e a Associação de 
Cultura Gerais (ACG), que iniciou, em 2012, a 
formatação e estruturação das atividades 
criativas em diversos municípios.

FotoS: teresa Duarte
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l  Pilar
Nas Aventuras de Zé Lins. Esse é o 

tema da visita técnica que está sendo reali-
zada hoje no município de Pilar, como parte 
do primeiro roteiro turístico do Vale do Bai-
xo Paraíba, que inclui municípios citados nas 
obras do imortal Zé Lins do Rego. A ação é 
do Sebrae-PB e a programação será iniciada 
com recepção na Fundação Menino de En-
genho - Casa de Câmara de Cadeia de Pilar, 
caminhada percorrendo conjunto arquite-
tônico histórico, entre casarios de Tia Na-
ninha, Sobrado de Quincas Napoleão, Casa 
dos Jesuítas, Atelier Dell Pilar, entre outros. 
No percurso tem ainda visitação a Igreja Dell 
Pilar, Engenho Corredor e almoço temático 
no Casarão dos Lins, com atrações cultu-
rais, exposição e comercialização da produ-
ção associada ao turismo. Informações (83) 
98690-6155 e (83) 99133-3801.

l  litoral
Águas límpidas com cor esverdea-

da, coqueiros e a excelência na gas-
tronomia, são atrativos para turistas 
visitar as praias do Litoral paraibano 
no período do verão, aumentando a 
movimentação na faixa litorânea de 
apenas 130km de extensão, sendo 
24km de orla com as praias urbanas 
de João Pessoa, todas bastante apre-
ciadas não somente pela beleza sel-
vagem e falésias, bem como com os 
passeios em embarcações para as pis-
cinas naturais. Uma excelente opção 
é contratar profissionais cadastrados 
junto ao Ministério do Turismo, que 
estão habilitados em fazer passeios 
em lugares encantadores com toda 
segurança, seja ele de barco, bugre ou 
de outros veículos para as praias do 
Litoral Norte e Sul. Se você preferir 

o passeio com acompanhamento 
de um guia, ele poderá entrar em 
contato com Sindicato dos Guias 
de Turismo da Paraíba (Singtur/PB). 
Caso prefira um passeio de bugre, 
a Cooperativa dos Profissionais 
de Turismo e Lazer do Estado da 
Paraíba (Cooperbuggy) conta com 
cerca de 30 bugres credenciados 
junto a Superintendência Executi-
va de Mobilidade Urbana de João 
Pessoa (Semob). Entre os passeios 
de bugres o turista vai se encantar 
com a beleza selvagem nas Praias 
de Coqueirinho, Tambaba, Conde, a 
contemplação a natureza pode ser 
feita no chamado “mirante do de-
dinho”, “castelo da princesinha” e a 
bela fachada da parte de naturismo 
em Tambaba. 

l  Passeios
O entardecer na Praia do Jacaré é sempre emocionante. A Jardineira Flor da 

Trilha te proporciona com muita animação um passeio panorâmico partindo da 
calçadinha da Praia de Tambaú, passando pelas Praias do Cabo Branco, Manaíra 
e Intermares. Na Praia do Jacaré, uma excelente opção para assistir de pertinho 
Jurandy do Sax, tocando o Bolero de Ravel durante o pôr-do-sol é a embarcação 
100% Lazer, que oferece conforto e total segurança aos participantes. Informa-
ções: (83) 99995-4243/ (83) 999127-9723 (Jardineira Flor da Trilha) e na embar-
cação 100% Lazer nos telefones 8863-0715/9830-0007.

l  espaço
A edição de dezembro do Pro-

jeto Espaço HQ está voltada para 
o público infantil. Em vez de trazer 
quadrinistas já conhecidos no mer-
cado, o evento marca o encerra-
mento da Oficina de Quadrinhos 
Para Crianças, ministrada por Igor 
Tadeu e Thaïs Gualberto. Apostan-
do nos novos talentos estimulados 
ao longo dos quatro meses de 
curso, a atividade será realizada 
neste sábado, das 15h às 18h, no 
submezanino 2, em frente à Gibite-
ca do Espaço Cultural José Lins do 
Rego, em João Pessoa. O primeiro 
longa brasileiro todo filmado com 
câmera de celular, o filme “Charlote 
SP” terá sessão de lançamento 
hoje seguida de debate com o seu 
realizador, Frank Mora. A exibição 
acontece às 18h, no Cine Banguê do 
Espaço Cultural José Lins do Rego. 
A entrada custa R$ 10 (inteira) e R$ 
5 (estudante).



Colômbia prepara indultos
para as Farc após o Senado 
ratificar o acordo de paz
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Renan vira réu em ação por peculato
deCiSão do SuPremo

André Richter
Da Agência Brasi

Por 8 votos a 3 , o Su-
premo Tribunal Federal 
(STF) decidiu ontem aceitar 
denúncia apresentada pela 
Procuradoria-Geral da Repú-
blica (PGR) em 2013 contra o 
presidente do Senado, Renan 
Calheiros (PMDB-AL), pelo 
crime de peculato. Com a de-
cisão, o senador se torna réu 
na Corte pela primeira vez.

Apesar de aceitar a de-
núncia por peculato, a Corte 
também entendeu, seguindo 
voto do relator, ministro Ed-
son Fachin, que as acusações 
de falsidade ideológica e uso 
de documento falso prescre-
veram em 2015, oito anos 
depois de a infração ter sido 
cometida.

A Corte julgou na tarde 
de ontem denúncia na qual 
Renan é acusado de usar 
um lobista de uma emprei-
teira para pagar pensão a 
uma filha que teve fora do 
casamento. O peemedebis-
ta também é acusado de 
ter adulterado documentos 
para justificar os pagamen-
tos. O caso foi revelado em 
2007. Na época, as denún-
cias levaram à renúncia do 
cargo de presidente da Casa.

Para o relator do inqué-
rito, ministro Edson Fachin 
as provas apresentadas no 
processo mostram que há 
indícios de que Renan Ca-
lheiros usou em 2007 notas 
fiscais para mascarar desvios 
de verba indenizatória do Se-
nado para simular os contra-
tos de prestação de serviços 
de locação de veículos.

“A denúncia imputa ao 
acusado a celebração de 
mútuo fictício com a empre-
sa Costa Dourada Veículos 
para fim de, artificialmente, 
ampliar sua capacidade fi-
nanceira e justificar perante 
o Conselho de Ética do Sena-
do capacidade de arcar com 

o pagamento de pensão ali-
mentícia”, disse o ministro.

O ministro Luiz Roberto 
Barroso votou diferente do 
relator, aceitando a denúncia 
em relação aos três crimes. 
“Considero como documen-
tos públicos um número 
maior do que o relator con-
siderou”, disse Barroso para 
justificar sua decisão. Os cri-
mes de falsidade ideológica 
e uso de documento falso 
só estariam prescritos se os 
documentos que embasam 
essas acusações forem consi-
derados particulares.

Apesar de acompanhar 
o relator, o ministro Teori Za-
vascki disse que a denúncia 
apresentada pelo Ministério 
Público “não é um mode-
lo de denúncia” e disse que 
“os indícios são precários e 
estão no limite”. O ministro, 
que é relator da Operação 
Lava Jato, também disse que 
a Corte não pode ser respon-
sabilizada pela demora no 
julgamento do processo.

“Dos 100 inquéritos 
que tenho aos meus cui-
dados envolvendo pessoas 
com prerrogativa de foro, 95 
não estão em meu gabinete 
e cinco estão de passagem, 
e apenas dois dependem 
de exame de recebimento 
da denúncia. O Supremo é 
juiz, não é investigador, não 
é ele que busca a prova, ele 
que julga”, explicou. Rosa 
Weber, Luiz Fux, Marco Au-
rélio, Celso de Mello e pre-
sidente, Cármen Lúcia, tam-
bém acompanharam o voto 
do relator pelo recebimento 
parcial da denúncia.

 Os ministros Dias Toffo-
li, Gilmar Mendes e Ricardo 
Lewandowski votaram pela 
rejeição total da denúncia 
por entenderem que não há 
indícios para o recebimento 
da denúncia.

Toffoli considerou as 
acusações como “criação 
mental” do Ministério Públi-
co. “Não se logrou na inves-
tigação provar que o serviço 
[da locadora de veículos] não 
foi prestado, mas como não 
houve trânsito de valores em 

Por 8 votos a 3, o STF 
aceitou a denúncia contra 
o presidente do Senado

O presidente do Senado, Renan Calheiros, tornou-se réu pela primeira vez, apesar de responder a 12 processos no Supremo Tribunal Federal

contas bancárias, se deduz 
que o serviço não foi presta-
do para o recebimento da de-
núncia.”, criticou Toffoli.

Lewandowski também 
criticou a falta de provas na 
denúncia disse que “houve 
certa criatividade” por par-
te da PGR.

“Por mais contundentes 
que sejam os indícios de prá-
tica criminosa, o inquérito 
não pode se transformar em 
instrumento de devassa na 
vida do investigado, como se 
todos os atos profissionais e 
sociais por ele praticados ao 
longo de anos fossem suspei-
tos ou merecessem esclare-
cimentos. A denúncia deve 
ser objetiva.”, disse Lewan-
dowski.

Mendes disse que a PGR 
deveria ter “honestidade 
intelectual” de pedir o ar-
quivamento. “Nós temos um 
clássico caso de inépcia, já 
reconhecido pelo relator [Fa-
chin], quando disse que [a 
prova] está na zona limítrofe, 
na franja.”, afirmou.

Na denúncia formalizada em 
2013, a PGR acusou Renan dos cri-
mes de falsidade ideológica e uso de 
documento falso, por utilizar meios 
fraudulentos para justificar a origem 
de R$ 16,5 mil pagos mensalmente à 
jornalista Mônica Veloso entre janei-
ro de 2004 e dezembro de 2006, se-
gundo a Procuradoria.

Em Processo aberto no Conselho 
de Ética do Senado quando o escân-
dalo veio à tona, em 2007, Renan 
apresentou recibos de venda de gado 
para comprovar uma renda compa-
tível com os pagamentos. Segundo 
laudo pericial da PGR, os documen-
tos são falsos e não correspondem a 
transações comerciais verdadeiras. 
Um dos compradores teria negado 
expressamente a compra de cabeças 
de gado do senador.

A PGR acusou ainda Renan do 
crime de peculato, por ter desviado, 
entre janeiro e julho de 2005, a verba 
indenizatória a que tem direito como 

senador. Apesar de ter apresentado 
notas fiscais para comprovar o alu-
guel de dois veículos, os investigado-
res alegam que os documentos, no 
valor de R$ 6,4 mil cada, são fraudu-
lentos.

“Não foram encontrados lança-
mentos que possam comprovar a en-
trada e saída de valores [nas contas da 
locadora de veículos e do senador], si-
tuação que comprova que a prestação 
de serviços não ocorreu”, disse o vice-
-procurador-geral da República, José 
Bonifácio Borges de Andrada, ao ler o 
relatório da PGR, durante a sessão.

defesa
Durante o julgamento, o advoga-

do do presidente do Senado defendeu 
o arquivamento de toda a denúncia 
por falta de provas. “Quando se rece-
be uma denúncia inepta o constran-
gimento é ilegal. Não há indícios sufi-
cientes sequer para o recebimento da 
denúncia”, disse Junqueira.

PGR acusa o senador de dois crimes

da Agência estado

A Odebrecht começou a as-
sinar ontem o acordo de le-
niência com procuradores 
que integram a força-tarefa 
da Operação Lava Jato, que 
inclui também os Estados 
Unidos e a Suíça. O acordo 
prevê multa de R$ 6,7 bi-
lhões com prazo de paga-
mento de 20 anos. 

 Com a leniência, es-
pécie de delação premiada 
de empresas, a companhia 
admite irregularidades em 
contratos com o governo e, 
em troca, poderá continuar 
sendo contratada pelo po-
der público. Parte dos exe-
cutivos da empresa está em 
Brasília para começar a as-
sinar os acordos de delação 
premiada.

 Até há alguns dias, o úl-
timo entrave na mesa para 
o acordo estava relacionado 

ao valor que seria pago pela 
empresa aos Estados Uni-
dos, como multa da leniência 
negociada entre as autorida-
des americanas, o Brasil e a 
Suíça. Os EUA pressionavam 
por um valor maior, o que 
gerou um impasse na reta 
final das negociações. Como 
o dinheiro será repartido 
entre os três países, a exi-
gência de montante maior 
pelos americanos gerou um 
entrave na negociação. 

Delações
No caso das delações, 

as tratativas foram encerra-
das e restam apenas as for-
malidades de assinatura do 
acordo. Apesar de a fase de 
negociação estar pratica-
mente concluída, o material 
ainda não será enviado ao 
ministro Teori Zavascki, re-
lator da Lava Jato no Supre-
mo Tribunal Federal (STF). 

Odebrecht fecha acordo 
de delação premiada )

lAvA jAto

maiana diniz 
Da Agência Brasil 

Juízes e procuradores se 
reuniram ontem em frente ao 
Salão Branco do Supremo Tri-
bunal Federal (STF) em um 
ato contra projetos de lei que 
estão em tramitação no Con-
gresso Nacional e são vistos 
pela categoria como uma ten-
tativa de enfraquecer o Poder 
Judiciário. Entre eles está o 
PLS 280/2016, de autoria do 
presidente do Senado, Renan 
Calheiros, que define os cri-
mes de abuso de autoridade.

A manifestação foi mar-
cada para as 14h, mesmo 
horário para o qual estava 
prevista uma sessão da Corte 
para avaliar denúncia apre-
sentada pela Procuradoria-
-Geral da República (PGR) 

contra o senador, em 2013. A 
presidente da Associação Na-
cional dos Membros do Minis-
tério Público (Conamp), Nor-
ma Cavalcanti, explicou que a 
convocação para o ato foi feita 
pela Frente Associativa da Ma-
gistratura e do Ministério Pú-
blico, composta por nove as-
sociações de âmbito nacional.

O ato dos magistrados 
ocupou grande parte do pré-
dio do Supremo. Os seguran-
ças autorizaram, inclusive, 
que os participantes protes-
tassem embaixo da marquise 
do STF e circulassem livre-
mente em torno do prédio, 
sem precisar obedecer às 
grades. Um pequeno contin-
gente da Polícia Militar ficou 
a postos na Praça dos Três 
Poderes.

Os discursos dos mani-

festantes foram voltados, es-
pecialmente, às alterações fei-
tas pelos deputados federais, 
na madrugada de quarta-feira 
(30), no projeto de lei das 10 
Medidas Contra a Corrupção, 
propostas pelo Ministério Pú-
blico Federal com o apoio de 
mais de 2 milhões de pessoas

“O que motiva o ato de 
hoje é a revolta e indignação, 
nossa e da sociedade, com o 
que tem acontecido no Con-
gresso Nacional. Sabemos 
que uma parcela dos sena-
dores e deputados têm esse 
objetivo de enterrar o Minis-
tério Público e enfraquecer 
a magistratura e o sistema 
judiciário como um todo. A 
aprovação daquele texto na 
madrugada da quarta-feira, 
na calada da noite, foi um 
verdadeiro tapa na cara da 

sociedade, é contra isso que 
estamos protestando”, disse 
o presidente da Associação 
Nacional de Procuradores do 
Trabalho, Ângelo Fabiano Fa-
rias da Costa.

“E ontem, nós quase so-
fremos outro golpe quando o 
senador Renan Calheiros ten-
tou aprovar o requerimento de 
urgência para aquela matéria 
aprovada na calada da noite 
pela Câmara dos Deputados”, 
disse. Segundo ele, foi o “bom 
senso” de grande parte dos se-
nadores que impediu o “golpe”.

O presidente da Associa-
ção dos Magistrados Brasilei-
ros (AMB), João Ricardo Cos-
ta, disse que a manifestação é 
simbólica para mostrar à so-
ciedade brasileira o significa-
do do que ocorreu na madru-
gada da última quarta-feira.

Juízes fazem protesto contra o 
projeto sobre abuso de autoridade

em brASíliA

Foto: Marcelo Camargo-Agência Brasil
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Tutela de evidência 
nos recursos

Vivemos por décadas sob a vigência de um Código 
de Processo Civil vindo à luz sob o regime político de 
exceção. Um código padrasto, em que não só a parte so-
fredora de dano em seu direito subjetivo, como também 
o juiz, tinham ciência e consciência de que a integridade 
do direito deveria ser realizada imediatamente. Mas ha-
via que aguardar-se o esgotamento das formas. Enquan-
to isso, o direito, que aflora ao limiar das consciências 
justas, permanece em estado latente. A consequência 
é uma frustração de seu titular, durante o período de 
espera. A frustração é uma agressão extremamente 
negativa ao estado psíquico das pessoas. Chamaram-
me atenção, ao percorrer estradas da Escócia, avisos às 
margens das estradas com o seguinte teor: “Cuidado. A 
frustração pode gerar acidentes graves”. Os alquimistas 
diziam que Deus, ao punir os “culpados” no inferno, não 
os imergia em caldeiras ardentes; simplesmente deixava 
as almas esperando... 

A maior virtude de nosso novo Código de Processo 
Civil é a efetiva democratização do processo. O fenô-
meno está presente na maioria dos dispositivos que 
não tem correspondentes no código revogado. Para se 
ter uma ideia do sentido opressivo do código anterior, 
não foram poucos os casos em que recursos não foram 
conhecidos, por desertos, porquanto a guia de reco-
lhimento se apresentava inferior ao valor devido, por 
um real ou até mesmo centavos, sem oportunizar-se ao 
recorrente prazo para complementá-la (TST AIRR 356-
58-2012.5.05.0018, Min. 

Luiz Philippe Vieira de Mello Filho, 7a. Turma, 
11/11/2016, julgado sob a égide do CPC de 1973). No 
âmbito do TST, vários outros precedentes anteriores 
confirmam, de modo ainda mais específico, a esdruxula-
ria antes narrada, precisamente sob jurisdição em que o 
princípio da instrumentalidade das formas deveria ter 
maior colorido. No âmbito do C. STJ, a jurisprudência se 
firmou no sentido da possibilidade de complementação, 
porém desde que a guia juntada apresentasse transpa-
rência e legibilidade manifesta. Enfim, confirmava-se 
inteiramente o repto de Liebman (“A forma é necessária, 
o formalismo deforma”). A opressão formalista foi supe-
rada pelo atual código democrático e da cidadania. 

Neste comento, como prediz seu título, enfocamos 
a novel tutela de evidência nos recursos. Trata-se, como 
é de curial sabença, de amparo incontinenti, indepen-
dentemente de “periculum in mora”; basta que o direito 
salte aos olhos, grite dos autos. Se houver equívoco do 
magistrado, a reversibilidade produzirá seus efeitos 
saneadores, quando da sentença de mérito, como é 
comum do sistema das liminares “ab initio” e “inaudita 
altera pars”. 

O pedido é dirigido ao Relator, desembargador ou 
ministro. Os autos, em geral, já estão fartos do necessá-
rio, alegações dialógicas, documentos, pronunciamentos 
interlocutórios, razões finais e a sentença. Esta, por sua 
vez, deve ter evidenciada a necessidade de reforma. 
Suponha-se a hipótese da declaração de nulidade de 
um ato jurídico, seu desfazimento, no principal, porém 
mantidos íntegros seus efeitos secundários. A reforma é 
mero ponto de lógica, considerada a eficácia “ex tunc” da 
decisão declaratória, diversamente da decisão constitu-
tiva na hipótese de simples anulabilidade e eficácia “ex 
nunc”. Trata-se, para Kelsen, de anulabilidade “extrema”, 
de efeitos retroativos. Nosso direito é elementar ao 
distinguir ambas as hipóteses. A declaração de nulidade 
significa que o ato foi “nenhum” (na linguagem das orde-
nações reinóis); em outros termos, “inexistente”, em or-
dem tal que as coisas devem ser integralmente repostas 
ao “status quo ante”. Segundo o novo CPC (art. 932, II), 
ao contemplar pedido de tutela endereçado ao relator, 
nos recursos ou processos de competência originária 
do Tribunal, conclui-se que ela é plenamente admissível 
e realiza o ideal da celeridade da Justiça, previsto na 
Emenda Constitucional nº 45/2004 e cristalizado no 
elenco dos direitos e garantias individuais (CF, art. 5º). 

O exame dos pressupostos da tutela faz-se mais se-
guro no pórtico dos recursos do que no limiar da causa, 
dada sua maturação. 

Trata-se de importantíssima inovação, densifica-
dora de preceito constitucional, entronizada em nosso 
ordenamento jurídico pelo Código de Processo Civil de 
2015. 

Amadeu Roberto Garrido de Paula, é advogado e 
membro da Academia Latino-Americana de Ciências 
Humanas.  

Investigações da Polícia Federal 
constatam vazamento do Enem
Pelo menos dois candidatos 
receberam as provas do 1º
e do 2º dia e a redação

O Ministério Público 
Federal no Ceará (MPF/
CE) informou que recebeu 
relatório da Polícia Fede-
ral (PF) constatando que 
as provas do primeiro e 
do segundo dia do Exame 
Nacional do Ensino Médio 
(Enem), além da prova da 
redação, vazaram para pelo 
menos dois candidatos an-
tes do início do teste.

O Enem foi aplicado 
nos dias 5 e 6 de novembro 
para 5,8 milhões de candi-
datos em todo o País.

Em nota, o MPF diz 
que, em um trecho do re-
latório, a PF destaca que, 
após a análise de celulares 
apreendidos durante ope-
rações nos dias do exame, 
concluiu-se que os candida-
tos receberam fotografias 
das provas e tiveram acesso 
aos gabaritos e ao tema da 
redação antes do início dos 
testes.

Os estudantes tiveram 
acesso à “frase-código” 
da prova rosa, o que per-
mitia que candidatos que 
deveriam fazer provas 
diferentes da rosa pudes-
sem preencher o cartão de 
respostas de acordo com o 
gabarito transmitido pela 
quadrilha de fraudado-

Mariana Tokarnia 
Da Agência Brasil

FOTO: Reprodução/Internet

O Enem foi aplicado nos dias 5 e 6 de novembro para 5,8 milhões de candidatos em todo o País

res, não importando a cor 
da prova que o estudante 
tenha recebido no exame, 
já que a frase-código é o 
que legitima a correção 
conforme a cor referente 
à frase.

Prisões em MG e no MA
Dois candidatos foram 

presos, um em Minas Gerais 
e outro no Maranhão. Am-
bos receberam exatamen-
te as mesmas fotografias 
com gabaritos das provas, 
porém, de intermediários 
diferentes, “deixando claro 
que a origem do vazamento 
é a mesma”.

Quanto à prova de re-

dação, a perícia da PF iden-
tificou que os candidatos 
presos iniciaram pesquisas 
no Google sobre o tema da 
redação a partir das 9h38 
do dia 6 de novembro, in-
dicando que tiveram acesso 
ao tema antes do início da 
aplicação das provas.

O procurador da Re-
pública Oscar Costa Filho, 
do MPF/CE, disse que a ín-
tegra do relatório e peças 
do inquérito serão anexa-
das ao recurso do MPF que 
tramita no Tribunal Regio-
nal Federal da 5ª Região, 
no Recife. Em novembro, o 
procurador ingressou com 
ação na Justiça Federal pe-

dindo que fosse anulada a 
prova de redação do Exame 
Nacional do Ensino Médio 
(Enem).

O pedido foi negado 
pela Justiça, e o MPF en-
trou com recurso. “Uma 
quadrilha organizada na-
cionalmente teve acesso 
antecipado às provas. Isso 
compromete a lisura do exa-
me e a própria credibilida-
de da logística de segurança 
que vem sendo aplicada”, 
argumenta o procurador.

A Agência Brasil entrou 
em contato com a assesso-
ria de imprensa da Polícia 
Federal, que não confirmou 
o conteúdo do relatório.

Mariana Tokarnia 
Da Agência Brasil

Após declaração do Ministério 
Público Federal no Ceará (MPF-CE) 
de que houve vazamento nas pro-
vas do Exame Nacional do Ensino 
Médio (Enem) deste ano, o Instituto 
Nacional de Estudos e Pesquisas Edu-
cacionais Anísio Teixeira (Inep) afir-
ma que o exame “foi realizado com 
segurança para mais de 5,8 milhões 
de estudantes nos dias 5 e 6 de no-
vembro de 2016”. O Enem não será 
cancelado e a punição se restringirá 
aos envolvidos nos casos de tentativa 
de fraude, de acordo com o órgão.

Em nota, o Inep, autarquia do 
Ministério da Educação (MEC) res-
ponsável pela aplicação do Enem, diz 
que a investigação da Polícia Federal 

ainda está em curso e em caráter sigi-
loso. “Ao contrário do que informou 
o procurador Oscar Costa Filho, do 
Ministério Público do Ceará, o inqué-
rito não foi concluído”, diz.

Segundo o Inep, os casos de tenta-
tiva de fraude identificados estão sob 
investigação e delimitarão a responsa-
bilidade dos envolvidos. “Não há indí-
cio de vazamento de gabarito oficial. 
Como é de conhecimento público, a 
Polícia Federal já efetuou prisões de 
envolvidos na tentativa de fraude e o 
Inep já os excluiu do exame”.

Ontem, o MPF divulgou nota na 
qual diz que as provas do primeiro e 
do segundo dia do Exame Nacional 
do Ensino Médio (Enem), além da 
prova da redação, vazaram para pelo 
menos dois candidatos antes do início 
do teste.

Os dois candidatos foram presos, 
um em Minas Gerais e outro no Mara-
nhão. Ambos receberam exatamente 
as mesmas fotografias com gabaritos 
das provas, porém, de intermediários 
diferentes, “deixando claro que a ori-
gem do vazamento é a mesma”.

O Inep também afirma que as 
operações deflagradas no dia 6 de 
novembro são reflexo da ação con-
junta com a Polícia Federal e que 
trabalham em parceria para garantir 
a segurança e a lisura do certame. 
A autarquia “reitera o empenho de 
colaborar com a Polícia Federal para 
apurar os fatos, garantindo que não 
haja prejuízo aos participantes do 
Enem 2016”.

Por meio da assessoria de im-
prensa, a PF diz que não irá se mani-
festar sobre o caso.

Inep diz que não vai cancelar exame

Da Agência Brasil

Ao participar ontem do 
2º Seminário Dengue, Chikun-
gunya e Zika: Desafios na Aten-
ção à Saúde na Chikungunya, 
no auditório da Escola Nacio-
nal de Saúde Pública (Ensp/
Fiocruz), em Manguinhos, no 
Rio, o diretor regional da Fun-
dação Oswaldo Cruz (Fiocruz) 
no Mato Grosso do Sul, Rivaldo 
Venâncio, disse que epidemias 
das doenças zika e chikun-
gunya, ambas transmitidas 
pelo mosquito Aedes aegypti, 
serão ainda maiores no verão 

de 2016/2017 do que foram 
na última temporada.

Segundo o pesquisador, 
que é especialista em medicina 
tropical, o número de casos este 
ano já subiu significativamente 
em relação ao ano passado.

“Em 2015, foram identifi-
cados 38 mil casos de zika e de 
chikunguya. Neste ano, o núme-
ro subiu impressionantemente 
para 255 mil. Só o Estado do Rio 
já teve mais de 15 mil casos da 
doença até o mês de outubro. 
Claro que durante os meses 
em que o calor foi menor e com 
menos chuvas, a velocidade da 

transmissão diminuiu, mas ago-
ra estamos prestes a entrar no 
verão. E com ele, voltam as altas 
temperaturas e as chuvas inten-
sas, que são condições mais do 
que ideais para a proliferação 
da doença. Como ainda não 
combatemos esses vírus da ma-
neira adequada, uma epidemia 
ainda maior se anuncia para os 
próximos meses”, disse.

O objetivo do encontro 
é discutir uma proposta para 
capacitação de profissionais da 
área de saúde na abordagem 
das três doenças. Venâncio dis-
se que os profissionais de saú-

de, embora sejam capacitados, 
precisam de uma atualização 
em seus conhecimentos para 
saber lidar melhor com este 
cenário de novas doenças.

De acordo com Venân-
cio, a transmissão da febre 
do Mayaro, doença infecciosa 
aguda causada por vírus, que 
provoca sintomas semelhan-
tes aos da chikungunya, pelo 
Aedes aegypti ainda não pode 
ser confirmada. O pesquisador 
explicou que o vírus é trans-
mitido majoritariamente por 
mosquitos silvestres, conheci-
dos como Haemagogus.

Segundo Fiocruz, no próximo 
ano epidemias serão mais fortes

zIkA e ChIkuNGuNyA



A aliança opositora ve-
nezuelana Mesa de Unidade 
Democrática (MUD) anun-
ciou ontem que se até 6 de 
dezembro o governo do pre-
sidente Nicolás Maduro não 
cumprir com os acordos fei-
tos abandonará o diálogo.

“O governo deve cumprir 
com os compromissos que 
assumiu. Até que isso ocorra, 
a MUD reverá a sua presen-
ça na mesa de diálogo, o que 
anunciará publicamente em 
6 de dezembro. Só quando o 
governo der sinais claros de 
cumprimentos dos compro-
missos retomaremos plena-
mente a nossa participação 

na mesa de diálogo”, afirma o 
movimento.

O anúncio foi feito em 
comunicado dirigido ao re-
presentante do Vaticano, 
monsenhor Cláudio Maria 
Celli, aos ex-presidentes José 
Luís Rodríguez Zapatero, Le-
onel Fernández e Martín Tor-
rijos, e à União de Nações Sul-
-Americanas (Unasul).

Segundo o documento, 
a Venezuela vive “momentos 
terríveis”, com “o povo cada 
vez mais pobre devido à des-
truição da moeda e de toda a 
economia, consequência de 
um modelo gerador de misé-
ria e da atuação de um regi-
me ineficiente e corrupto”.

“Enquanto isso ocorre, 

o processo de busca de so-
luções por meio do diálogo 
encontra-se comprometido 
pelo não cumprimento dos 
acordos conseguidos nas 
reuniões da mesa de diálo-
go”, afirma.

Segundo a MUD, na Ve-
nezuela “não haverá solução 
para o problema da fome 
crescente, nem a nenhum ou-
tro, até que haja uma solução 
eleitoral que permita ao país 
dotar-se democraticamente 
de um novo governo”.

No documento, a MUD 
diz que cumpriu o que pro-
meteu: “suspender ações de 
rua e modificar a agenda par-
lamentar, adiando a avaliação 
da responsabilidade política” 

de Nicolás Maduro e desin-
corporando três deputados 
de Amazonas, cujas eleições 
foram questionadas. “Mas, o 
governo não cumpriu, pelo 
que exigimos que cumpra 
os seus compromissos sem 
maior dilação. Nesse senti-
do é necessário que antes da 
próxima sessão da mesa de 
diálogo, programada para 6 
de dezembro, haja sinais cla-
ros de avanço no cumprimen-
to”, acrescenta.

Entre as exigências da 
MUD está a de que o Supremo 
Tribunal de Justiça restitua 
as competências constitucio-
nais do Parlamento, deixando 
sem efeito a condição de “fal-
so desacato”. 
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Colômbia prepara indultos para
Farc após ratificar acordo de paz
A lei da anistia vai 
beneficiar a guerrilha por 
crimes cometidos no país

Bogotá (AFP) - A Colôm-
bia prepara “um primeiro 
pacote de indultos” para os 
membros das Farc, após a 
ratificação no Congresso do 
acordo de paz com a guer-
rilha, enquanto uma lei de 
anistia é apresentada e apro-
vada, informaram ontem 
funcionários do governo.

“O presidente da Repú-
blica (Juan Manuel Santos) 
e o governo têm a permis-
são para conceder indulto a 
quem cometeu crimes polí-
ticos”, disse o alto comissário 
para a paz, Sergio Jaramillo, 
em coletiva de imprensa um 
dia depois da ratificação do 
acordo de paz, renegociado 
após a rejeição do original 
em um plebiscito.

“Neste momento, está 
acontecendo a preparação 
de um primeiro pacote de in-
dultos, a apresentação da lei 
de anistia e todo o trâmite le-
gislativo”, explicou Jaramillo.

Também presente na 
coletiva, o ministro do Inte-
rior, Juan Fernando Cristo, 
disse que “a lei de anistia é 
urgente” e será apresenta-
da no Congresso na semana 
que vem. O governo espera 
contar com um mecanismo 
de aprovação rápida dos pro-

Da AFP

jetos relacionados à paz, que 
ainda devem ser aprovados 
pela Corte Constitucional.

As Forças Armadas Re-
volucionárias da Colômbia 
(Farc, marxistas), principal 
e mais antiga guerrilha do 
país, disseram que não vão 
se concentrar nos pontos 
para a deposição das ar-
mas, sob a supervisão da 
ONU, se a lei da anistia não 
for aprovada.

“As Farc não podem im-
por novas condições ao acor-
do”, apontou Jaramillo.

O presidente Santos dis-
se na quarta-feira que esta 
quinta é o “Dia D” e que, se-
gundo o acordo, depois desta 
data a guerrilha tem cinco 
dias para iniciar sua mobili-
zação até os acampamentos, 
onde deverão estar todos os 
líderes máximos até o fim de 
dezembro.

Além da lei de anistia, o 
ministro do Interior explicou 
que na próxima semana será 
apresentado no Congresso 
um pacote de leis que inclui 
um projeto sobre a participa-
ção política dos guerrilheiros 
e o estatuto da oposição.

“O que todos os colom-
bianos estão aguardando 
(...) é um avanço rápido na 
desmobilização e desarma-
mento dos integrantes das 
Farc de acordo com o cro-
nograma estabelecido, que 
esperamos que se cumpra 
a partir dessa quinta-feira”, 
acrescentou Cristo. 

Foto: Juan Davi Tena/SIG

O presidente da Venezuela, Juan Manuel Santos, assinou recentemente um novo acordo de paz com as Farc, dando fim ao conflito 

O Conselho de Se-
gurança da ONU apro-
vou na quarta-feira 
(30), por unanimidade, 
uma resolução refor-
çando as sanções con-
tra a Coreia do Norte, 
em resposta ao quinto 
teste nuclear do país. 
Na nova resolução, o 
conselho decidiu que o 
país não deve fornecer, 
vender ou transferir 
carvão, ferro e minério 
de ferro do seu territó-
rio, exceto para fins de 
subsistência. As infor-
mações são da agência 
chinesa Xinhua.

O conselho fixa um 
limite máximo para a 
exportação de carvão 
pela Coreia do Norte 
(oficialmente Repúbli-
ca Popular Democrática 
da Coreia - RPDC), que 
não pode ultrapassar 
US$ 400,9 milhões ou 
7,5 milhões de tonela-
das métricas do produ-
to por ano, o que for 
menor, a partir de 1º de 
janeiro de 2017. Além 
disso, o órgão proíbe a 
venda de cobre, níquel, 
prata, zinco e estátuas 
da RPDC.

Em 9 de setembro, 
a RPDC realizou mais 
um teste de explosão 
de ogivas nucleares. Foi 
o quinto teste nuclear 

de Pyongyang, realiza-
do oito meses após o 
anterior. “O governo 
chinês se opõe firme-
mente a tal ato,” disse 
o embaixador chinês na 
ONU, Liu Jieyi.

“A resolução ado-
tada pelo Conselho hoje 
demonstra a posição 
uniforme da comunida-
de internacional contra 
o desenvolvimento pela 
Coreia do Norte de 
seus programas nuclea-
res e de mísseis e para a 
manutenção do regime 
internacional de não 
proliferação nuclear,” 
disse Liu.

Após o conselho 
aprovar a resolução, 
o secretário-geral da 
ONU, Ban Ki-moon, 
disse que a nova reso-
lução “envia uma men-
sagem inequívoca” de 
que a Coreia do Nor-
te deve cessar outras 
ações provocatórias e 
cumprir plenamente as 
suas obrigações inter-
nacionais.

“A RPDC deve re-
verter seu curso e avan-
çar para o caminho 
da desnuclearização 
através de um diálogo 
sincero,” disse Ban, ao 
mesmo tempo em que 
estimula a comunidade 
internacional a melho-
rar as condições de vida 
do povo coreano.

ONU pune a Coreia 
com novas sanções

LANÇAMENto DE MÍSSEIS

Da Agência Xinhua A Alemanha assumiu 
ontem a presidência do G20  
(grupo que reúne as 20 maio-
res potências mundiais), com 
o desafio de manter a coope-
ração internacional, que pode 
sofrer grandes desgastes 
com a entrada do polêmico e 
controverso Donald Trump 
na Casa Branca em 2017.  As 
informações são da Agência 
Ansa.

Com a saída de Barack 
Obama da presidência dos 
EUA, a chanceler alemã, An-
gela Merkel, que em 2017 
tentará um quarto mandato, 
deve assumir, além da lide-

rança do G20, o lugar de au-
toridade deixado pelo atual 
mandatário norte-americano 
na “aliança” entre os países 
ocidentais.

Com o slogan “Shaping a 
Interconnected World” (“Mol-
dando um Mundo Interco-
nectado”), a Alemanha quer 
ampliar a globalização e me-
lhorar a relação entre os paí-
ses do grupo e a cooperação 
internacional, o que poderá 
ser difícil com Trump. Como 
nos últimos anos, as reuniões 
do G20 devem abordar temas 
como acordos comerciais e a 
questão climática no mundo, 
assuntos nos quais a Alema-
nha poderá bater de frente 

com o novo governo norte-a-
mericano.

No tocante aos acordos 
comerciais, os embates po-
dem acontecer em grande 
parte devido às declarações 
polêmicas de Trump sobre a 
China, país-membro do gru-
po, que para o republicano 
americano está “matando” 
o seu país economicamen-
te. Trump também já amea-
çou tirar os EUA do Tratado 
Transpacífico (TPP, acordo 
assinado por mais de dez paí-
ses e que cria a maior área de 
livre-comércio da história) 
e do Nafta (North American 
Free Trade Agreement -Trata-
do Norte-Americano de Livre 

Comércio, bloco econômico 
formado pelos EUA, Canadá e 
México).

Já sobre o clima, mesmo 
Trump já tendo falado que 
iria manter a “mente aberta” 
sobre as questões relaciona-
das às mudanças climáticas, 
ele atacou várias vezes du-
rante sua campanha o Acor-
do de Paris, afirmando que 
o dinheiro que seria usado 
para ações relacionadas ao 
mesmo seria destinado às 
empresas norte-americanas. 
O magnata americano dis-
se ainda que o aquecimento 
global é algo inventado pelos 
chineses para frear a econo-
mia dos EUA.

Alemanha assume a presidência 
do G20 e terá Trump como desafio

Oposição cobra acordos de Maduro 
VENEZUELA

Da Agência Ansa

Da Agência Lusa
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Trabalhadores têm 
até o dia 30 para 
sacar abono salarial
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Expectativa de vida no Brasil subiu para 75,5 anos em 2015

Pesquisa IBGE
FoTo: Reprodução/Internet

Redução de níveis de mortalidade beneficiou todas as faixas etárias, principalmente os jovens, segundo pesquisa do IBGE

Pesquisa do  Instituto 
Brasileiro de Geografia e Es-
tatística (IBGE), divulgada on-
tem, revela que a expectativa 
de vida do brasileiro nascido 
em 2015 aumentou e passou a 
ser de 75,5 anos. Em 2014, era 
de 75,2 anos.

As informações são usa-
das como parâmetro para o 
fator previdenciário no cálculo 
das aposentadorias do Regime 
Geral de Previdência Social.

Em 2015, a unidade da 
federação com maior expecta-
tiva de vida foi Santa Catarina 
(78,7 anos). O Estado também 
apresentou a maior esperança 
de vida para os homens (75,4) 
e para as mulheres (82,1).

No outro extremo, estão 
o Maranhão, com a menor ex-
pectativa de vida ao nascer 
para ambos os sexos (70,3 
anos), Alagoas, com a menor 
esperança de vida para os ho-
mens (66,5 anos), e Roraima, 
com a menor para as mulhe-
res (74 anos).

A maior diferença entre 
as expectativas de vida entre 
homens e mulheres foi veri-
ficada em Alagoas, 9,5 anos a 
favor das mulheres, seguido 
da Bahia (9,1 anos) e Sergipe 

(8,4 anos). De 1940 a 2015, 
a esperança de vida no Brasil 
para ambos os sexos passou 
de 45,5 anos para 75,5 anos, 
um aumento de 30 anos. No 
mesmo período, a taxa de mor-
talidade infantil caiu de 146,6 
óbitos por mil nascidos vivos 
para 13,8 óbitos por mil, uma 
redução de 90,6%.

Todas as idades foram 
beneficiadas com a diminui-
ção dos níveis de mortalida-
de, principalmente as idades 
mais jovens, nas quais se ob-
servam os maiores aumen-
tos nas expectativas de vida, 
com maior intensidade na 
população feminina.

Vida média
No ano de 1940, um in-

divíduo ao completar 50 anos 
tinha uma expectativa de vida 
de 19,1 anos, vivendo em mé-
dia 69,1 anos. Com o declínio 
da mortalidade neste período, 
um mesmo indivíduo de 50 
anos, em 2015, tem uma ex-
pectativa de vida de 30,2 anos 
e consequentemente uma vida 
média de 80,2 anos, vivendo em 
média 11 anos a mais do que 
um indivíduo da mesma idade 
em 1940.

Fábio de Castro
Agência Estado

Uma equipe de cientis-
tas utilizou uma impressora 
3D para criar um nariz artifi-
cial de cão. Depois de usar o 
dispositivo como modelo para 
estudar a “aerodinâmica do fa-
rejamento”, eles conseguiram 
utilizá-lo para tornar 16 vezes 
mais eficientes as tecnologias 
atuais utilizadas para detectar 
explosivos e drogas

Enquanto os sensores 
atuais se baseiam na sucção 
contínua para detectar vestí-
gios de explosivos no ar, o nariz 
artificial, assim como os cães, 
realiza o que os cientistas cha-
mam de “farejamento ativo”. 
Segundo os autores do estudo, 
o dispositivo poderá no futuro 
também detectar doenças.

Divulgação
A pesquisa, que teve seus 

resultados publicados ontem 
na revista científica Nature, 
foi liderada pelo o engenheiro 
mecânico e especialista em di-
nâmica de fluidos Matthew Sta-
yamates, do Instituto Nacional 
de Tecnologia e Padrões (NIST), 
em Maryland (Estados Unidos).

“Podemos ver o cão como 
um sistema de amostragem 
aerodinâmica ativa, que lite-
ralmente alcança e captura 
odores, disse um dos autores 
do estudo. Os cães utilizam a 
dinâmica de fluidos para au-
mentar o alcance aerodinâ-
mico de seu olfato, a fim de 
obter amostras de vapores em 
distâncias cada vez maiores”, 
disse Stayamates. “Com a apli-
cação desse princípio inspira-
do em um ser vivo, poderemos 
melhorar consideravelmente 
os amostradores de vapores 
para detectar explosivos, nar-

cóticos, patógenos - e até mes-
mo câncer”, afirmou o cientis-
ta. Em parceria com cientistas 
do Instituto de Tecnologia de 
Massachusetts, a equipe lide-
rada por Stayamates acoplou 
o adaptador inspirado no nariz 
de cão a um detector de explo-
sivos disponível no mercado. O 
nariz canino artificial, feito em 
uma impressora 3D, permitiu o 
farejamento ativo, aprimoran-
do a detecção de explosivos em 
até 18 vezes, dependendo da 
distância da fonte.

Melhor detector
Desde o início da pesquisa 

os cientistas focaram na habili-
dade de farejamento dos cães, 
que, segundo eles, é o melhor 
detector de compostos quími-
cos da natureza. Realizando ex-
perimentos de visualização de 
fluxos de gases, eles descobri-
ram como funciona a dinâmica 
do ar que entra e sai do nariz 
do cão ao farejar.

A cada segundo, o cão 
exala e inspira o ar cinco ve-
zes. Durante o farejamento, na 
fase de expiração, jatos de ar 
são expelidos com força pelo 
nariz, para fora e para baixo. 
Surpreendentemente, esse 
movimento do ar exalado para 
baixo faz com que o ar diante 
do nariz do animal, carregado 
de vapores, seja arrastado de 
volta em direção às narinas. Na 
fase de inspiração, o ar que foi 
arrastado para perto do cão é 
tragado pelas narinas. Os aro-
mas são então decodificados 
pelas 300 milhões de células 
receptoras presentes no nariz 
do animal. Para desenvolver 
o nariz artificial, os cientistas 
usaram um cão fêmea da raça 
Labrador retriever como mo-
delo para a impressão 3D. 

Cientistas imitam nariz 
de cachorro para farejar

PRoCURA PoR EXPLoSIVoS

A importação e a fabri-
cação da substância antimi-
crobiana sulfato de colis-
tina – usada como aditivo 
zootécnico melhorador de 
desempenho na composição 
das rações para aves, bovi-
nos e suínos – está proibida 
em todo o Brasil desde a úl-
tima quarta-feira (30).

A decisão consta de ins-
trução normativa assinada 
pelo ministro Blairo Maggi, 
da Agricultura, Pecuária 
e Abastecimento (Mapa), 
e publicada no Diário Ofi-
cial da União.

De acordo com o Mapa, 
a proibição dessa substân-
cia na alimentação animal é 
baseada nas recomendações 
de organismos internacio-
nais, como a Organização 
Mundial da Saúde (OMS), 
devido a possível impacto na 
saúde humana.

No entanto, a matéria
-prima importada poderá 
ser utilizada, ainda, por um 
ano, a contar desta data, se 
for devidamente comprova-
da a sua existência em esto-
que remanescente, anterior, 
portanto, à publicação dessa 

portaria. Na mesma condi-
ção, poderá ser usado o es-
toque do produto acabado e, 
neste caso, por dois anos.

Para tanto, os impor-
tadores ou fabricantes do 
aditivo deverão informar, 
em 30 dias, a partir da data 
da publicação da instrução 
normativa, o número do 
lote importado ou fabricado. 
Também deverão indicar a 
data de fabricação, o prazo 
de validade do lote e a quan-
tidade estocada. O Mapa es-
clarece ainda que o sulfato 
de colistina continuará a ser 

utilizado como produto de 
uso veterinário para o trata-
mento de enfermidades nos 
animais.

Segundo a OMS, o sul-
fato de colistina é uma 
substância antimicrobiana 
criticamente importan-
te para a saúde humana. 
Por isso, após a avaliação 
técnico-científica dessa 
substância como aditivo 
zootécnico melhorador de 
desempenho e conside-
rando a recomendação da 
OMS, o uso de substância 
em rações foi proibido.

Mapa proíbe uso de substância em rações
AVES, BoVINoS E SUÍNoS

A mortalidade de jovens por 
causas externas – como acidentes 
de trânsito e violência – é o prin-
cipal fator que afasta a esperan-
ça de vida no Brasil da registrada 
em países desenvolvidos.

A avaliação é do pesquisador 
Márcio Minamiguchi, integrante 
da equipe do Instituto Brasileiro 
de Geografia e Estatística (IBGE), 
que divulgou ontem a Tábua 
Completa para a Mortalidade do 
Brasil em 2015.

A pesquisa mostra que a ex-
pectativa de vida de um brasilei-
ro nascido em 2015 é de 75 anos, 
cinco meses e 26 dias, o que re-
presenta um ganho de cerca de 
três meses em relação a 2014 e 
de 30 anos na comparação com o 
ano de 1940.

Os dados apontam, no en-
tanto, que as chances de um ho-
mem morrer entre 20 a 24 anos 
se tornaram 4,5 vezes maiores 
que as de uma mulher na mes-
ma idade. Em 1940, a diferença 

era de apenas 1,2 vez e, segundo 
estudo do IBGE, o fenômeno é 
comum em países que passaram 
por um rápido processo de urba-
nização e formação de metrópo-
les, como o Brasil.

“A maior parte das mortes 
por violência e em acidentes de 
trânsito está concentrada entre 
os homens”, disse o pesquisador. 
Minamiguchi também afirmou 
que esses fatores agravam uma 
diferença que já era constatada 
por outros motivos. 

“Há desde fatores biológicos 
e comportamentais até sociais 
[para a sobremortalidade mascu-
lina]. Os homens têm tendência 
maior ao alcoolismo, tabagismo 
e consumo maior de calorias e 
são mais sujeitos a dirigir em alta 
velocidade”.

A distância entre o Brasil e 
países desenvolvidos na expecta-
tiva de vida não se explica ape-
nas por esses fatos. Dados como a 
mortalidade infantil e o acesso à 
saúde pela população idosa mos-
tram que a diferença se estende 
ao longo de todas as faixas etá-

rias. “É um processo geral para 
que a gente tenda a convergir 
com países desenvolvidos. Mas a 
diferença já diminuiu bastante”. 
O ritmo de crescimento da espe-
rança de vida ao nascer no Brasil 
continua mais rápido que o da 
média de países desenvolvidos. 
O país ganha aproximadamente 
três anos a cada década, e as na-
ções mais ricas têm acréscimos de 
dois a dois e meio.

Durante o século XX, no en-
tanto, já houve décadas com cin-
co anos de aumento na expecta-
tiva de vida ao nascer no Brasil, 
velocidade que podia ser obtida 
com investimentos menores.

“O padrão de mortalidade 
no Brasil mudou bastante. Na-
quele período, a mortalidade 
infantil ainda era muito grande 
e medidas simples facilmente a 
diminuíam, como mais escolari-
dade para as mães, medidas bá-
sicas de saúde e saneamento e 
vacinação”, disse o pesquisador. 
“Medidas que aumentem a ex-
pectativa de vida hoje acabam se 
tornando mais caras”.

Morte de jovens afasta o País dos desenvolvidos
Vinícius Lisboa 
 Repórter da Agência Brasil
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Saque deverá ser feito até o dia 30 
AbONO sAlArIAl

Crise hídrica eleva 
emissões de gases 

O setor energético foi res-
ponsável por 36,6% do total de 
emissões de gases de efeito es-
tufa em 2014, devido à queima 
de combustíveis e da indústria 
de petróleo, gás e carvão mineral, 
usados para compensar a crise 
hídrica no país. O setor foi o que 
teve maior participação na libe-
ração de gases como dióxido de 
carbono, metano e óxido nitroso, 
segundo estudo divulgado ontem 
pelo Ministério da Ciência, Tecno-
logia, Inovações e Comunicações, 
na terceira edição das Estimativas 
Anuais de Emissões de Gases de 
Efeito Estufa (GEE) no Brasil.

Ex-tesoureiro
da Caixa é preso

Agentes da polícia Federal 
(pF) prenderam um ex-tesoureiro 
da Caixa Econômica Federal (CEF) 
que estava foragido da Justiça. A 
pF não informou o nome do homem, 
de 45 anos, preso na tarde da última 
quarta-feira, na casa de parentes, no 
bairro de Ramos, na zona norte do 
Rio. Ele é acusado de desviar, apro-
ximadamente, R$ 1,5 milhão do 
banco oficial, em agosto de 2015. 
Após os procedimentos de praxe 
para a prisão, ele foi encaminhado 
ao sistema prisional e ficará à dis-
posição da Justiça.

Ioga é Patrimônio 
da Humanidade

A ioga, uma das práticas 
mais antigas da Índia e do Oriente, 
foi declarada nessa quinta-feira 
(1º) como patrimônio Imaterial da 
Humanidade pela Organização das 
nações Unidas para a Educação, 
Ciência e a Cultura (Unesco). As 
informações são da Agência  AnSA. 
A decisão foi tomada por 24 mem-
bros do Comitê Intergovernamental 
da entidade, durante sua reunião 
anual, realizada em Adis Abeba, 
na Etiópia, e que acontece até esta 
sexta-feira (2) .

satélite aumentará 
banda larga no País

O Brasil contará, no próximo 
ano, com um novo sistema de comu-
nicação por satélite capaz de abrigar o 
tráfego de informações das Forças Ar-
madas e ainda permitir a ampliação da 
banda larga. Dessa forma, o acesso à 
Internet será mais rápido e eficaz para 
brasileiros de regiões longínquas. 
nessa quinta-feira (1º), o ministro 
da Defesa, Raul Jungmann, junto ao 
presidente da Telebras, Antonio Loss, 
recebeu o Satélite Geoestacionário de 
Defesa e Comunicações (SGDC), de-
dicado às comunicações do governo 
brasileiro e integralmente controlado 
pelo Brasil. O evento ocorreu em Can-
nes, no sul da França, onde fica a sede 
da Thales Alenia Space (TAS).

Evaristo empresta 
gravata a seguidor

Muitas vezes falamos “passa lá 
em casa” ou “vamos marcar para sair” 
e sabemos que essas coisas não vão 
acontecer realmente. Muitos seguido-
res do Evaristo Costa no Twitter pen-
saram que se tratava dessa situação 
quando o perfil @cleytu pediu uma 
gravata emprestada ao apresentador 
do Jornal “Hoje” e ele, simplesmente, 
respondeu “empresto”. Mas nessa 
quarta-feira, 30, @cleytu postou fo-
tos da gravata que recebeu em casa. 
O apresentador do jornal da Rede 
Globo não apenas enviou os acessó-
rios como também se ofereceu para 
avaliar se as cores eram adequadas 
para o traje que o seguidor iria usar 
em uma formatura.

Da Agência Brasil

Recursos do PIS são pagos 
pela Caixa Econômica e o 
Pasep pelo Banco do Brasil

FOTO: Reprodução/Intrenet

Abono do PIS/Pasep equivale a um salário mínimo (R$ 880); após dia 30, os recursos voltam para o Fundo de Amparo ao Trabalhador

Os trabalhadores que 
ainda não sacaram o abono 
salarial correspondente ao 
ano de 2014, no valor de um 
salário mínimo (R$ 880), te-
rão até o dia 30 de dezembro 
para retirar o benefício. Após 
essa data, o recurso volta 
para o Fundo de Amparo ao 
Trabalhador (FAT).

Os trabalhadores vincu-
lados ao Programa de Inte-
gração Social (PIS) deverão 
sacar o abono em qualquer 
agência da Caixa Econômica 
Federal. Já os trabalhadores 
vinculados ao Programa de 
Formação do Patrimônio do 
Servidor Público (Pasep) de-
verão comparecer às agên-
cias do Banco do Brasil.

Os trabalhadores devem 
consultar o site do Ministério 
do Trabalhado ou entrar em 
contato com a central de aten-
dimento pelo número 158 
para saber se têm direito ao 
benefício. 

Para essa verificação é 
necessário que o trabalhador 
esteja com o CPF, número do 
PIS ou Pasep em mãos, além 

da data de nascimento. Para 
sacar o abono do PIS, o tra-
balhador que tem o Cartão 
Cidadão e a senha cadastrada 
pode se dirigir aos terminais 
de autoatendimento da Caixa 

ou a uma casa lotérica. Se não 
tiver o Cartão Cidadão, pode 
receber o abono em qualquer 
agência da Caixa, mediante 
apresentação de documento 
de identificação. Informações 

podem ser obtidas pelo telefo-
ne 0800-726 02 07. Já os servi-
dores públicos que têm direito 
ao Pasep precisam verificar 
se houve depósito em conta. 
Caso isso não tenha ocorrido, 

devem procurar uma agência 
do Banco do Brasil e apresen-
tar um documento de identi-
ficação. Mais informações po-
dem ser obtidas pelo telefone 
0800-729 00 01.

Quase metade da área 
rural brasileira pertence a 
1% das propriedades do 
País, de acordo com o estu-
do inédito Terrenos da desi-
gualdade: terra, agricultura 
e desigualdades no Brasil 
rural divulgado ontem pela 
organização não governa-
mental (ONG) britânica Ox-
fam. Os estabelecimentos ru-
rais a partir de mil hectares 
(0,91%) concentram 45% 
de toda a área de produção 
agrícola, de gado e plantação 
florestal. Por outro lado, es-
tabelecimentos com menos 
de 10 hectares representam 
cerca de 47% do total das 
propriedades do País, mas 
ocupam menos de 2,3% da 
área rural total. Esses peque-
nos produtores produzem 
mais de 70% dos alimentos 
que chegam à mesa do bra-
sileiro, já que as grandes mo-
noculturas exportam a maior 
parte da produção.

Exemplo
O estudo mostra a cida-

de de Correntina, na Bahia, 
como exemplo emblemáti-
co dessa realidade, onde os 
latifúndios ocupam 75,35% 
da área total dos estabeleci-
mentos agropecuários. Nes-
sa cidade, a pobreza atinge 
45% da população rural e 
31,8% da população geral. 
Os municípios com maior 
concentração de terra apre-
sentam os menores índices 
de Desenvolvimento Huma-
no e aqueles com a menor 
concentração tinham os me-
lhores indicadores sociais. A 
diretora executiva da Oxfam 
Brasil, Katia Maia, explicou 
que a concentração de terra 
gera desigualdade em to-
dos os setores vinculados à 
produção da terra. “Quan-

to maior a concentração de 
terra, maior a concentração 
de investimento, de maqui-
nário, que vai se expandindo 
para diferentes setores. A 
modernização da agricultu-
ra não demonstrou melhora 
na condição de vida da po-
pulação”, comentou Katia. 
“Números preliminares mos-
tram que os municípios com 
maior concentração têm ní-
vel maior de pobreza”.

As grandes proprieda-
des rurais com mais de mil 
hectares concentram 43% 
do crédito rural, enquanto 
para 80% dos menores es-
tabelecimentos esse percen-
tual varia entre 13% e 23%.

Políticas
A reforma agrária é 

fundamental para reverter o 
quadro, mas não basta, argu-
mentou a diretora da ONG. “O 
governo pode assumir medi-
das e políticas no mundo ru-
ral para incentivar maior dis-
tribuição, especialmente na 
área de investimentos, apoio 
técnico e programas, como o 
Programa Nacional de For-
talecimento da Agricultura 
Familiar e o Programa Nacio-
nal de Alimentação Escolar”, 
acrescentou.

A concentração de terra 
também contribui para a in-
cidência de trabalho escravo, 
alerta o estudo. De 2003 a 
2013, 82% das autuações do 
Ministério do Trabalho e Em-
prego por trabalho análogo 
ao de escravo ocorreram no 
oeste da Bahia, com grande 
concentração de terra. So-
mente em Correntina, 249 
trabalhadores foram encon-
trados nessas condições. Se-
gundo o Incra indicam que 
729 pessoas físicas e jurídi-
cas se declaram proprietá-
rias de imóveis rurais com 
dívidas à União de mais de 
R$ 50 milhões cada.

Quase metade pertence 
a 1% das propriedades

ÁrEA rUrAl brAsIlEIrA

Flávia Villela 
Da Agência Brasil

Léo Rodrigues 
Da Agência Brasil

Catadores de material 
reciclável que estiveram re-
unidos em Belo Horizonte 
durante o 7º Expocatadores 
destacaram a importância da 
organização de cooperativas 
e a necessidade de conscien-
tização de gestores munici-
pais. O evento, que começou 
na última segunda-feira (28) 
e terminou na noite da última 
quarta-feira, discutiu os desa-
fios para a atividade.

A Lei 12.305/2010, co-
nhecida como Política Na-
cional de Resíduos Sólidos, 
estimula o contrato de coo-
perativas pelos municípios 
para a coleta e triagem de 
material reciclável.

Considerada um avanço 
na gestão dos resíduos, a lei 
institui a responsabilidade 
compartilhada pelo ciclo de 
vida dos produtos e estabele-

ce obrigações de fabricantes, 
importadores, distribuido-
res, comerciantes, consumi-
dores e titulares dos serviços 
públicos de limpeza urbana.

A lei obriga, por exem-
plo, que empresas tenham 
um plano de gerenciamento 
de resíduos sólidos. É tam-
bém pré-requisito que es-
tados e municípios tenham 
um plano de resíduos sóli-
dos para obterem recursos, 
incentivos e financiamentos 
do Governo Federal. Mas a 
implementação plena da lei 
ainda enfrenta dificuldades. 
Os catadores, organizados 
em cooperativas, ainda não 
são contratados na maioria 
dos municípios brasileiros.

Segundo Alex Cardoso, 
catador de Porto Alegre e lí-
der do Movimento Nacional 
dos Catadores de Materiais 
Recicláveis (MNCR), seis 
anos após a aprovação da lei, 
ainda há muito desconheci-

mento. “O próprio Judiciá-
rio ainda tem dificuldade de 
compreender a lei. Para os 
gestores é ainda mais com-
plicado. Os indicados pelos 
prefeitos para atuar na ges-
tão de resíduos do municí-
pio, em sua maioria, não são 
capacitados”, lamenta.

Para o catador, os municí-
pios têm recursos suficientes 
para investir na atividade e os 
problemas são de ordem práti-
ca. Alex elogia a lei, mas diz que 
a norma precisa ser concreti-
zada. “Ela coloca as prefeituras 
como operacionalizadora dos 
processos, as empresas como 
pagadoras pelas poluições que 
produzem e as cooperativas de 
catadores como recebedora de 
toda esta política. É uma medi-
da que aponta para a rota tec-
nológica que nós defendemos 
para o país, onde deve haver 
reciclagem, tratamento de resí-
duos orgânicos e participação 
massiva da sociedade”.

Catadores cobram papel mais 
ativo de gestores municipais

COlETA E TrIAGEM DE lIXO UrbANO

Segundo Gilberto Chagas, catador 
de Contagem (MG), a coleta seletiva ofi-
cial que ocorre tanto em sua cidade como 
em Belo Horizonte não alcança 3% dos 
bairros. O site da Prefeitura de Belo Ho-
rizonte informa que a coleta seletiva por 
meio de caminhões do Serviço de Limpe-
za Urbana (SLU) alcança 36 bairros de um 
total de 487 existentes na capital. “Existe 
uma coleta seletiva independente que 
está dispersa pelas cidades, sem incentivo 
do gestor público. Ela é feita pelos cata-
dores. Cada bairro que você for, vai ter 
algum catador fazendo coleta.”

Jeane dos Santos, catadora de Sal-
vador e também dirigente do MNCR, 
destaca que as cooperativas, quando 
remuneradas pelo município, fazem 
um serviço de utilidade pública. “In-

felizmente, tem governante que pre-
fere pagar empresas de limpeza ur-
bana para jogar o material reciclável 
no aterro. E nós, inclusive, damos mais 
vida útil a esse aterro, reduzindo o vo-
lume de lixo jogado ali”.

Ela avalia ainda que a cadeia de re-
ciclagem produz emprego e renda, tan-
to nas cooperativas quanto na indústria 
que vai transformar o material recolhi-
do. “O grande desafio hoje é garantir 
que as cooperativas de cada cidade se-
jam contratadas pelas prefeituras e te-
nham uma renda fixa, para sobreviver 
melhor. E melhorando as condições de 
vida dos catadores, também se movi-
menta a economia, pois eles vão gastar 
o seu dinheiro naquela cidade, fortale-
cendo o mercado local”.

Prefeituras não oferecem incentivos
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Estado cria programa com desconto das multas e juros

Dívida de contribuinte
Os contribuintes terão a 

oportunidade de encerrar o 
ano de 2016 regularizando 
as suas dívidas fiscais. O Go-
verno da Paraíba instituiu o 
Programa Especial de Paga-
mento de Créditos Tributá-
rios (PEP) para empresas e 
pessoas físicas com redução 
dos débitos de multas de até 
100% e de 50% de juros de 
mora. Para isso, o governa-
dor Ricardo Coutinho assi-
nou a Medida Provisória 248, 
publicada no Diário Oficial 
do Estado de ontem, com as 
regras de adesão ao PEP.

Segundo a Medida Pro-
visória, “poderão ser pagas 
as dívidas relacionadas a fa-
tos geradores ocorridos até 
30 de junho de 2016 de pes-
soas físicas ou jurídicas, con-
solidadas por sujeito passivo, 
constituídas ou não, com exi-
gibilidade suspensa ou não, 
inscritas ou não em Dívida 
Ativa, mesmo em fase de exe-
cução fiscal já ajuizada, ou 
que tenham sido objeto de 
parcelamento anterior, não 
integralmente quitado, ainda 
que cancelado por falta de 
pagamento”. Para ter direito 
à redução, os contribuintes 
terão de aderir ao PEP no pe-
ríodo de 15 a 29 de dezem-
bro na repartição fiscal mais 
próxima do domicílio.

O contribuinte pode op-
tar tanto pelo pagamento à 
vista ou parcelado em seis 
vezes, desde que os créditos 
tributários consolidados se-
jam superiores a R$ 30 mil. 
O pagamento à vista deverá 

ser efetuado até o dia 29 de 
dezembro. Já os contribuin-
tes que optarem pelo parce-
lamento, o valor da primeira 
parcela deverá ser efetuado 
também até o dia 29 de de-
zembro, ficando as demais a 
serem pagas nos meses sub-
sequentes até o último dia 
útil de cada mês. Contudo, as 
demais parcelas serão acres-
cidas de juros de mora equi-
valentes à taxa referencial do 
Sistema Especial de Liquida-
ção e de Custódia (Selic) acu-
mulada mensalmente, cal-
culados a partir do primeiro 
dia do mês subsequente ao 
da adesão até o mês anterior 
ao do pagamento, acrescidos 
de 1% no mês do pagamento.

Já os créditos tributários 
decorrentes, exclusivamen-
te, de penalidade pecuniá-
ria por descumprimento de 
obrigações acessórias, terão 
redução menor, ou seja, de 
70% do seu valor.

A formalização da ade-
são ao Programa Especial de 
Pagamento de Créditos Tri-
butários implica o reconhe-
cimento dos débitos fiscais 
nele incluídos, ficando con-
dicionada à desistência de 
eventuais ações ou embar-
gos à execução fiscal, com 
renúncia ao direito sobre o 
qual se fundam, e da desis-
tência de eventuais impug-
nações, defesas e recursos 
apresentados no âmbito 
administrativo, bem como 
ao atendimento dos se-
guintes requisitos, de forma 
cumulativa.

País tem superávit 
comercial recorde

A balança comercial brasileira 
acumula superávit de US$ 43,282 
bilhões de janeiro a novembro deste 
ano. O valor é recorde para o perío-
do desde o início da série histórica, 
em 1989. No mês, houve superávit 
de US$ 4,758 bilhões, valor tam-
bém recorde para novembro. Os 
dados foram divulgados ontem pelo 
Ministério da Indústria, Comércio 
Exterior e Serviços. O governo esti-
ma que 2016 terminará com saldo 
positivo da balança entre US$ 45 
bilhões e US$ 50 bilhões.

Conta-petróleo 
pode ter 10 superávit

A conta-petróleo, que regis-
tra as exportações e importações 
brasileiras de petróleo e deriva-
dos, está superavitária em US$ 
416 milhões no período de janeiro 
a novembro. O resultado reforça a 
possibilidade de ocorrer, em 2016, 
o primeiro superávit anual da conta 
na história. As informações foram 
divulgadas ontem pelo Ministério 
da Indústria, Comércio Exterior e 
Serviços.No mês de novembro, hou-
ve saldo positivo de US$ 531 mi-
lhões. É o quarto superávit mensal 
consecutivo, além de outros dois 
em meses isolados.

Comércio de PCs 
cai 35% no Brasil

O mercado brasileiro de PCs 
voltou a apresentar queda e chegou 
ao pior trimestre de 2016, de acordo 
com estudo divulgado pela consulto-
ria IDC nesta quinta-feira, 1. De acordo 
com o estudo, foram vendidas pouco 
mais de 1 milhão de máquinas entre 
os meses de julho e setembro - núme-
ro 35% menor que o mesmo período 
de 2015 e 11% menor em relação 
ao segundo trimestre de 2016.  “O 
mercado brasileiro de PCs no País está 
canibalizado”, explica o analista de 
pesquisa da IDC Brasil, Pedro Hagge, 
por meio de nota. “É cada vez mais 
comum que o consumidor prefira um 
celular com uma configuração robusta 
e boa qualidade de navegação.”

Venda de veículos 
novos cresce 12,01%

A venda de veículos novos no 
Brasil voltou a subir em novembro, 
com crescimento de 12,01% em 
relação a outubro, mostram dados 
divulgados ontem, pela Federação 
Nacional de Distribuição de Veículos 
Automotores (Fenabrave). Foram 
178.141 unidades vendidas no mês, 
entre automóveis, comerciais leves, 
caminhões e ônibus. Tanto novem-
bro quanto outubro contaram com 
20 dias úteis. As vendas haviam 
caído na comparação ao mês ante-
rior em outubro e setembro.

SulAmérica vê alta 
do PIB de 0,7%

A SulAmérica Investimen-
tos espera que o Produto Interno 
Bruto (PIB) brasileiro cresça 0,7% 
no próximo ano e que a Selic recue 
ao patamar dos 11% após o corte 
de quarta-feira, 30, de 0,25 ponto 
porcentual nos juros básicos, de 
acordo com o presidente da gesto-
ra, Marcelo Mello. “O PIB pode até 
ser pior do que esperamos, mas os 
juros devem focar no patamar dos 
11%”, afirmou ele, em evento com 
a imprensa, nesta tarde.

Passo a passo para fechar os contratos:

PERÍODO DE ADESÃO 15 a 29 de dezembro de 2016

LOCAIS Repartições fiscais (Centro Administrativo do Estado em João 
Pessoa; Recebedoria de Renda de Campina Grande e Coletorias);

QUEM PODE ADERIR Pessoas físicas ou jurídicas, consolidadas por sujeito passivo, 
constituídas ou não, com exigibilidade suspensa ou não, ins-
critas ou não em Dívida Ativa, mesmo em fase de execução 
fiscal já ajuizada, ou que tenham sido objeto de parcelamento 
anterior, não integralmente quitado, ainda que cancelado por 
falta de pagamento;

REDUÇÕES Para pagamento à vista ou parcelado, os contribuintes com 
débitos tributários consolidados até 30 de junho de 2016 terão 
redução de 100% das multas de mora e de ofício e de 50% dos 
juros de mora;

PARCELAMENTO As empresas com créditos tributários consolidados superiores 
a R$ 30.000,00 poderão dividir em até seis parcelas mensais, 
iguais e sucessivas, acrescidas de juros de mora equivalentes à 
taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custó-
dia (Selic) acumulada mensalmente, calculados a partir do pri-
meiro dia do mês subsequente ao da adesão até o mês ante-
rior ao do pagamento, acrescidos de 1% no mês do pagamento;

DATA LIMITE 
DE PAGAMENTO

O contribuinte que optar pelo pagamento à vista deverá efetuar 
ou programar o pagamento até o dia 29 de dezembro de 2016.
 
Já as empresas que optarem pelo parcelamento, o valor devido 
da primeira parcela deverá ser realizado também até o dia 29 
de dezembro de 2016, ficando as demais a serem pagas nos 
meses subsequentes até o último dia útil de cada mês.

O setor da construção 
civil fechou 441 mil vagas de 
empregos formais entre outu-
bro de 2015 e outubro deste 
ano, uma queda de 14,66%, 
segundo levantamento do Sin-
dicato da Construção de São 
Paulo (Sinduscon-SP). Ainda 
de acordo com a pesquisa, 
divulgada ontem, o ramo em-
prega agora cerca de 2,64 mi-
lhões de pessoas, contra 3,08 
milhões há um ano.

As maiores quedas fo-
ram registradas em Rondônia 
(40,5%), no Pará (25,9%) e no 
Piauí (21,4%). Em São Paulo 
foram fechados 11,3% dos 
postos de trabalho na indús-
tria da construção no período 
de 12 meses.

Acumulado
A redução do nível de 

emprego reflete a retração 
enfrentada pelo setor nos úl-
timos dois anos. O Indicador 
de Atividade das Empresas da 
Construção Civil, elaborado 
em parceria com a Fundação 
Getulio Vargas (FGV), acumula 
queda de 19,3% de janeiro a 
setembro deste ano.

O índice, que leva em 
consideração o patamar de 
emprego e a produção da in-
dústria, caiu 13,71% em 12 
meses ( de setembro de 2015 
ao mesmo mês de 2016).  “A 
gente chegou ao fundo do 
poço”, disse a economista da 
FGV, Ana Maria Castelo, para 

explicar porque em termos re-
lativos o desempenho do setor 
medido pelo índice foi, neste 
ano, um pouco melhor do que 
no ano passado, quando o in-
dicado ficou mais de 20% ne-
gativo. “Em termos relativos o 
pior já passou”, enfatizou.

Previsões
As previsões indicam, no 

entanto, que a indústria da 
construção deve continuar a 
reduzir os contigentes de tra-
balhadores durante os próxi-
mos meses. Para este ano, a 
estimativa é que a queda no 
nível de emprego fique em 
14,5%, o que significa que 
até dezembro o número de 
pessoas trabalhando no ramo 
deve ser de 2,43 milhões, o 
mesmo patamar de agosto de 
2009. “São números bastante 
ruins que dão a dimensão do 
que está acontecendo na ati-
vidade de um setor  intensivo 
em mão de obra”, disse Ana 
Maria ao apresentar os dados.

Para 2017, a previsão é 
que o setor continue a cortar 
postos de trabalho, de acordo 
com a economista, que estima 
uma queda de 5,5% no nível 
de emprego no próximo ano. 
“Essa queda reflete ainda in-
vestimentos que estão sendo 
feitos pelas empresas em pro-
dutividade, essa melhor utili-
zacão da mão de obra”, expli-
cou a economista.

Para o índice de ativida-
de, a expectativa é fechar o 
ano que vem com um cresci-
mento de 0,5%.

Construção civil fechou 
441 mil vagas de trabalho

EMPREGO

Daniel Mello 
Da Agência Brasil

Os Indicadores Indus-
triais divulgados ontem pela 
Confederação Nacional da 
Indústria (CNI) mostraram 
queda generalizada em outu-
bro. O emprego na indústria 
recuou 0,6% na comparação 
com setembro, na série com 
ajuste sazonal, o que repre-
senta o 21º mês consecutivo 
de baixa. Em relação a outu-
bro de 2015, houve baixa de 
6,0%. Com isso, no acumulado 
de 2016 até outubro, o empre-

go no setor industrial registra 
queda de 8,0% ante o mesmo 
período do ano passado.  O 
faturamento real das indús-
trias, que havia registrado leve 
melhora em setembro, cedeu 
3,3% em outubro, na margem, 
conforme a série com ajuste 
sazonal. Na comparação com 
outubro de 2015, o fatura-
mento despencou 18,0%. No 
acumulado de janeiro a outu-
bro de 2016, o faturamento 
industrial registra queda de 
13,1%. Já a utilização da ca-
pacidade instalada (UCI) ficou 
em 76,6% em outubro ante, 

77,0% em setembro (dado re-
visado) e 77,9% em outubro 
de 2015, conforme os dados 
dessazonalizados da CNI.  As 
horas trabalhadas registraram 
recuo de 1,7% em outubro 
ante setembro, com ajuste, e 
cederam 8,0% na comparação 
com outubro do ano passado. 
No acumulado de 2016, houve 
queda de 8,3%. Por sua vez, a 
massa salarial real (descon-
tada a inflação medida pelo 
INPC) teve baixa de 1,4% em 
outubro ante setembro, com 
ajuste, e recuou 6,1% ante 
outubro de 2015.

Indicadores de outubro da CNI 
mostram queda generalizada

SETOR INDUSTRIAL

A demanda por trans-
porte aéreo doméstico de pas-
sageiros registrou queda de 
5,64% em outubro de 2016 
na comparação com o mesmo 
mês de 2015, informou ontem 
a Agência Nacional de Aviação 
Civil (Anac). Com o resultado, 
o setor aéreo brasileiro já re-
gistra 15 meses consecutivos 
de retração. No acumulado dos 
dez primeiros meses deste ano, 
a demanda doméstica acumula 

baixa de 6,32% frente igual 
etapa de 2015. A oferta por 
transporte aéreo doméstico, 
por sua vez, diminuiu 5,6% em 
outubro em relação ao mesmo 
período do ano passado, na dé-
cima quarta baixa sucessiva do 
indicador. No ano, a oferta acu-
mula redução de 6,08% ante 
janeiro a outubro de 2015.

A taxa de aproveitamento 
das aeronaves em voos domés-
ticos operados por empresas 
brasileiras ficou em 79,2% 
em outubro de 2016, estável 
em relação ao mesmo mês de 

2015. No período de janeiro a 
outubro de 2016, o aproveita-
mento doméstico foi de 79,8%, 
frente a 80% no mesmo inter-
valo do ano passado.

A Gol liderou o mercado 
doméstico em outubro, com 
uma participação, medida 
pelo indicador de demanda 
RPK, de 35,5%, acima dos 
34,6% de sua principal con-
corrente, a Latam. A Azul ficou 
em terceiro lugar em outubro, 
com 17,1% do market share, 
enquanto a Avianca Brasil re-
gistrou 12,2% de participação.

Demanda apresenta queda de 
5,64% em outubro, diz Anac

TRANSPORTE AÉREO DOMÉSTICO

Fabrício de Castro 
Da Agência Estado

Victor Aguiar 
Da Agência Estado
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Raquel Zenaide de Mélo e Rodrigo Lucena de Medeiros são os noivos de hoje na Capela da Ordem 
Terceira de São Francisco de Assis

Historiadora Lúcia Guerra Ferreira está hoje aniversariando

FOTO: Ana Andrea Castro

Dois Pontos

Professora e historiado-
ra Lúcia Guerra Ferreira, 
empresários Ledson Rocha 
Carvalho, Pedro Trombetta, 
Beth Ferreira, Virgínia Pezzi 
Maia e Tarcísio Marcelo 
Barbosa de Lima, médico 
Tirone Soares, bioquímica 
Socorro Guedes, Sra. Maria 
Cláudia Diniz, professor 
Thompson Mariz, advogada 
e escritora Onélia Rocha 
Queiroga, dentista Nívia 
Maria Sousa.

Parabéns

selo Ouro
POUCOs dias 

antes de completar 
45 anos, a Unimed 
João Pessoa come-
mora a conquista do 
Selo Ouro de Go-
vernança Corporativa 
e Sustentabilidade - 
Edição 2016.

O Selo é conce-
dido pela Unimed do 
Brasil, entidade que 
reúne as cooperati-
vas de todo o País e 
a certificação é um 
reconhecimento às 
que se destacaram nos 
aspectos de go-
vernança e gestão, 
alinhadas às boas 
práticas de mercado.

Marcha nupcial
CAsAM-sE hoje na Capela da Ordem Terceira de São Fran-

cisco de Assis, sob as bênçãos do díácono Eduardo Henrique, com 
cerimonial da Sweet Beginnings e recepção na Gracejos, os jovens 
Raquel Zenaide de Mélo e Rodrigo Lucena de Medeiros.

A noiva, que usará modelo assinado pelo estilista Klécio, é 
filha de Aniberto Mendonça de Mélo e Maria de Fátima Zenaide 
de Mélo e o noivo, de Fernando José Mousinho de Medeiros e 
Maria Neuma Lucena de Medeiros.

Hosana Matos e a aniversariante de hoje, Onélia Queiroga
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   Estão abertas até o dia 10 de 
janeiro as inscrições para o concurso 
“Prêmio de Jornalismo de Investi-
gação em HIV da América Latina e 
Caribe”, realizado pela Unesco.
  O ganhador brasileiro par-
ticipará, com ganhadores de outros 
países, de workshop sobre jornalis-
mo e Aids, em março na Flórida, EUA.

   O aluno Diego Barbosa Silva, da Escola Estadual Rubens Dutra Segundo, de Campina 
Grande, foi o vencedor do Concurso de Redação promovido pela Defensoria Pública da União, 
com o tema “Tráfico de pessoas: digo não!”.  Ele concorreu com 939 estudantes.

Geoeconomia

sERÁ lançado 
hoje, às 18h, no Museu 
dos Três Pandeiros, 
em Campina Grande, 
o livro “Geoeconomia 
da Paraíba - condicio-
nantes para o desen-
volvimento sustentá-
vel”, de autoria do 
ex-governador Milton 
Cabral.

A obra, editada 
pela EDUEPB e im-
pressa na A União,  
será apresentada 
pelo presidente da 
Fiep, Buega Gadelha e 
amanhã, em João Pes-
soa será na Livraria do 
Luiz, com exposição 
do jornalista Walter 
Santos.

    O Unipê inaugurou ontem no bairro José Pinheiro, em Campina Grande, o Polo de 
Pós-Graduação oferecendo 13 cursos.

Confraternização natalina da Turma da Hidro no restaurante Appetito Trattoria: Cláudia Maroja, 
Glorinha de Melo Azevedo, Eliná Wanderley, Joanice Mendes, Helena Targino, Lília Coelho, Nita Rangel, 
Ana Maria Porto e Helena Ribeiro Coutinho

“Novo dia, nova 
chance de se tentar algo 
melhor. Renove suas 
esperanças e acredite que 
pode dar certo!

“Vamos dar espaço 
para o dia positivo, porque 
é um novo dia, um novo 
tempo e um novo 
sentimento...”

BRUNO BELUTTI BÁRBARA CORÉ

FOTOs:: Goretti Zenaide

Artesã Maria dos Mares está com uma exposição na 
Della´s Iluminação

Natal na Usina
COMEÇA hoje a 

terceira edição do “Natal 
na Usina”, promovido pela 
Usina Cultural 
Energisa que recebeu 
uma decoração especial 
com lâmpadas de led e 
que vai trazer uma pro-
gramação artística e 
cultural, que vai até o dia 
6 de janeiro, 

O evento vai constar 
de 18 shows com bandas 
regionais, mostra com 
14 corais paraibanos, 
exposição de presépios, 
concertos, lançamento 
de livros e feira cultural e 
gastronômica.

   A gaúcha Ieda Prestes Lima está em temporada pessoense, hóspede da irmã 
Ezilda Rocha, que hoje comemora seu aniversário reunindo a família e amigos para um 
jantar.

   O juiz federal substituto João Pereira de Andrade Filho foi designado para 
continuar a integrar, na condição de juiz suplente, a Turma Recursal dos Juizados 
Especiais Federais da JFPB no período de 2017 a 2019.

Palestra e medalha
sERÁ hoje às 20h e não ontem como divulguei, a 

palestra do ministro Herman Benjamin na Esma sobre 
“Função Jurisdicional do Estado e o Papel do Juiz na 
Concretização dos Direitos e na realização da Justiça”.

Na ocasião, o ilustre magistrado receberá a Medalha 
do Mérito Acadêmico Des. Simeão Cananéa, concedido 
pela diretora da Esma, desembargadora Fátima Bezerra.

Revista
O PROCURADOR 

Geral de João Pes-
soa, Adelmar Azevedo 
Régis, lança hoje, às 
11h no auditório do 
Paço Municipal, a 5a 
Revista da PGM. A 
publicação traz treze 
artigos doutrinários, 
inclusive com nomes 
nacionais do Direito.

Troféu sinduscon
O sINDICATO da Indústria da Construção Civil de João Pessoa, 

sob o comando do empresário João Barbosa de Lucena, promove 
hoje, na Casa Roccia, seu tradicional jantar de confraternização de 
final de ano, onde será lançada a revista anual da entidade e serão 
homenageadas personalidades que se destacaram nas categorias 
construçao civil, responsabilidade social e imprensa no ano de 2016.

Os homenageados serão o engenheiro sanitarista Sérgio 
Rolim, presidente da Academia Paraibana de Engenharia, o 
apresentador do programa Negócios Imobiliários, Ivan Correia 
e a Amem - Associação Metropolitana de Erradicação da 
Mendicância que abriga idosos carentes há 45 anos.

Mulheres
O NATAL das 

Mulheres que Rober-
ta Aquino e Roziane 
Coelho estão pro-
movendo em prol da 
Amem, mudou de local. 
Será ainda na próxima 
terça-feira, às 12h, no 
Restaurante Adega do 
Alfredo, onde as par-
ticipantes levarão Glu-
cerna para os idosos 
daquela instituição.
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NA ÚLTIMA RODADA

Atlético não joga em Chapecó
Diretoria do Galo não vê 
sentido e admite derrota 
por W x O para a Chape

Página 23 

Clube projeta o futuro 
e pretende voltar com 
força no próximo ano

Curtas

Velório só deve começar no fim da tarde

Clube assume que contratou a Lamia

COLOMbIANOs pResTAM uM gRANDe TRIbuTO A ChApeCOeNse

A Chapecoense espera dar 
início ao velório coletivo das vítimas 
do acidente aéreo hoje. Havia uma 
previsão inicial para as 12h, mas 
que foi adiado em função de alguns 
atrasos. O Verdão acredita que as 
celebrações comecem entre o fim da 
tarde e o início da noite. Segundo 
o clube, há uma força-tarefa de 
funerárias em Medellín, na Colômbia, 
para o embalsamento dos corpos 

identificados e o posterior embarque 
ao Brasil. O Verdão agora trabalha 
na estrutura da Arena Condá para 
receber cerca de 100 mil pessoas 
na despedida. Por metidas de 
segurança, os torcedores podem ficar 
apenas na área das arquibancadas 
e não circulariam entre os caixões. 
Dois telões devem ser colocados 
fora do estádio com imagens do 
velório.

A diretoria da Chapecoense bancou 
a escolha da Lamia, companhia aérea que 
transportava a delegação da equipe na 
última terça (29), em voo que sofreu pane 
seca e sofreu acidente que matou 71 
pessoas. Fundada em 2009, a empresa de 
porte pequeno tinha apenas uma aeronave 
em funcionamento, mas era parceira assídua 
de times de futebol da América do Sul.  "Não 
há indicação da Conmebol ou envolvimento 
da Prefeitura de Chapecó. A empresa tinha 

know-how de transportar times de futebol 
e já havia levado seleções de Argentina e 
Bolívia. Havia feito viagens para mais de 
30 equipes. Como estávamos participando 
da Copa Sul-Americana e teríamos de 
fazer viagens de longos trechos, eles nos 
procuraram e ofereceram um serviço. 
Analisamos custos e a aeronave. Temos um 
departamento de logística para isso", disse 
André Copetti, diretor de comunicação da 
Chapecoense, em entrevista coletiva.

Ahomenagem do Atlético Nacional, na noite de última quarta-feira no Estádio Atanasio Girardot, no horário que seria 
disputada a primeira partida da final da Sul-Americana contra a Chapecoense comoveu o Brasil, a Colômbia e o mundo. 
Na manhã de ontem, o clube catarinense agradeceu, através do twitter, o tributo. Além disso, aproveitou a ocasião para 

manifestar torcida pelo time colombiano no Mundial de Clubes, que começa no dia 8 de dezembro, no Japão. O Atlético Nacional 
está classificado para o torneio por ter vencido a Libertadores deste ano e estreia no próximo dia 14.  Em toda a arquibancada, o 
grito ecoou por diversas vezes: "Vamos, vamos, Chape". No fim, uma chuva de flores jogadas ao gramado pelos torcedores. Nas 
redes sociais, brasileiros criaram hashtag #GraciasColombia para agradecer a solidariedade do Atlético Nacional.

Corpo de Caio será 
velado em Curitiba

Por opção da família, o corpo 
de Caio Júnior não passará pelo 
velório coletivo na Arena Condá, 
em Chapecó. A informação foi dada 
pelo empresário do técnico, Marcelo 
Lipatin, que explicou que ele irá para 
Curitiba. Desde o primeiro momento 
após a tragédia, a intenção da 
família era justamente não cumprir 
deslocamentos grandes, a fim de 
evitar um desgaste ainda maior. 
Segundo o agente, os corpos de 
Eduardo de Castro Filho, o Duca, e 
Luiz Felipe Grohs, o Pipe, também 
vão direto à capital paranaense. A 
Chapecoense, por sua vez, deixou claro 
que gostaria de reunir os corpos de 
todos os brasileiros que morreram no 
acidente aéreo da última terça-feira. A 
ideia era até homenagear jornalistas e 
convidados da delegação que estavam 
no voo. A intenção da diretoria era ter 
51 corpos na cerimônia. 

Em comunicado feito na 
manhã de ontem, na Cidade 
do Galo, o presidente do Atlé-
tico-MG, Daniel Nepomuce-
no, informou que o clube não 
vai enfrentar a Chapecoense, 
pela última rodada do Cam-
peonato Brasileiro. Desde a 
tragédia com a delegação da 
equipe catarinense, na Co-
lômbia, a diretoria atleticana 
se mostrou contra a realiza-
ção da partida.

O mandatário atleticano 
informou que a decisão já foi 
comunicada ao presidente 
da CBF, Marco Polo Del Nero, 
que era a favor da realização 
do jogo. Como já tem a quar-
ta colocação do Brasileirão 
garantida, o Atlético não terá 
problemas no quesito classi-
ficação final.

“No momento de dor 
e respeito à tragédia, fica-
mos de luto e tem que ficar 
resignado e respeitar e não 
simplesmente ir para a TV 
e ficar declarando. Vim aqui 
para informar que o Atlético 
não irá jogar a última parti-
da. A gente respeita a dor, 

não é momento para cobrar 
de jogador nenhum a receita 
do esporte. Já comuniquei à 
CBF, conversei com o presi-
dente Marco Polo, que con-
cordou. Haverá uma punição 
com a perda dos três pontos, 
mas o time não terá sua posi-
ção alterada, não vai ser pre-
judicado. É o mínimo que se 
pode ter com a cidade, com 
os familiares, pelo Estado e 
o País que sofre com a tragé-
dia”, disse Daniel Nepomu-
ceno, que não abriu espaço 
para perguntas.

Além de não realizar o 
jogo, o Atlético já se colocou 
à disposição da Chapecoense 
para ajudar o clube na mon-
tagem do elenco para 2017. 
Uma lista de jogadores vai 
ser disponibilizada nos pró-
ximos dias aos dirigentes ca-
tarinenses, que poderão es-
colher jogadores sem custo 
algum, incluindo os salários, 
que serão bancados pelo clu-
be mineiro.

Com a decisão da direto-
ria atleticana, de não enfren-
tar a Chapecoense, as férias 
para os jogadores começam 
na quinta-feira, dia 8, após a 
final da Copa do Brasil, com 
o Grêmio. O presidente do Atlético Mineiro diz que o jogo não tem sentido e que é preciso respeitar o momento de dor vivido pelos familiares

A comoção pela tragédia 
envolvendo o avião que levava 
a delegação da Chapecoense e 
um grupo de jornalistas começa 
gerar pontos positivos. Além de 
todas as homenagens aos que 
faleceram, milhares de pessoas 
decidiram se associar ao time 
catarinense para ajudar em sua 
reconstrução.

Até quarta-feira, já eram 
mais de 13 mil pessoas que ha-
viam aderido ao programa de 
sócios da Chape. A grande par-
ticipação fez com que o clube 
tomasse a decisão de criar uma 
nova categoria para permitir 
que mais colaborações pudes-
sem acontecer. 

"Devido à quantidade de li-
gações e novos cadastros de só-
cios que estão querendo contri-
buir com a Chape, adicionamos 

Programa de sócios contabiliza muitas adesões
O diretor de comunica-

ção da Chapecoense, André 
Copetti, informou através de 
coletiva de imprensa ontem 
alguns detalhes do velório de 
vítimas do acidente aéreo com 
o elenco do clube catarinense, 
em Medellín. A cerimônia será 
na Arena Condá, estádio da 
Chapecoense, aberta a fami-
liares e amigos mais próximos 
das vítimas. Torcedores terão 
acesso à cerimônia através das 
arquibancadas.

"Em reunião realizada, 
onde estava todo grupo que 
estava coordenando, pelo 
grupo ter experiência em ou-
tros velórios de grande apelo, 
se decidiu que torcedores fica-
rão restritos às arquibancadas 
e cadeiras. Como precaução e 
impedir que vire interminável, 

vão só parentes e amigos mais 
próximos. Só quem tem rela-
ção mais íntima com nossos 
amigos. Vamos disponibilizar 
telões na área externa da Are-
na, porque só cabem 19 mil no 
estádio. Estamos trabalhando 
com 100 mil na área externa", 
disse o Copetti. A previsão é 
de que 51 corpos sejam vela-
dos no estádio juntando pes-
soas ligadas à Chapecoense e 
jornalistas de veículos de co-
municação locais. 

"Primeiro haverá período 
a pessoas mais próximas e fa-
mília, depois liberaremos para 
a imprensa e público. Após 
mais ou menos quatro horas 
serão liberados para o enter-
ro. Aqui em Chapecó devem 
ser enterradas 16 pessoas", 
contou. 

Torcedores nas arquibancadas

uma nova modalidade de Sócio 
Contribuinte. Em respeito à me-
mória de nossos guerreiros, nós 
vamos continuar. Vamos juntos 
escrever mais um capítulo des-
sa história. Faça parte da nossa 
família, associe-se e jogue junto 

com a Chape", diz a descrição 
do "Sócio Contribuinte". Agora, 
aquele que decidir se associar 
pode escolher entre quatro pla-
nos: R$ 20, R$ 30, R$ 50 ou valor 
desejado, que serão pagos men-
salmente para a Chapecoense.

Apesar da tragédia, o número de associados cresce bastante na Chape
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FOTO: Divulgação/Atlético de Medelin

FOTO: Divulgação/Chapecoense



Operações da empresa Lamia são 
suspensas pela aviação da Bolívia
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Empresa segue sendo 
investigada pela falha 
que causou 71 mortes

O Departamento de Futebol da Federação Paraibana de 
Futebol informando que a partida entre Kashima x Ser-
rano, adiada duas vezes consecutivas pelo Campeonato 
Paraibano de Futebol Feminino 2016, deverá ocorrer na 
próxima quinta-feira, às 19h15, no Centro de Treinamen-
to Ivan Tomaz (O Tomazão), no Valentina Figueiredo, em 
João Pessoa. O jogo ainda é válido pela primeira rodada 
do campeonato. As duas equipes ainda não somaram 
pontos na tabela. O Serrano é o terceiro colocado e o 
Kashima ostenta com a lanterna do certamente que vale 
vaga na Copa do Brasil.

Futebol Feminino

Por que ocorrem 
acidentes aéreos?

O número exato não se sabe ao longo de tantos  
anos, mas, dá para se afirmar, sem convicção de erros, 
que não foram poucas as vidas ceifadas em acidentes 
aéreos, transporte considerado seguro, porém, pratica-
mente “zero” a possibilidade de sobrevivência quando de 
uma queda. Ao longo dos tempos perdemos candidatos 
a presidentes de repúblicas, executivos, jornalistas, 
turistas, jogadores, dirigentes de clubes...o ocorrido com 
a equipe da Chapecoense foi o mais recente! Tirou o so-
nho de muitos. Fez o mundo esportivo chorar. E, porque 
ocorrem esses acidentes aéreos?

Estatísticas comprovam que mais de 60% dos 
desastres ocorrem por erro humano – do piloto ou de 
outros envolvidos no processo. É o que mostra um 
estudo de 2006 da Boeing. O site Planecrashinfo.com, 
especializado em segurança na aviação, com base na 
análise de 1.843 acidentes aéreos de 1950 a 2006, cita 
as principais causas desses acidentes: a) Erro do piloto, 
53%; b) Falhas estruturais, 21%; c) Fatores climáticos, 
11%; d) Outros erros humanos (no controle de tráfego 
aéreo, imperícia no carregamento de carga ou combustí-
vel, falha na manutenção, contaminação de combustível 
ou erro de comunicação), 8%; e) Sabotagem (bombas, 
sequestros ou abatimentos), 6% e f) Outras causas,1%;

No Brasil, estudo desenvolvido pela pós-graduanda 
em Saúde Pública, Márcia Fajer, analisou 38 acidentes 
ocorridos em São Paulo entre 2000 e 2005. As princi-
pais causas: falha de motor em voo (33,3%), colisão em 
voo com obstáculo (30,5%), perda de controle em voo 
(16,7%), perda de controle em solo (5,5%), falha de co-
mando em voo (2,8%), fenômeno meteorológico (2,8%), 
colisão no solo com obstáculo (2,8%), falha de sistema 
(2,8%) e desorientação espacial (2,8%).

Os estudos comprovam também que desastres 
aéreos têm múltiplas causas. Pessoas erram, mas 
geralmente pressionadas por outros fatores. Problemas 
climáticos, por exemplo, respondem por 11% dos aciden-
tes da aviação. 

Duas paratletas do Estado 
desmaiaram dentro do avião 
e o piloto teve que pousar o 
avião no Aeroporto inter-
nacional da capital baiana, 
para atendimento no setor 
emergencial da Infraero. O 
voo atrasou!

Pouso emergencial 2

Tradição anual no meio esportivo e social da Paraíba, o 
apresentador de TV, Adenilson Maia reúne, na próxima 
segunda-feira, a partir das 20h, personalidades dos mais 
variados segmentos do Estado, para homenagens, durante 
evento que já faz parte do calendário de atividades da 
nossa capital. Será mais um gol de placa que marcará este 
grande profissional da nossa crônica esportiva. A cerimônia 
ocorrerá nas dependências do Restaurante Tererê.

marcosauniao@gmail.com

Marcos 
Lima

Não se divulgou, mas, 
o avião da Avianca, que 
trouxe os paratletas da 
Paraíba, no último sábado, 
das Paralimpíadas Escola-
res Brasileira, fez pouso 
emergencial no aeroporto 
de Salvador-BA.

Pouso emergencial

Professor União

A Lamia, companhia aé-
rea responsável pelo avião 
que levava a Chapecoense a 
Medellín para a disputa da 
final da Copa Sul-America-
na, foi suspensa pela Direção 
Geral de Aeronáutica Civil 
(DGAC) da Bolívia, ontem.

O acidente aéreo nas cer-
canias da cidade colombiana 
vitimou 71 pessoas entre jo-
gadores, dirigentes, convida-
dos, jornalistas e tripulação; 
há seis sobreviventes.

"A Direção Geral de Ae-
ronáutica Civil (DGAC) co-
munica que mediante reso-
lução administrativa nº 716 
de data 29 de novembro de 
2016, dispõe a suspensão 
de maneira imediata do Cer-
tificado de Explorador de 

Serviços Aéreos (AOC) nº 
DGAC-DSO-AOC-Operador 
Aéreo OPS-COA-119-01-002 
e da permissão de operação 
outorgado à empresa 'LAMIA 
Corporatión SRL', em mérito 
às atribuições dispostas no 
Decreto Supremo 28478, 
artigo 14, número 5 e a lei 
2902, artigo 123, itens a) e 
h)", diz o comunicado. A au-
tarquia promete mais infor-
mações em breve.

A lei 2902 trata exata-
mente dos certificados de 
operação aéreo outorgado 
por prazo determinado que 
"se extinguirão ao vencimen-
to deste".

A Aeronáutica Civil da 
Colômbia divulgou na noite da 
última terça-feira que a pane 
seca é considerada a causa 
mais provável do acidente, já 
que a falta de alimentação é a 
explicação para a pane elétrica 

nos motores que acabaria por 
derrubar o avião. As autori-
dades estranharam o fato do 
primeiro sinal de alerta por 
falta de combustível. Foram 
sete minutos do aviso do pi-
loto até o momento do cho-
que da aeronave.

Emoção
A atenção e o carinho 

dos colombianos com as víti-
mas da tragédia envolvendo 
o avião da Chapecoense, que 
matou 71 pessoas na última 
terça, emocionou quem está 
diretamente ligado ao caso. 
Médico da Chapecoense, 
Carlos Mendonça chorou ao 
agradecer, diante dos jorna-
listas, o apoio recebido em 
Medellín.

“Eu queria agradecer o 
apoio que vem sendo dado 
por vocês. Tudo o que tem 
sido feito, todo o carinho... É 

impagável”, disse ele, em en-
trevista a jornalistas brasilei-
ros e colombianos em frete 
ao IML (Instituto de Medici-
na Legal) da Colômbia.

Mendonça está na cida-
de junto com uma pequena 
comissão de médicos, advo-
gados e dirigentes da Chape-
coense que deixaram o Oeste 
de Santa Catarina já na terça, 
dia do acidente. O grupo está 
na Colômbia para auxiliar na 
identificação dos corpos e 
tem feito diariamente um pé-
riplo entre os hospitais que 
recebem os sobreviventes e 
o IML.

“Eu sou médico há 27 
anos e nunca imaginei ter de 
passar por isso. É uma dor 
muito grande, mas ter todo 
esse apoio. Tanto do gover-
no, como dos hospitais e do 
povo colombiano, ajuda mui-
to”, completou.

A Lamia não tem mais permissão para voar, segundo a Direção Geral de Aeronáutica Civil da Bolívia, em comunicado realizado ontem

Chapecoense 
pode disputar o 
Torneio Ramón
de Carranza

O Cádiz anunciou, em 
um comunicado em seu site 
oficial, que convidou a Cha-
pecoense para disputar a 
próxima edição do Troféu 
Ramón de Carranza, tradi-
cional torneio disputado 
durante a pré-temporada 
europeia. A iniciativa tam-
bém teve o incentivo da pre-
feitura da cidade de Cádis.

O clube disse que a in-
tenção é realizar uma edi-
ção solidária, com todos 
os recursos arrecadados 
destinados ao time cata-
rinense. O convite inclui o 
pagamento de todos os cus-
tos da Chapecoense com a 
viagem.

"Informamos ao prefei-
to a proposta do clube de 
que os benefícios do  LXIII 
Trofeo Carranza se desti-
nem às famílias das vítimas 
deste trágico acidente. Que-
remos apoiar o clube brasi-
leiro nestes tempos difíceis, 
e foi oferecido que façam 
parte da edição de 2017, 
com todas as despesas pa-
gas. Da mesma forma, to-
dos os benefícios do troféu 
serão destinados para as 
famílias das vítimas, recor-
dando o caráter social com 
que começou em 1955", 
disse.

Torcedores iniciaram 
uma campanha nas páginas 
oficiais de Ronaldinho Gaúcho 
nas redes sociais com pedidos 
para que o craque se coloque 
à disposição para atuar no 
clube catarinense no ano que 
vem, ajudando dessa forma 
no processo de reconstrução 
da equipe após a tragédia aé-
rea que matou 71 pessoas e 
deixou outras seis feridas na 
madrugada de segunda para 
terça.

O termo "#ronaldinhona-
chape" foi escrito por diversas 
pessoas nas últimas posta-
gens do jogador no Instagram. 
Aos 36 anos, o meia está sem 
jogar de forma oficial desde 

que deixou o Fluminense, em 
setembro de 2015. Desde en-
tão, passou a girar o mundo 
para amistosos pagos.

De acordo com a direto-
ria da Chape, o planejamen-
to para o ano que vem será 
iniciado na próxima semana 
e terá de começar "do zero", 
por conta das mortes. Mui-
tos clubes brasileiros e sul-a-
mericanos manifestaram a 
vontade de emprestar atletas 
sem custos para o time Alvi-
verde.

Mais homenagens
A Uefa informou que to-

dos os jogos da última rodada 
da fase de grupos da Liga dos 

Campeões e da Liga Europa, 
na próxima semana, contarão 
com um minuto de silêncio, 
em homenagem às vítimas do 
acidente com o avião da Cha-
pecoense. O anúncio foi feito 
em comunicado divulgado on-
tem.

“O futebol europeu está 
unido para expressar sua mais 
profunda solidariedade à Cha-
pecoense, CBF, Conmebol e às 
famílias de todas as vítimas 
após o desastre aéreo desta 
semana. A tragédia abalou o 
mundo do futebol, e gostarí-
amos de enviar nosso apoio a 
todos os afetados” disse o pre-
sidente da Uefa, Aleksander 
Ceferin, em nota oficial.

Torcedores fazem campanha para 
convencer o jogador de 36 anos

RONALDINHO NA CHAPE

Ronaldinho está sem 
clube e não pensa em 

se aposentar

FOTOS: Reprodução
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“Nós vamos enxugar as lágrimas. 
A ferida talvez nunca mais feche. Mas 
nosso time vai voltar”. Essa é a frase 
do diretor de comunicação da Chape-
coense, Andrei Copetti. E é também o 
discurso adotado por todos os diri-
gentes após o trágico acidente aéreo 
que vitimou boa parte de seu elenco 
e impediu que o time disputasse o so-
nho de conquistar o continente.

Em meio ao luto, o clube planeja 
o que fazer para voltar a ter um time 
competitivo, assim como aconteceu 
durante esta temporada.

Dentro de campo
Em razão do acidente aéreo que 

vitimou a delegação da Chapecoense 
na Colômbia, a CBF decidiu adiar a 
última rodada do Campeonato Brasi-
leiro para o dia 11 de dezembro. Na 
teoria, a equipe catarinense precisa-
ria entrar em campo na Arena Condá 
para enfrentar o Atlético-MG, mas o 
clube mineiro já disse que não vai a 
Chapecó e até comunciou a CBF..

Com 19 mortos e três feridos no 
acidente de Medellín, a Chapecoense 
agora conta com somente 11 jogado-
res profissionais. No entanto, consi-
derando os nomes das categorias de 
base, o clube soma 30 atletas disponí-
veis do BID (Boletim Informativo Diá-
rio) da CBF – ou seja, com condições 
legais de jogo.

Neste grupo de 11 profissionais, 
no entanto, está o meia-atacante 
Hyoran, lesionado desde 6 de novem-
bro (e já negociado com o Palmeiras). 
De resto, o escasso elenco que ficou 
em Chapecó conta com dois goleiros, 
Marcelo Boeck e o veterano Nivaldo, 
de 42 anos. Ainda estão à disposição 
o lateral Cláudio Winck e o meia ar-
gentino Martinuccio.

Para a próxima temporada, as 
indefinições são ainda maiores, con-
tando que a Chapecoense pode ter o 
direito de jogar a Libertadores, de-
pendendo do desfecho da Sul-Ame-
ricana de 2016. O clube deverá re-
construir seu elenco e segurar quem 
restou, mas que tem contrato expi-
rando, como o zagueiro Demerson.

“Não tenho vínculo para o próxi-
mo ano. Apareceram algumas possi-
bilidades, mas eu não havia acertado 

nada. Mediante o acontecido, vou 
aguardar, porque a Chapecoense tem 
hoje poucos atletas. É um time que eu 
aprendi a gostar, a respeitar, fiz mui-
tos amigos e com certeza por esse 
respeito que tenho hoje por todos, 
pela cidade, após as homenagens, 
pode ser que a gente sente e repense 
para o ano que vem”, afirmou Demer-
son.

Fora de campo
Muito elogiada por conseguir 

uma sucessão de acessos até a elite 
nacional em pouco tempo, a Chape-
coense confia no seu poder de gestão 
para manter o time competitivo e re-
petir a montagem da equipe com os 
mesmos moldes de 2016.

O que significa uma folha salarial 
que chega na casa dos R$ 2,5 milhões 
e um faturamento anual de R$ 45 mi-
lhões. O teto salarial da equipe é de 
R$ 100 mil e poucos jogadores ultra-
passavam esse limite. Cléber Santana 
era um deles.

Se hoje a equipe já trabalha na 
casa dos milhões, há menos de 10 
anos, tinha números de uma empresa 
pequena. A folha salarial em 2007 era 
de R$ 71 mil já contando a comissão 
técnica. Quatro anos depois, esse nú-
mero chegou aos R$ 100 mil e uma 
receita de R$ 1,2 milhão.

“Nosso time está bem estrutu-
rado. Não gastamos mais do que ga-
nhamos nunca. E isso é nossa filoso-
fia. Pagamos até 14º salário no ano 
passado, coisa rara entre os clubes. 
Então você pode ter certeza que te-
mos condições de nos reerguer. Mas é 
óbvio, também, que precisaremos de 
ajuda de todos: clubes, CBF e Globo”, 
explicou o presidente Ivan Tozzo.

A Chapecoense diz que aceitará 
a ajuda, mas afirma ter condições de 
manter uma saúde financeira saudá-
vel. O clube já recebeu as manifes-
tações de clubes paulistas, da FPF, 
da CBF e da Conmebol. Cada um fez 
uma promessa diferente, mas todas 
no sentido de proteger a equipe de 
Santa Catarina. “Seria muito impor-
tante a gente ter imunidade de rebai-
xamento porque isso mudaria todo o 
nosso planejamento para a tempora-
da e para disputar a Libertadores. O 
planejamento seria completamente 
outro sabendo que não cairíamos”, 
explicou o vice-presidente do Conse-
lho Deliberativo, Gelson Dalla Costa.

APÓS A TRAGÉDIA

Chapecoense já 
planeja o futuro

Dirigente diz que clube tem 
uma gestão saudável e vai 
voltar forte no próximo ano

FOTO: Divulgação/Chapecoense

Cléber Santana 
era o maior 
salário da 
Chapecoense. 
Ele recebia 
R$ 100 mil
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Solenidade vai acontecer 
na manhã de hoje na 
Granja Santana às 11h30

Homenagem aos medalhistas
GOVERNADOR RECEBE PARATLETAS 

O governador Ricar-
do Coutinho vai receber, às 
11h30 de hoje, os paratletas 
da Paraíba que conquistaram 
na última semana, 64 meda-
lhas nas Paralimpíadas Esco-
lares Brasileira, edição 2016, 
que ocorreu em São Paulo. O 
encontro ocorrerá na Granja 
Santana, residência oficial 
do Governo, em João Pessoa. 
O Estado ficou em segundo 
lugar no quadro nacional de 
medalhas, perdendo apenas 
para a anfitriã São Paulo e 
quarto colocado na classifi-
cação geral do evento.

“Para nós que lidamos 
com o paradesporto, o en-
contro com nosso governa-
dor representa um reconhe-
cimento por parte dele com 
todos que alavancam o nome 
da Paraíba no cenário espor-
tivo nacional e internacional 
do paradesporto”, disse on-
tem Jean Klaud Azevedo, que 
chefiou a delegação. “É bom 
registrar que o governador 
sempre teve uma atenção 
especial para nossa classe”, 
completou ele.

As Paralimpíadas Esco-
lares Brasileira 2016 reuniu 
mais de 900 atletas em São 
Paulo com idade escolar de 

12 a 17 anos, de 24 estados 
e do Distrito Federal para a 
disputa de oito modalida-
des: atletismo, bocha, fute-
bol de 7, goalball, judô, nata-
ção, tênis de mesa e tênis em 
cadeira de rodas. Além das 
medalhas, os três melho-
res atletas de cada gênero e 
classe, em cada uma das oito 

modalidades, se habilitaram 
a receber o Bolsa Atleta ní-
vel escolar.

A Paraíba esteve pre-
sente com uma delegação de 
92 pessoas, dos quais, 60 pa-
ratletas. Considerado o maior 
evento paradesportivo estu-
dantil do planeta, as Paralim-
píadas Escolares ocorreu no 

Centro de Treinamento Para-
límpico e foi promovido pelo 
Comitê Paralímpico Brasilei-
ro (CPB), que irá organizar 
os Jogos Parapan-Americanos 
de Jovens em 2017, que tam-
bém terá como sede o CT em 
São Paulo.

No caso da delegação 
paraibana, todas as despesas 

com passagens aéreas foram 
custeadas pelo Governo do 
Estado. Os representantes da 
Paraíba foram selecionados 
durante os Jogos Escolares e 
Paraescolares 2016, promo-
vidos pelo Governo, por meio 
das Secretarias Estaduais de 
Esportes e de Educação.

Atletas como os velo-

cistas Alan Fonteles e o pa-
raibano Petrúcio Ferreira, a 
saltadora Lorena Spoladore, 
o nadador Matheus Rheine e 
o atleta do goalball Leomon 
Moreno, todos eles medalhis-
tas em Jogos Paralímpicos e 
mundiais, foram revelados 
durante as Paralimpíadas Es-
colares.

FOTO: Marcos Lima
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Delegação paraibana que brilhou nas Paralimpíadas Escolares disputadas em São Paulo, quando o Estado conquistou 64 medalhas e terminou a disputa em 2o lugar

Preocupado com a perda 
de vários jogadores da base, 
por causa da Copa São Paulo 
de Futebol Junior, o técnico 
do Auto Esporte, Gerson Ju-
nior, encontrou uma solução 
para diminuir o prejuízo na 
preparação do time principal 
do clube, que vai estrear no 
dia 8 de janeiro, no Campeo-
nato Paraibano 2017. A par-
tir de segunda-feira, data do 
início da pré-temporada dos 
profissionais, ele quer que a 
garotada também treine jun-
to com o elenco principal.

"Esta é uma forma de 
já ir entrosando os garotos 
no time principal, já que só 
poderei contar com eles no 
Campeonato Paraibano, a 
partir da segunda rodada. A 
fase de classificação da Copa 

São Paulo de Futebol Junior 
só termina no dia 7 de janei-
ro, após a nossa estreia no 
estadual", disse o treinador, 
que adiantou que o clube já 
contratou 16 atletas, e conta 
com a garotada para comple-
tar o elenco com, pelo me-
nos, 28 atletas.

A expectativa no clube é 
que a diretoria anuncie nes-
te final de semana mais uns 
3 atletas, dentre eles, um 
jogador de renome, como 
fez com Fábio Bilica. O pre-
sidente Watteau Rodrigues 
faz mistérios, diz que as ne-
gociações estão bem avan-
çadas, e que vai surpreender 
muita gente. "É como eu falei 
anteriormente, o bolo está 
pronto, e vamos colocando 
as cerejas agora, como fize-

mos com Fábio Bilica", disse 
o presidente.

Copa São Paulo
Sobre a participação do 

Auto Esporte na Copa São 
Paulo de Futebol Junior, o pre-
sidente do Alvirrubro gostou 
da chave, e acredita que o clu-
be tenha condições de passar 
para a próxima fase da compe-
tição. "Tirando o Grêmio, que 
deverá ficar em primeiro no 
grupo, nós estamos em con-
dições de brigar de igual para 
igual com a Votuporanguense 
e o Brasília, pela segunda co-
locação , e nos classificarmos 
para a fase seguinte. Os garo-
tos estão muito bem treina-
dos, e prontos para fazer bo-
nito na competição", afirmou 
o dirigente. (IM)

Profissionais e a base vão treinar 
juntos a partir da próxima semana

AUTO ESPORTE

O Sousa já começa a ace-
lerar o ritmo de contratações, 
visando a próxima temporada, 
quando o clube irá participar 
do Campeonato Paraibano, 
e também do Campeonato 
Brasileiro da Série D. Esta se-
mana, o presidente  Aldeone 
Abrantes surpreendeu a to-
dos, anunciando a contratação 
de um jogador bastante co-
nhecido do torcedor paraiba-
no, o atacante André Cassaco. 
Ele esteve no Botafogo, em 
2015 e este ano jogou no Novo 
Horizonte, do Ceará. 

Além de André Cassaco, 
o Sousa anunciou também a 

contratação do zagueiro Jad-
son, de 24 anos, que estava 
no Estanciano, de Sergipe, e o 
lateral esquerdo Aleffe, de 21 
anos, que jogou no Campeo-
nato Paraibano da Segunda 
Divisão, este ano, pelo Nacio-
nal de Pombal. Até o momen-
to, o Sousa já tem 17 atletas no 
elenco, distribuídos da seguin-
te forma: goleiros - Pantera, Jú-
nior Conceição e Cleverson; la-
terais - Camilo, Josivan e Aleff; 
zagueiros - Eduardo Sousa, 
Luíz Paulo e Jadson; volantes 
- Judivan, Peu, Júnior Lira e 
Danilo Lopes; meia - Thiago 
Marabá;  atacantes - Josy, Ro-

drigo Potim e André Cassaco. 
O  técnico é o mesmo do Cam-
peonato Paraibano deste ano, 
Tazinho. 

Atlético
A diretoria do Atlético 

de Cajazeiras anunciou para a 
próxima terça-feira, a apresen-
tação do elenco para a tempo-
rada 2017. O evento está pro-
gramado para as 19 horas, na 
Art Chopperia. No início desta 
semana, foram anunciados 
mais três atletas: o lateral Den-
ner, e os meias Sérgio Augusto, 
e Romerito, que estava no Atlé-
tico de Sorocaba. (IM)

André Cassaco e Jadson são as 
novas contratações do Sousa

NOVIDADES

O Campinense deverá anunciar 
nos próximos dias, mais 2 ou 3 jogado-
res, e fechar o elenco para a próxima 
temporada. Entre os contratados, virá 
um atacante de área, de alto nível, 
para ser a referência do ataque rubro-
negro em 2017. O nome deste joga-
dor e dos demais continuam em sigilo, 
já que os atletas ainda não assinaram 
oficialmente o contrato com o clube, 
e por conseguinte, ainda não foram 
registrados no BID da CBF.

Enquanto isso, o elenco segue 
treinando na pré-temporada, inten-
sificando a parte física, e já com um 
início de atividades com bola. "Nós 
costumamos fazer um treinamento 
moderno, com o uso da bola também 
na preparação dos atletas. Os núme-
ros mostram que o jogador rende 
mais no treino físico, com o uso da 
bola nas atividades, e torna os treinos 
mais prazerosos para os atletas", disse 
o técnico Paulo Foiani.

O primeiro amistoso da Raposa 
mudou de data, foi adiado de sábado 
17 para domingo, dia 18 deste mês. O 
jogo será contra o Central de Carua-

ru, em Pernambuco. As duas equipes 
voltam a se enfrentar na quarta-feira, 
dia 21, em Campina Grande. O téc-
nico Paulo Foiani está satisfeito com 
o elenco, e aguarda apenas a chega-
da dos últimos contratados. Ele está 
otimista em relação a campanha do 
Campinense na próxima temporada.

"Nós tivemos um cuidado de 
manter a base, que tem jogadores de 
muita qualidade, e principalmente 
acostumados com as competições que 
vamos participar. Os que nós trouxe-
mos para completar o elenco, tam-
bém são atletas de excelente nível téc-
nico, e que fizeram bonito em outras 
equipes. Eles também conhecem bem 
os campeonatos da região, que vamos 
participar, e isto é muito importante", 
disse o treinador.

Questionado sobre os critérios 
utilizados por ele para recomendar as 
contratações, Paulo Foiani disse que 
tudo foi acordado com a diretoria do 
clube. "Nós contratamos dentro das 
necessidades do clube e das condições 
financeiras pré-estabelecidas pela dire-
toria. Procuramos o melhor, dentro da 
realidade da agremiação, para poder-
mos honrar os compromissos e exigir 
muito do grupo", disse o treinador.

Clube promete mais reforços 
para as disputas do Estadual

CAMPINENSE

Os novos contratados da Raposa já estão integrados e motivados para buscar títulos

Ivo Marques
ivo_esportes@yahoo.com.br

FOTO: Divulgação



PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D`ÁGUA
EXTRATO DE CONTRATO

OBJETO – Contratação de empresa de advocacia, para elaboração, manejo e acompanhamento 
judicial de demanda com o fito de recuperação de crédito do FUNDEF, em face da UNIÃO, com-
preendidos entre os anos de 1998 e 2006, Fundamento Legal. Art. 25, inciso II, combinado com o 
art. 13, inciso V, da Lei Federal nº 8.666/1993.

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D´AGUA -  CNPJ Nº 08.944.076/0001-87
LICITANTE VENCEDOR – MARCOS INÁCIO ADVOCACIA - CNPJ: 08.983.619/0001-75
VALOR DO CONTRATO – no importe de 20% (vinte por cento) do valor estimado de R$ 100.000,00 

(cem mil reais), que será pago após o transito em julgado da ação. 
VIGÊNCIA – 12 (DORZE) MESES.

DATA DA CELEBRAÇÃO – 01 de Dezembro de 2016.
FRANCISCO DE ASSIS CARVALHO  -  Prefeito

ESTADO DA PARAÍBA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO

 AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00036/2016

Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Av. 
Duque de Caxias, S/N - Centro - Cabedelo - PB, às 09:00 horas do dia 16 de Dezembro de 2016, 
licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, restrita à participação de Microem-
presas, Empresas de Pequeno Porte e Equiparados, para: Aquisição de Material Médico Hospitalar 
- PARTICIPAÇÃO EXCLUSIVA ME/EPP. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento 
legal: Lei Federal nº 10.520/02 e Decreto Municipal nº 08/13. Informações: no horário 08:00 as 
14:00h dos dias úteis, no endereço supracitado.

Telefone: (083) 3250-3120. / Email: sescab.licitacao@cabedelo.pb.gov.br
Edital no link: http://www.cabedelo.pb.gov.br/transparencia/transparencia_editais.asp

Cabedelo - PB, 01 de Dezembro de 2016
ANDREA RIBEIRO WANDERLEY - Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DÁGUA
HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO

HOMOLOGO o presente processo de INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 00010/2016 - 
CPL, de acordo com o parecer da Comissão Permanente de Licitação – CPL, contido no termo 
de Encerramento.

Faço a ADJUDICAÇÃO do seu objeto em favor da empresa MARCOS INÁCIO ADVOCACIA, 
no importe de 20% (vinte por cento) do valor estimado de R$ 100.000,00 (cem mil reais), que será 
pago após o transito em julgado da ação. 

Olho D´agua-PB, 01 de Dezembro de 2016.
Francisco de Assis Carvalho

Prefeito Municipal

ESTADO DA PARAÍBA
PREFETURA MUNICIPAL DE ITATUBA

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00045/2016

Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 
Professor José Silvério, 75 - Centro - Itatuba - PB, às 10:00 horas do dia 15 de Dezembro de 2016, 
licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Aquisição de 01 (Um) veículo, 
do tipo passeio, zero quilômetro. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei 
Federal nº 10.520/02 e Decreto Municipal nº 004/2006. Informações: no horário das 08:00 as 14:00 
horas dos dias úteis, no endereço supracitado.

Telefone: (083) 3398-1020.
Email: pmitatuba_adm@hotmail.com

Itatuba - PB, 01 de Dezembro de 2016
JUSCELINO MONTEIRO DA SILVA - Pregoeiro Oficial

PREFEITRUA MUNICIPAL DE MÃE DAGUA
COMISSÃO DE PERMANENTE DE LICITAÇÃO

AVISO DE LICITAÇÃO
Leilão n.º 001/2016

O MUNICÍPIO DE MÃE DÁGUA /PB  torna público para conhecimento dos interessados nos 
termos da Lei 8.666/93 e suas alterações, que realizará licitação na modalidade Leilão de bens 
móveis inservíveis, nº 001/2016 do tipo maior lance, cujo objeto é Alienação para a venda de bens 
móveis, em virtude de haver se tornados antieconômicos e inservíveis para o Município, se tornado 
oneroso aos cofres público, com as suas permanências. O leilão será realizado no dia 19/12/2016 
às 09:00 horas na Sede da Prefeitura.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

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO

A Prefeitura Municipal de João Pessoa/SEPLAN – CNPJ/CPF: Nº 08.778.326/0001-56,
torna   público   que   requereu a  SEMAM  –   Secretaria  Municipal  de  Meio  Ambiente, Licença 

Prévia para Requalificação do Parque Zoobotânico Arruda Câmara, localizada no Município de  
João Pessoa - PB.

PREFEITURA MUNICIPLA DE CUBATI
EXTRATO DE ADITIVO DE PRAZO

INSTRUMENTO: Segundo termo aditivo ao contrato nº: 00001/2015 que entre si celebram a 
Prefeitura Municipal de Cubati - PB e Rafael Vasconcelos da Silva Germano - ME. OBJETO CONTRA-
TUAL: Execução de obras de construção de uma academia da saúde. FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: 
Art. 57 da Lei 8.666/93, alterações Art. I,- Lei n° 8.666/93, e alterações. PRAZO CONTRATUAL: 
A vigência desta prorrogação começa a vigorar a partir do dia 02/12/2016, ficando prorrogado até 
31/05/2017 o prazo de execução das obras de EXECUÇÃO DE OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE 
UMA ACADEMIA DA SAÚDE – que inicialmente era 06 (seis) meses, conforme Clausula Sétima, 
do contrato nº 00001/2015, referente à Tomada Preços n° 0004/2014, Homologada em 06/01/2015, 
Art. 57 da Lei 8.666/93, alterações Art. I,- Lei n° 8.666/93, e alterações. Signatário EDUARDO 
RONIELLE GUIMARÃES MARTINS DANTAS E RAFAEL VASCONCELOS DA SILVA GERMANO-
-ME – Cubati - PB, 29 de Novembro de 2016. 

EDUARDO RONIELLE GUIMARÃES MARTINS DANTAS
PREFEITO CONSTITUCIONAL

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS

HOMOLOGAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 00048/2016
Nos termos do relatório final apresentado pelo Pregoeiro Oficial e observado parecer da As-

sessoria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00048/2016, que objetiva: AQUISIÇÃO DE 
VEÍCULO MODELO FURGÃO DESTINADO AO TRANSPORTE DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS 
DA MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO; HOMOLOGO o correspondente procedimento 
licitatório: Licitação Fracassada.

Bananeiras - PB, 30 de Novembro de 2016
DOUGLAS LUCENA MOURA DE MEDEIROS 

 Prefeito

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS
EXTRATO DE REVOGAÇÃO DE LICITAÇÃO

MODALIDADE: Pregão Presencial nº 00048/2016. OBJETO: AQUISIÇÃO DE VEÍCULO MO-
DELO FURGÃO DESTINADO AO TRANSPORTE DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA MERENDA 
ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO. ABERTURA: 30/11/2016 as 09:00 horas. JUSTIFICATIVA: Licita-
ção Fracassada. Bananeiras - PB, 30 de Novembro de 2016 - DOUGLAS LUCENA MOURA DE 
MEDEIROS – Prefeito.

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS

AVISO DE LICITAÇÃOPREGÃO PRESENCIAL Nº 00049/2016
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 

Cel. Antonio Pessoa, 375 - Centro - Bananeiras - PB, às 09:00 horas do dia 16 de Dezembro de 
2016, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Aquisição de equipamentos 
e material permanente destinados ao Hospital Municipal Dr. Clóvis Bezerra, CAPS I e Centro de 
Saúde Policlínica Municipal Severino Cordeiro de Melo conforme proposta de emenda parlamentar 
nº 18730.452000/1140-01. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal 
nº 10.520/02 e Decreto Federal nº 5.450/2005. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas 
dos dias úteis, no endereço supracitado.Telefone: (083) 3367-1129.Email: cplbananeiras@bol.com.br

Bananeiras - PB, 01 de Dezembro de 2016
IVONALDO COSMO PEREIRA JÚNIOR

Pregoeiro Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS

AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 00050/2016
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 

Cel. Antonio Pessoa, 375 - Centro - Bananeiras - PB, às 13:00 horas do dia 16 de Dezembro de 2016, 
licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: AQUISIÇÃO MOTOS, mínimo 
100 CC, DESTINADA A DISTRIBUIÇÃO, VIA SORTEIO, COMO BRINDE AOS CONTRIBUINTES 
QUE REALIZARAM PAGAMENTO ANTECIPADO DO IPTU, EXERCÍCIO 2016, CONFORME 
ESPECIFICADO NO ANEXO I EDITAL. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento 
legal: Lei Federal nº 10.520/02 e Decreto Federal nº 5.450/2005. Informações: no horário das 
08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: (083) 3367-1129. E-mail: 
cplbananeiras@bol.com.br.

Bananeiras - PB, 01 de Dezembro de 2016
IVONALDO COSMO PEREIRA JÚNIOR

Pregoeiro Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIUNFO

RATIFICAÇÃO E ADJUDICAÇÃO - DISPENSA Nº DP00003/2016
Nos termos dos elementos constantes da respectiva Exposição de Motivos que instrui o processo 

e observado o parecer da Assessoria Jurídica, referente a Dispensa de Licitação nº DP00003/2016, 
que objetiva: Locação de 02 carros pipa conforme Convênio Estadual nº 149/2016 visando à execu-
ção de socorro a assistência às vitimas da seca ocorrida nos anos subsequentes, no município de 
Triunfo definido no Decreto Municipal nº 001/2016 de 04 de Janeiro de 2016, Decreto Estadual nº 
36.951 de 05 de outubro de 2016 e a Portaria nº 124 de 20 de maio de 2016, do Secretário Nacional 
de Proteção e Defesa Civil, e ainda a Portaria nº 311 de 11/09/2016, do Ministério da Integração 
Nacional.; RATIFICO o correspondente procedimento e ADJUDICO o seu objeto a: JOSE CANDIDO 
DIAS - R$ 8.100,00; Raimundo Ramicio de Sá - R$ 8.100,00.

Triunfo - PB, 01 de Dezembro de 2016
DAMISIO MANGUEIRA DA SILVA - Prefeito

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIUNFO

 RATIFICAÇÃO E ADJUDICAÇÃO - INEXIGIBILIDADE Nº IN00008/2016
Nos termos dos elementos constantes da respectiva Exposição de Motivos que instrui o pro-

cesso e observado o parecer da Assessoria Jurídica, referente a Inexigibilidade de Licitação nº 
IN00008/2016, que objetiva: Contratação de Empresa para apresentação de Show Musical durante 
as festividades em comemorações alusivas ao aniversario de Emancipação Politica do Município de 
Triunfo - PB, a realizar - se no dia 22 de Dezembro de 2016, através de relação contratual entre o 
Município de Triunfo e representante dos profissionais do setor artístico em caráter de exclusividade.; 
RATIFICO o correspondente procedimento e ADJUDICO o seu objeto a: BELIRARDO FERREIRA 
SILVA - ME - R$ 55.000,00.

Triunfo - PB, 01 de Dezembro de 2016
DAMISIO MANGUEIRA DA SILVA - Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DÁGUA
AVISO DE RATIFICAÇÃO

RATIFICO o parecer da Comissão Permanente de Licitação da Prefeitura Municipal de Olho 
D´agua, no Processo de Inexigibilidade nº 00010/2016, cujo objeto é a contratação de empresa 
advocacia, para os serviços, a empresa MARCOS INÁCIO ADVOCACIA – CNPJ nº 08.983.619/0001-
75, no importe de 20% (vinte por cento) do valor estimado de R$ 100.000,00 (cem mil reais), que 
será pago após o transito em julgado da ação. 

 Olho D´agua, 01 de Dezembro de 2016.
FRANCISCO DE ASSIS CARVALHO

Prefeito Municipal

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇO DANTAS

 RATIFICAÇÃO E ADJUDICAÇÃO - DISPENSA Nº DV00006/2016
Nos termos dos elementos constantes da respectiva Exposição de Motivos que instrui o processo 

e observado o parecer da Assessoria Jurídica, referente a Dispensa de Licitação nº DV00006/2016, 
que objetiva: Contratação de Empresa destinada a aquisição de relógio de ponto eletrônico com 
treinamento do software, para atende as necessidades da secretaria de saúde município de Poço 
Dantas - PB.; RATIFICO o correspondente procedimento e ADJUDICO o seu objeto a: A HORA 
CERTA RELOGIO DE PONTO COM.E SERV.LTDA - R$ 5.200,00.

Poço Dantas - PB, 01 de Dezembro de 2016
JOSÉ GURGEL SOBRINHO - Prefeito

A CONSTRUTORA BWQ - CNPJ Nº 15.532.349/0001-41, torna público que requereu a SEMAM 
- Secretaria de Meio Ambiente a Licença de Instalação e Licença de Operação para Construção 
de residencial multifamiliar uso R3, situado a Rua João de Farias Leal ST. 038 QD. 097 LT. 0042 
João Paulo II João Pessoa - PB.

Responsavel.: COLORADO CONSTRUCOES
CPF/CNPJ....: 019105059/0001-72
Titulo......: DUP PRES SER IN  R$            800,00
Apresentante: CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG.: 0037
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 062141
Responsavel.: CZAR PIZZARIA DELIVERY LTDA ME
CPF/CNPJ....: 021553486/0001-65
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            403,00
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 062488
Responsavel.: DULCE ANNE EVARISTO DE OLIVEIRA
CPF/CNPJ....: 021354633/0001-78
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            553,60
Apresentante: BANCO DO BRADESCO-60746948/342340
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 062612
Responsavel.: DUTRA & DORNELAS COMERCIO 
DE ROUPAS
CPF/CNPJ....: 023436202/0001-86
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            385,50
Apresentante: BANCO SANTANDER BANESPA S/A
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 062580
Responsavel.: FRANKLIN DE LIMA REGIS
CPF/CNPJ....: 061521514-90
Titulo......: CERT DIVI ATIVA  R$            664,15
Apresentante: CONSELHO REGIONAL DE CONTA-
BILIDAD
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 061871
Responsavel.: GRACELI DE MELO SILVA
CPF/CNPJ....: 491896384-68
Titulo......: CERT DIVI ATIVA  R$            664,15
Apresentante: CONSELHO REGIONAL DE CONTA-
BILIDAD
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 062114
Responsavel.: HANNAH KAROLLYNNE BARBOSA 
FLORENCIO
CPF/CNPJ....: 079580024-08
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            645,12
Apresentante: BANCO DO BRADESCO-60746948/342340
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 062270
Responsavel.: ITALA NARANH FERREIRA DE SA
CPF/CNPJ....: 035149654-80
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$          1.445,48
Apresentante: BANCO DO BRADESCO-60746948/342340
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 062261
Responsavel.: LUIZ FERREIRA DE ALMEIDA ME
CPF/CNPJ....: 023323281/0001-19
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$          1.446,67
Apresentante: BANCO ITAU S/A-60701190/4132-80
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 061326
Responsavel.: LYNH HAGLAYA DOS SANTOS
CPF/CNPJ....: 015156104-46
Titulo......: CHEQUE           R$          5.754,00
Apresentante: KELNNER MAUX DIAS
Protocolo...: 2016 - 061348
Responsavel.: MARIA GISELLY GERMANO DE AL-
BUQUERQU
CPF/CNPJ....: 021053856/0001-03
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            514,28
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 061631
Responsavel.: NEEMIAS MATIAS ALVES
CPF/CNPJ....: 917129804-59
Titulo......: CERT DIVI ATIVA  R$            664,15
Apresentante: CONSELHO REGIONAL DE CONTA-
BILIDAD
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 061829
Responsavel.: RENT A TRUCK OPERADOR LOGIS-
TICO LTD
CPF/CNPJ....: 001034009/0016-62
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            377,00
Apresentante: BANCO DO BRADESCO-60746948/342340
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 062226
Responsavel.: SEVERINO IVANILDO DE OLIVEIRA
CPF/CNPJ....: 095532904-34
Titulo......: CERT DIVI ATIVA  R$            664,15
Apresentante: CONSELHO REGIONAL DE CONTA-
BILIDAD
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 061985
Responsavel.: TACIO VALERY DE OLIVEIRA
CPF/CNPJ....: 374485954-15
Titulo......: CERT DIVI ATIVA  R$            664,15
Apresentante: CONSELHO REGIONAL DE CONTA-
BILIDAD
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 061839
Responsavel.: TARCIANO BATISTA DOS SANTOS - ME
CPF/CNPJ....: 015759487/0001-68
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            725,04
Apresentante: BANCO DO BRADESCO-60746948/342340
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 062239
Responsavel.: TERTULIANO FRANCISCO DE AR-
RUDA NETO
CPF/CNPJ....: 027187064-81
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            114,50
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 062168
Responsavel.: VICTOR CAETANO DE OLIVEIRA
CPF/CNPJ....: 010545094-41
Titulo......: IND CONDOMINIO   R$            915,51
Apresentante: CONDOMINIO ST BARTH RESIDENCE
Protocolo...: 2016 - 062120
Em razao de que os supracitados devedores nao  fo-
ram encontrados ou se recusaram a aceitar a devida 
intimacao, em obediencia ao Art.15 da Lei No.9.492 de 
10.09.1997, intimo as pessoas fisicas e juridicas  acima 
citadas a virem pagar, ou darem por escrito  as  razoes  
que  tem,  neste  1o. Oficio de Protesto a rua Candido 
Pessoa No.31, nesta Cidade, no prazo de 03 (tres) dias 
uteis, a  partir  desta data,  sob  pena  de  serem  os  
referidos titulos PROTESTADOS, na Forma da LEI.

Joao Pessoa,  01/12/2016
----------------------------------------

Bel. GERMANO CARVALHO TOSCANO DE BRITO
- Titular -

Responsavel.: ADIVANEIDE BARBOSA C OLIVEIRA
CPF/CNPJ....: 072568884-06
Titulo......: CED CRE BAN IND  R$         21.402,72
Apresentante: BANCO BRADESCO S/A
Protocolo...: 2016 - 061472
Responsavel.: ADMILSON AMBROSIO DOS SANTOS 
FILHO
CPF/CNPJ....: 107445084-10
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            381,81
Apresentante: BANCO DO BRADESCO-60746948/342340
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 062266
Responsavel.: ALCIMAR FERREIRA DE OLIVEIRA
CPF/CNPJ....: 186426081-53
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            150,00
Apresentante: BANCO ITAU S/A-60701190/4132-80
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 062365
Responsavel.: ANNA JESSIKA ALMEIDA DA SILVA 
OLIVE
CPF/CNPJ....: 021862904/0001-04
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            247,15
Apresentante: BANCO DO BRADESCO-60746948/342340
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 062656
Responsavel.: ANTIOGENES DA SILVA BEZERRA
CPF/CNPJ....: 022333572/0001-25
Titulo......: DUP PRES SER IN  R$            256,30
Apresentante: CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG.: 0037
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 059948
Responsavel.: ANTONIO MARCONE SIQUEIRA 
FERREIRA
CPF/CNPJ....: 343764374-68
Titulo......: INDIC DUPLICATA  R$        177.170,55
Apresentante: ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDORA 
DE E
Protocolo...: 2016 - 062424
Responsavel.: ANTONIO MARCONE SIQUEIRA 
FERREIRA
CPF/CNPJ....: 343764374-68
Titulo......: INDIC DUPLICATA  R$          7.724,13
Apresentante: ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDORA 
DE E
Protocolo...: 2016 - 062423
Responsavel.: ANTONIO MARCONE SIQUEIRA 
FERREIRA
CPF/CNPJ....: 343764374-68
Titulo......: INDIC DUPLICATA  R$          7.573,86
Apresentante: ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDORA 
DE E
Protocolo...: 2016 - 062422
Responsavel.: ANTONIO MARCONE SIQUEIRA 
FERREIRA
CPF/CNPJ....: 343764374-68
Titulo......: INDIC DUPLICATA  R$          5.778,82
Apresentante: ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDORA 
DE E
Protocolo...: 2016 - 062421
Responsavel.: ANTONIO MARCONE SIQUEIRA 
FERREIRA
CPF/CNPJ....: 343764374-68
Titulo......: INDIC DUPLICATA  R$          6.167,59
Apresentante: ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDORA 
DE E
Protocolo...: 2016 - 062420
Responsavel.: ANTONIO MARCONE SIQUEIRA 
FERREIRA
CPF/CNPJ....: 343764374-68
Titulo......: INDIC DUPLICATA  R$          2.556,80
Apresentante: ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDORA 
DE E
Protocolo...: 2016 - 062419
Responsavel.: BR COMERCIO DE PECAS PNEUS E S
CPF/CNPJ....: 007674705/0001-33
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$          1.508,00
Apresentante: BANCO ITAU S/A-60701190/4132-80
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 062728
Responsavel.: BR COMERCIO DE PECAS PNEUS E S
CPF/CNPJ....: 007674705/0001-33
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$          1.508,00
Apresentante: BANCO ITAU S/A-60701190/4132-80
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 062729
Responsavel.: BR COMERCIO DE PECAS PNEUS E S
CPF/CNPJ....: 007674705/0001-33
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$          2.920,00
Apresentante: BANCO ITAU S/A-60701190/4132-80
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 062731
Responsavel.: BR COMERCIO DE PECAS PNEUS E S
CPF/CNPJ....: 007674705/0001-33
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$          2.920,00
Apresentante: BANCO ITAU S/A-60701190/4132-80
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 062733
Responsavel.: BRUNO SILVA EBRAHIM
CPF/CNPJ....: 064828474-39
Titulo......: CED CRE BAN IND  R$         33.178,79
Apresentante: TOLEDO PIZA ADVOGADOS ASSO-
CIADOS
Protocolo...: 2016 - 062425
Responsavel.: CARLITO ANTONIO DA SILVA ME
CPF/CNPJ....: 014398496/0001-08
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            762,97
Apresentante: BANCO SANTANDER BANESPA S/A
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 062210
Responsavel.: CARLOS EDUARDO GOMES
CPF/CNPJ....: 031555494-08
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$          1.021,41
Apresentante: BANCO DO BRADESCO-60746948/342340
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 062606
Responsavel.: CLAUDIA  RAISSA B DE SOUZA
CPF/CNPJ....: 096673784-97
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            146,25
Apresentante: CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG.: 0037
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 062381

TOSCANO DE BRITO
SERVICO NOTARIAL E REGISTRAL 

Rua Cândido Pessoa, 31
Fone: 241.7177

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

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

SINDICATO DOS GUIAS DE TURISMODO ESTADO DA PARAÍBA
Edital de Convocação para Eleição da Diretoria

Gestão 2016 a 2019
ERRATA 

Onde se lê – leia-se
Art. 5º - As inscrições das chapas serão feitas junto à Comissão Eleitoral, sito a partir do lan-

çamento deste edital, impreterivelmente, até às 18 horas do dia 11 de junho de 2016, mediante 
preenchimento de requerimento, com a apresentação dos documentos exigidos para o pleito,

Art. 7º - As inscrições das chapas serão feitas junto à Comissão Eleitoral, a partir do lançamento 
deste edital, impreterivelmente, até às 18 horas do dia 30 de novembro de 2016.

João Pessoa, em 11 de abril de 2016.
Leia-se:
Art. 5º - As inscrições das chapas serão feitas junto à Comissão Eleitoral, sito a partir do lança-

mento deste edital, impreterivelmente, até às 18 horas do dia 14 de dezembro de 2016, mediante 
preenchimento de requerimento, com a apresentação dos documentos exigidos para o pleito.

Art. 7º - As inscrições das chapas serão feitas junto à Comissão Eleitoral, a partir do lançamento 
deste edital, impreterivelmente, até às 18 horas do dia 14 de dezembro de 2016.Mediante preenchi-
mento de requerimento, com a apresentação dos documentos exigidos para o pleito.

Presidente: Carlos Marques da Silva SINGTUR/PE
Vice:José Paulo de Moura SINGTUR/PB
Secretário: Lilian Pinto de Figueiredo SINGTUR/PB

João Pessoa, 01 de dezembro 2016.
Atenciosamente,
Genilton Pessoa 

PRESIDENTE SINGTUR/PB.
(83) 8855-9796 9946-7675 

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIAL

AVISO DE LICITAÇÃO - TOMADA DE PREÇOS Nº 00007/2016
Torna público que fará realizar através da Comissão Permanente de Licitação, sediada na Rua 

São José, 683 - Centro - Areial - PB, às 08:00 horas do dia 19 de Dezembro de 2016, licitação 
modalidade Tomada de Preços, do tipo menor preço, para: Contratação de empresa do ramo da 
construção civil destinada à execução dos serviços de PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS 
de Diversas Ruas no Município de Areial/PB (RUA SÃO JOSÉ, RUA VICTOR GUIMARÃES E MAR-
CONDES WILKER). Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 
8.666/93 e suas alterações posteriores. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias 
úteis, no endereço supracitado. Telefone: (083) 3368-1020. Email: pmareial.licitacao@gmail.com.

Areial - PB, 01 de Dezembro de 2016
ADRIANO FIRES BARBOSA 

 Presidente da Comissão

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

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇO DANTAS

 EXTRATO DE CONTRATO
OBJETO: Contratação de Empresa destinada a aquisição de relógio de ponto eletrônico com 

treinamento do software, para atende as necessidades da secretaria de saúde município de Poço 
Dantas - PB..

FUNDAMENTO LEGAL: Dispensa de Licitação nº DV00006/2016.
DOTAÇÃO: Recursos Próprios do Município de Poço Dantas
VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro de 2016
PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Poço Dantas e:
CT Nº 00052/2016 - 01.12.16 - A HORA CERTA RELOGIO DE PONTO COM.E SERV.LTDA - 

R$ 5.200,00

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIUNFO

 EXTRATO DE CONTRATO
OBJETO: Contratação de Empresa para apresentação de Show Musical durante as festividades 

em comemorações alusivas ao aniversario de Emancipação Politica do Município de Triunfo - PB, 
a realizar - se no dia 22 de Dezembro de 2016, através de relação contratual entre o Município de 
Triunfo e representante dos profissionais do setor artístico em caráter de exclusividade..

FUNDAMENTO LEGAL: Inexigibilidade de Licitação nº IN00008/2016.
DOTAÇÃO: Recursos Próprios do Município de Triunfo: 02.080 SECCRETARIA DE TURISMO 

13 695 1011 2028 FESTIVIDADES TRADICIONAIS 3300.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 
3390.00 APLICAÇÃO DIRETAS 000217 3390.30 99 000 MATERIAL DE CONSUMO 000218 
3390.36 99 000 OUTRO SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 000218 3390.36 99 000 
OUTRO SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 4400.00 INVESTIMENTOS 4490.00 
APLICAÇÕES DIRETAS

VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro de 2016
PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Triunfo e:
CT Nº 00081/2016 - 01.12.16 - BELIRARDO FERREIRA SILVA - ME - R$ 55.000,00
  

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIUNFO

 EXTRATO DE CONTRATOS
OBJETO: Locação de 02 carros pipa conforme Convênio Estadual nº 149/2016 visando à exe-

cução de socorro a assistência às vitimas da seca ocorrida nos anos subsequentes, no município 
de Triunfo definido no Decreto Municipal nº 001/2016 de 04 de Janeiro de 2016, Decreto Estadual 
nº 36.951 de 05 de outubro de 2016 e a Portaria nº 124 de 20 de maio de 2016, do Secretário 
Nacional de Proteção e Defesa Civil, e ainda a Portaria nº 311 de 11/09/2016, do Ministério da 
Integração Nacional..

FUNDAMENTO LEGAL: Dispensa de Licitação nº DP00003/2016.
DOTAÇÃO: CONVÊNIO Nº 149/2016
VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro de 2016
PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Triunfo e:
CT Nº 00079/2016 - 01.12.16 - JOSE CANDIDO DIAS - R$ 8.100,00
CT Nº 00080/2016 - 01.12.16 - Raimundo Ramicio de Sá - R$ 8.100,00

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIUNFO

 EXTRATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO
PROCESSO: Exposição de Motivos nº DP00003/2016.

OBJETO: Locação de 02 carros pipa conforme Convênio Estadual nº 149/2016 visando à exe-
cução de socorro a assistência às vitimas da seca ocorrida nos anos subsequentes, no município 
de Triunfo definido no Decreto Municipal nº 001/2016 de 04 de Janeiro de 2016, Decreto Estadual 
nº 36.951 de 05 de outubro de 2016 e a Portaria nº 124 de 20 de maio de 2016, do Secretário 
Nacional de Proteção e Defesa Civil, e ainda a Portaria nº 311 de 11/09/2016, do Ministério da 
Integração Nacional..

FUNDAMENTO LEGAL: Art. 24, inciso IV, da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações.
AUTORIZAÇÃO: Secretaria de Obras e Urbanismo.
RATIFICAÇÃO: Prefeito, em 01/12/2016.
  

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇO DANTAS

 EXTRATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO
PROCESSO: Exposição de Motivos nº DV00006/2016.

OBJETO: Contratação de Empresa destinada a aquisição de relógio de ponto eletrônico com 
treinamento do software, para atende as necessidades da secretaria de saúde município de Poço 
Dantas - PB.

FUNDAMENTO LEGAL: Art. 24, inciso II, da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações.
AUTORIZAÇÃO: Secretaria de Saúde.
RATIFICAÇÃO: Prefeito, em 01/12/2016.
 

 ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIUNFO

 EXTRATO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO
PROCESSO: Exposição de Motivos nº IN00008/2016.

OBJETO: Contratação de Empresa para apresentação de Show Musical durante as festividades 
em comemorações alusivas ao aniversario de Emancipação Politica do Município de Triunfo - PB, 
a realizar - se no dia 22 de Dezembro de 2016, através de relação contratual entre o Município de 
Triunfo e representante dos profissionais do setor artístico em caráter de exclusividade..

FUNDAMENTO LEGAL: Art. 25, inciso III, da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações.
AUTORIZAÇÃO: Secretaria de Administração.
RATIFICAÇÃO: Prefeito, em 01/12/2016.

SINDICATO DOS EMPREGADOS EM ESTABELECIMENTOS BANCÁRIOS DE CONCEIÇÃO E 
REGIÃO - CNPJ: 11.986.288/0001-31 - EDITAL DE CONVOCAÇÃO - ASSEMBLÉIA GERAL EXTRA-
ORDINÁRIA - Em obediência as normas estatutárias e asportarias do MTE nº 326/2013 e 671/2015, 
o presidente do SINDICATO DOS EMPREGADOS EM ESTABELECIMENTOS BANCÁRIOS DE 
CONCEIÇÃOE REGIÃO, infra-assinado, no uso de suas atribuições, CONVOCA toda a CATEGORIA 
BANCÁRIA, empregadosem estabelecimentos bancários de Bancos Públicos e Privados, filiados a 
não filiados a este sindicato,da base territorial desta entidade classista composta pelos Municípios 
de CONCEIÇÃO, IBIARA, SANTANA DE MANGUEIRA, ITAPORANGA e BONITO DA SANTA FÉ e 
dos Municípios de BOA VENTURA, CURRAL VELHO, DIAMANTE, PEDRA BRANCA, SÃO JOSÉ 
DE CAIANA e SANTA INÊS, no Estado da Paraíba, cujos municípios farão parte da ampliação da 
Base Territorial desta entidade classista  para participarem da Assembleia Geral Extraordináriade 
RATIFICAÇÃO DA FUNDAÇÃO DO SINDICATO DOS EMPREGADOS EM ESTABELECIMENTOS 
BANCÁRIOS DE CONCEIÇÃO E REGIÃO; ALTERAÇÃO DO ESTATUTO SOCIAL DA ENTIDADE 
COM A AMPLIAÇÃO DA BASE TERRITORIAL; RATIFICAÇÃO DO MANDATO DA ATUAL DIRETO-
RIA; e OUTROS ASSUNTOS CORRELATOS, que será realizada na sede própria do Sindicato dos 
Empregados em Estabelecimentos Bancários de Conceição e Região, sito à Rua Manoel Belmiro, 
Nº 12, Bairro Centro, na Cidade de Conceição,Estado da Paraíba, neste dia 09/01/2017, às 17h00 
em 1ª. convocação com a presença de 2/3 (dois terços) dos empregados em estabelecimentos 
bancários da base territorial desta entidade de classe e, em 2ª. convocação às 19h00com a presença 
de 1/3 (um terço) dosempregados em estabelecimentos bancários da base territorial desta entidade 
classista, para deliberarem sobre a seguinte ordem do dia: 1 – RATIFICAÇÃO DA FUNDAÇÃO DO 
SINDICATO DOS EMPREGADOS EM ESTABELECIMENTOS BANCÁRIOS DE CONCEIÇÃO E 
REGIÃO; 2 – ALTERAÇÃO DO ESTATUTO SOCIAL DA ENTIDADE COM A AMPLIAÇÃO DA BASE 
TERRITORIAL PARA INCORPORAR OS MUNICÍPIOS DE BOA VENTURA, CURRAL VELHO, 
DIAMANTE, PEDRA BRANCA, SÃO JOSÉ DE CAIANA e SANTA INÊS; 3 – RATIFICAÇÃO DO 
MANDATO DA ATUAL DIRETORIA; e 4 - OUTROS ASSUNTOS CORRELATOS. O Endereço do 
subscritor ADANEU BEZERRA DE SOUSA para correspondência é Rua Padre Manoel Otaviano, Nº 
388, Bairro Centro - CEP: 58.970-000– Conceição(PB). Conceição (PB), 22 de novembro de 2.016. 
ADANEU BEZERRA DE SOUSA - RG: 669.158 – SSP-PB - CPF: 237.877.324-20 -   Presidente 
do Seeb-Conceição e Região

COMERCIOE INDUSTRIA CERAMICA PAPAI JUY LTDA– CNPJ/CPF Nº40.956.179/0001-70 Torna 
público que aSUDEMA – Superintendência de Administração doMeioAmbiente, emitiu a Licença de 
Operação nº 3765/2016 em João Pessoa, 17 de novembro de 2016 – Prazo:730 dias. Para a ativi-
dade de: FABRICAÇÃO DE TIJOLOS NA FAZENDA RIACHO S/N ZONA RURAL, MARIZOPOLIS-
-PBProcesso: 2016-007578/TEC/LO-3306.

Secretaria da Educação e Cultura
Comissão Setorial de Licitação
RESULTADO DE JULGAMENTO

DAS AMOSTRAS
PROCESSO Nº. 2016/022224                                          PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 09014/2016.
OBJETO: Sistema de Registro de Preços para eventual aquisição de material de limpeza para 

A Rede Municipal de Ensino e Setores Administrativos da SEDEC.
A Pregoeira oficial da Secretaria da Educação e Cultura torna público o Resultado de Julgamento 

da amostra do Item 06 do pregão acima citado. Após a averiguação feita pela Comissão de Avaliação 
de Bens e Serviços, ficou constatado que:

FOI REPROVADA
A amostra apresentada para o item 06 pela empresa JSB DISTRIBUIDORA EIRELI - ME, 

inscrita sob o CNPJ: 18.693.935/0001-30, por não atender as especificações solicitadas no Edital. 
Sendo assim a Pregoeira declara o item 06 FRACASSADO, tendo em vista a necessidade e 

urgência na contratação dos demais itens.
João Pessoa, 01 de dezembro de 2016.

Gláucia Kaline A. da Fonseca Carvalho
Pregoeira da CSL/SEDEC

Secretaria da Educação e Cultura
Comissão Setorial de Licitação
RESULTADO DE JULGAMENTO
DA AMOSTRA E ADJUDICAÇÃO

PROCESSO Nº. 2016/063540                                          PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 09027/2016.
Objeto: Sistema de Registro de Preços para Eventual Aquisição de Quadros Brancos Destinados 

às Escolas da Rede Municipal de Ensino
A Pregoeira oficial da Secretaria da Educação e Cultura torna público o Resultado de Julgamento 

da amostra do Item 01, do pregão acima citado. Após a averiguação feita pela Comissão de Avaliação 
de Bens e Serviços, ficou constatado que:

FOI APROVADA:
A amostra apresentada pela empresa APFORM INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS - LTDA, 

inscrita sob o CNPJ: 06.198.597/0001-07, referente ao item 01, por cumprir com as especificações 
contidas no Edital;

Diante do exposto, a Pregoeira Adjudica o item do objeto licitado ao qual a amostra foi APROVADA 
em favor da empresa vencedora.                                                                                                       

João Pessoa, 30 de novembro de 2016.
Gláucia Kaline A. da Fonseca Carvalho

Pregoeira da CSL/SEDEC

COMISSÃO PRÓ-FUNDAÇÃO DO SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE CARREIRA 
DA ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA DO MUNICÍPIO DE PATOS – ESTADO DA PARAÍBA

ATO EDITAL DE CONVOCACAO
 ASSEMBLEIA GERAL

A Comissão Pró-Fundação do Sindicato dos Servidores Públicos de Carreira da Administração 
Tributária do Município de Patos – Estado da Paraíba convoca toda a categoria dos servidores 
públicos de carreira da administração tributária com base territorial no Município de Patos, para 
assembleia geral de fundação da entidade, a ser realizada no dia 20 de dezembro de 2016, tendo 
como local o Salão de Eventos do Condomínio Residencial Villas do Lago Residence Privê, Mater-
nidade, Patos-PB, às 14 horas, em primeira convocação e às 14 horas e 30 minutos em segunda 
convocação, com qualquer numero de participantes. Ordem do dia: 1. Fundação do Sindicato dos 
Servidores Públicos de Carreira da Administração Tributária do Município de Patos – Estado da 
Paraíba; 2. Leitura e aprovação do estatuto social; 3. Eleição, apuração dos votos e posse da Diretoria 
Executiva e Conselho Fiscal; e 4. Assuntos gerais relacionados à fundação do sindicato. Endereço 
para correspondência: Rua Titico Gomes, 66, AP 303, Bela Vista, Patos – PB, CEP 58.704-460.

 Patos-PB, 16 de outubro de 2016.
CAIQUE CIRANO DI PAULA

Agente Fiscal de Tributos - Matrícula: 316705
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CPF/CNPJ....: 014574301/0001-33
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            350,00
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 063637
Responsavel.: MARIA LUIZA R. F. MACIEL LTDA
CPF/CNPJ....: 017960160/0001-85
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$          3.545,20
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 063876
Responsavel.: MARIA LUIZA R. F. MACIEL LTDA
CPF/CNPJ....: 017960160/0001-85
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$          3.591,14
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 063877
Responsavel.: MARLI CANDIDO FRANCISCO
CPF/CNPJ....: 021742850/0001-35
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            911,04
Apresentante: BANCO ITAU S.A-60701190/0001-04
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 063370
Responsavel.: PROEX COM.VAREJISTA DE FRIOS 
E LATI
CPF/CNPJ....: 069908986/0001-07
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$         12.322,49
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 063270
Responsavel.: ROSHELLIA CHRISTINA COM.VAR 
DE ART.
CPF/CNPJ....: 020334162/0001-73
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            205,21
Apresentante: BCO BRADESCO S.A.607469480001.12
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 063516
Responsavel.: SL COMERCIO DE PRODUTOS OTI-
COS LTDA
CPF/CNPJ....: 022256925/0001-30
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$             59,20
Apresentante: BCO BRADESCO S.A.607469480001.12
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 063713
Responsavel.: SANDRO DE FIGUEIREDO DE ARAUJO
CPF/CNPJ....: 010548228/0003-36
Titulo......: CERT DIVI ATIVA  R$          1.077,21
Apresentante: CONSELHO REGIONAL DE FARMACIA-
-PB
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 063166
Responsavel.: SATOLLARE RESTATE LTDA ME
CPF/CNPJ....: 008588051/0001-98
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            479,62
Apresentante: CEF-AG TRINC.00360.305.0001.04
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 063616
Responsavel.: TC TRANSP.MAQ.E PERF.POCOS LTDA
CPF/CNPJ....: 004669573/0001-63
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            648,00
Apresentante: BCO BRADESCO S.A.607469480001.12
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 063535
Responsavel.: TOCMIX - COMERCIO DE EQUIP 
ELETR E
CPF/CNPJ....: 009189517/0004-98
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            626,33
Apresentante: BCO BRADESCO S.A.607469480001.12
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 063512
Responsavel.: VILMA CRISTINA MORAIS BORGES
CPF/CNPJ....: 402749935-20
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            200,00
Apresentante: CEF-AG TRINC.00360.305.0001.04
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 063614
Responsavel.: WALKIRIA MARIA DA PAZ SOBRAL 
RODRIG
CPF/CNPJ....: 013031684-99
Titulo......: CERT DIVI ATIVA  R$            596,60
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 PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 061830
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,  02/12/2016
Bela. MARIA ANGELA SOUTO CANTALICE

- Titular -

     Souto
Serviço notarial e registral

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

Praca 1817, 40 -  Centro - J. Pessoa - Fone: 3241.3040
E D I T A L

Responsavel.: ADRIANA KARLA TEIXEIRA NUNES
CPF/CNPJ....: 025416824-84
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$          1.100,00
Apresentante: CEF-AG TRINC.00360.305.0001.04
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 063619
Responsavel.: ADRIANA RAQUEL PIMENTEL GONDIM
CPF/CNPJ....: 917060174-72
Titulo......: CERT DIVI ATIVA  R$            664,15
Apresentante: CONS REG DE CONTAB009249137000L59
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 063179
Responsavel.: BRASGLASS COMERCIO E SERVI-
COS DE VI
CPF/CNPJ....: 011809968/0001-80
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            567,00
Apresentante: BCO BRADESCO S.A.607469480001.12
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 063070
Responsavel.: C & L LOCACAO DE VICULOS E 
TRANSPOR
CPF/CNPJ....: 008544611/0001-02
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            442,67
Apresentante: BCO BRADESCO S.A.607469480001.12
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 063732
Responsavel.: CENTRAL PLAST COMERCIAL EI-
RELI - ME
CPF/CNPJ....: 000944936/0001-70
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$          1.954,50
Apresentante: CEF-AG TRINC.00360.305.0001.04
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 063620
Responsavel.: CLAUDIANA CORDEIRO FERREI-
RA - MEI
CPF/CNPJ....: 021859803/0001-76
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            250,00
Apresentante: CEF-AG TRINC.00360.305.0001.04
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 063456
Responsavel.: CONSTRUTORA GRUPO GMG LTDA.
CPF/CNPJ....: 003933879/0001-12
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$          1.500,00
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 062450
Responsavel.: DAUREA GOMES DE CARVALHO-ME
CPF/CNPJ....: 001621214/0001-48
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$          1.120,00
Apresentante: BCO BRADESCO S.A.607469480001.12
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 063537
Responsavel.: DODOLAR COMERCIO LTDA - ME
CPF/CNPJ....: 014394957/0001-74
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            170,00
Apresentante: BANCO ITAU S.A-60701190/0001-04
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 063746
Responsavel.: DULCE ANNE EVARISTO DE OLI-
VEIRA 075
CPF/CNPJ....: 021354633/0001-78
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            516,65
Apresentante: BCO BRADESCO S.A.607469480001.12
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 063077
Responsavel.: JHONNY RENATO DE ARAUJO PINTO
CPF/CNPJ....: 009474803/0001-52
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            144,94
Apresentante: BANCO ITAU S.A-60701190/0001-04
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 063767
Responsavel.: KAYNE ARAUJO DE OLIVEIRA
CPF/CNPJ....: 004841027/0001-68
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            144,94
Apresentante: BANCO ITAU S.A-60701190/0001-04
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 063775
Responsavel.: MANGABEIRA COMERCIO DE UTIL 
EIRELI
CPF/CNPJ....: 025375524/0001-98
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$          1.517,40
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 063674
Responsavel.: MARIA CILENE TORRES GONCAL-
VES 48188

SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO
DIRETORIA EXECUTIVA DA CENTRAL DE COMPRAS

GERÊNCIA EXECUTIVA DE LICITAÇÃO

COMUNICADO
Comunicamos a quem interessar que o procedimento licitatório nº 259/2016 (Registro de Preços 

para Aquisição de Aparelhos de Tomografia Computadorizada), destinado à SES, modalidade Pregão 
Presencial, realizado em 25/11/2016 foi considerado FRACASSADO, à luz da legislação vigente. 
Oportunamente, convocamos os interessados para a segunda chamada do certame, a ser realizado 
na sede deste órgão, situada a Rua João da Mata S/N, Palácio dos Despachos/Vice-Governadoria 
- Jaguaribe, telefone (083)3218-4588, no dia 15/12/2016 às 13:30 horas.

REG CGE: 16-00971-7
João Pessoa, 01 de dezembro de 2016.

Vivianne Pereira Almeida Diniz
Gerente de Licitação

SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO
DIRETORIA EXECUTIVA DA CENTRAL DE COMPRAS

GERÊNCIA EXECUTIVA DE LICITAÇÃO

CONVOCAÇÕES PARA PREGÃO PRESENCIAL N 303/2016
O GOVERNO DO ESTADO DA PARAÍBA, através da Secretaria de Estado da Administração, 

publica para conhecimento dos interessados que, nos termos da lei n° 10.520/02 e alterações, 
e pelo Decreto nº 24.649/03 que regulamentou a sua aplicação no âmbito do Poder Estadual, e 
subsidiariamente pela Lei nº 8.666/93 e suas alterações, realizará licitação na modalidade pregão 
presencial na sede deste orgão, situada a Rua João da Mata S/N, Palácio dos Despachos/Vice-
-Governadoria - Jaguaribe, telefone (083) 3218-4588, no dia 16/12/2016 às 9h para:

Registro de Preços para Contratação de Serviços de Manutenção Preventiva e corretiva em 
Viaturas, destinado a Polícia Militar do Estado da Paraíba - PMPB, conforme anexo I do Edital.

Maiores informações sobre o EDITAL poderão ser obtidas na Gerência de Licitação da Central 
de Compras, no endereço acima indicado e no site www.centraldecompras.pb.gov.br.   

REG. CGE Nº -  16-01113-9.
João Pessoa, 01 de dezembro de 2016.

Vivianne Pereira Almeida Diniz
Gerente Executiva de Licitação

SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO
DIRETORIA EXECUTIVA DA CENTRAL DE COMPRAS

GERÊNCIA EXECUTIVA DE LICITAÇÃO

CONVOCAÇÕES PARA PREGÃO PRESENCIAL N248/2016
O GOVERNO DO ESTADO DA PARAÍBA, através da Secretaria de Estado da Administração, 

publica para conhecimento dos interessados que, nos termos da lei n° 10.520/02 e alterações, 
e pelo Decreto nº 24.649/03 que regulamentou a sua aplicação no âmbito do Poder Estadual, e 
subsidiariamente pela Lei nº 8.666/93 e suas alterações, realizará licitação na modalidade pregão 
presencial na sede deste orgão, situada a Rua João da Mata S/N, Palácio dos Despachos/Vice-
-Governadoria - Jaguaribe, telefone (083)3218-4588, no dia 16/12/2016 às 09h para:

Registro de preços para aquisição de formulas lácteas e enter]ais, destinado ao Complexo 
Hospitalar Clementino Fraga - CHCF, conforme anexo I do Edital.

Maiores informações sobre o EDITAL poderão ser obtidas na Gerência de Licitação da Central 
de Compras, no endereço acima indicado e no site www.centraldecompras.pb.gov.br.   

REG. CGE Nº - 16-00918-0
João Pessoa, 01 de dezembro de 2016

Vivianne Pereira Almeida Diniz
Gerente Executiva de Licitação

COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA – CAGEPA
CNPJ 09.123.654/0001- 87

AVISO DE AUDIÊNCIA PÚBLICA Nº 001/2016
A COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA  –  CAGEPA, com sede nesta Capital, em 

atendimento à Lei Estadual Nº 8.767 de 15/04/2009, comunica aos usuários e demais interessados, 
que realizará AUDIÊNCIA PÚBLICA, com o objetivo de dar conhecimento e fundamentar proposta 
de reajuste das tarifas dos serviços públicos de abastecimento de água e esgotamento sanitário 
nos municípios do Estado da Paraíba em que é responsável pela operação dos sistemas, a vigorar 
a partir da sua aprovação pela Agência de Regulação do Estado da Paraíba – ARPB.

Local: Auditório da Companhia de Desenvolvimento da Paraíba – CINEP
Endereço: Feliciano Cirne, nº 50 – Bairro de Jaguaribe – João Pessoa (PB).
Data e horário: 07 de dezembro de 2016 – às 14 h 00min.
Os interessados em participar deste debate na referida Audiência Pública, deverão se inscrever 

até 48 horas antes do seu início, através de uma das seguintes alternativas:
• Endereço eletrônico audienciapublica@cagepa.pb.gov.br, informando: nome, telefone de 

contato, nº do RG e empresa /órgão ao qual pertence, se for o caso;
• Telefone (83) 3218.1309 no horário das 08h00min as 11h00min e das 14h00min as 17h00min 

de segunda a sexta-feira.
A Diretoria

EMEPA-PB
AVISO DERESULTADO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 033/2016 DESERTO

 e  AVISO DE 2ª CONVOCAÇÃO
REGISTRO CGE N° 16-01045-6  de 11/11/2016
A EMEPA-PB, Empresa Pública de Direito Privado, CNPJ/MF: 09.295.684/0001-70 com Sede 

na Rodovia Estadual Ministro Abelardo Jurema PB-008, Km 07, Jacarapé III, João Pessoa – PB, 
através de sua Pregoeira, torna ao conhecimento público, que realizará a 2ª CONVOCAÇÃO DO 
PREGÃO PRESENCIAL Nº 033/2016, realizado no dia 30/11/2016, foi DESERTO com base na Lei 
Federal Nº 10.520/02, Decreto Federal nº 3.555/00, Decretos Estaduais nº 24.649/03 e 32.056/2011, 
Lei Estadual nº 9.697/2012 e Lei Federal nº 8.666/93, conforme o seguinte:

DO OBJETIVO:Aquisição de Material de Consumo
LOCAL, DIA E HORA:O recebimento, abertura e julgamento das propostas e documentação 

serão realizados no dia19de dezembro de 2016 às 12:00 horas, na Sala da Comissão Permanente 
de Licitação da EMEPA/PB, localizada na Sede da Gestão Unificada na BR 230 Km 13,3-Estrada 
de Cabedelo, CEP:58.109-303 - EMATER-PB. 

RECURSOS: A aquisição desse material de Consumo, destinados a EMEPA se darão com 
recursos oriundos do Convênio Federal FUNCEP x EMEPA..

ClassificaçãoProgramática:32.202.20.601.5002.4545.287.3390.30.179
Reserva Orçamentária: nº 00187datada de 08/11/2016.
INFORMAÇÕES:Cópia do Edital poderá ser adquirida no site: www.gestaounificada.pb.gov.br/

emepa/editais ou através da Comissão Permanente de Licitação-CPL/EMEPA, na sede da Gestão 
Unificada (EMATER-PB ) localizada na BR.230, Km 13,3 CEP. 58.109.303. Estrada de Cabedelo. 
E-mail: cpl.emepa@gestaounificada.pb.gov.br. Fone paraContato :  3218-8100 R. 244.

João Pessoa-PB, 01 de dezembro de 2016.
MARIA GLAUDETE SANTOS TARGINO DE SOUSA

Pregoeira

MINISTÉRIO PÚBLICO DA PARAÍBA
PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
RESULTADO DE JULGAMENTO DA HABILITAÇÃO

CARTA CONVITE  Nº 002/2016
OBJETO: Contratação de empresa para execução de serviços de engenharia no Prédio Sede 

do Centro de Estudos e Aperfeiçoamento Funcional-CEAF em João Pessoa, Município de João 
Pessoa/PB.

A Comissão Permanente de Licitação do Ministério Público, torna público, para conhecimento 
dos interessados, na forma da lei, o resultado do julgamento, à unanimidade, da fase de habilitação: 
Empresas Habilitadas: BERTA CONSTRUÇÃO E IMPERMEABILIZAÇÃO LTDA-EPP, MONTBRAVO 
CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI-EPP e MULTI CONSTRUÇÕES EIRELI--EPP. Ficam os 
licitantes intimados da decisão do julgamento, abrindo-se prazo recursal, na forma do art. 109, § 6º 
, da Lei Geral de Licitações (Lei n. 8666/93), prazo de 02 (dois) dias úteis, contados na forma do 
artigo 110 da Lei n. 8666/93 e alterações, ficando os autos franqueados aos licitantes interessados 
na Sala de Licitações, Anexo Administrativo do Ministério Público da Paraíba/Procuradoria Geral de 
Justiça, situado à Av. Rodrigues de Aquino, S/N, Centro, João Pessoa – PB, no horário das 12:00 
às 19:00 horas de segunda à quinta-feira e na sexta-feira das 07:00  às 13h:00 horas.

João Pessoa, 30 de novembro de 2016.
Francisco de Assis Martins Junior

Presidente COPLI/MPPB

MINISTÉRIO PÚBLICO DA PARAÍBA
PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 062/2016
O Ministério Público Estadual, através do seu Pregoeiro Presencial, torna público, para conhe-

cimento dos interessados que se encontra aberto o processo licitatório, modalidade de Pregão 
Presencial nº 062/2016,  tipo Menor Preço,   para o Item Ofertado, tendo como objeto a contratação 
de empresa para execução de serviço especializado em limpeza, conservação, eletricista, telefonista, 
recepcionista, copa, jardinagem, serviços de reparos prediais, dentre outros, sem fornecimento 
de material, a serem executados nos prédios do Ministério Público da Paraíba nas localidades 
constantes no termo de referência, observados os quantitativos e especificações do Termo de 
Referência do Edital. A sessão pública será realizada no dia 20/12/2016 às 09:00 horas no Edifício 
Sede do Ministério Público da Paraíba/Procuradoria Geral de Justiça - Auditório “Proc. Edigardo 
Ferreira Soares”, situado à Av. Dom Pedro II, S/N, Centro, João Pessoa – PB. Os interessados terão 
acesso ao  Edital  no endereço acima citado, de  segunda a quinta-feira no horário das 12:00  às 
19:00 horas, e na sexta-feira de 07:00 às 13:00 horas ou  pela internet no site  www.mppb.mp.br. 
Outras  informações pelo fone: (83) 2107 6064/2107 6073.

João Pessoa, 01 de dezembro de 2016.
Francisco de Assis Martins Junior

Pregoeiro Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
EXTRATO DE TERMO ADITIVO

INSTRUMENTO: TERMO ADITIVO DE PRORROGAÇÃO DE PRAZO Nº 01 AO CONTRATO 
Nº 2.05.081/2015/SEMAS/PMCG. PARTES: FMAS/SEMAS/PMCG E EDVANIA RUFINO DUAR-
TE - ME OBJETO CONTRATUAL: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE CADEIRAS E 
MESAS PLÁSTICAS, TOALHAS DE TECIDO E CAPAS PARA AS CADEIRAS, PARA ATENDER 
EVENTOS PROMOVIDOS PELA  SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.OBJETO 
DO ADITIVO: PRORROGAÇÃO DO PRAZO A PARTIR DE 02/12/2016, ATÉ 31 DE DEZEMBRO 
DE 2016. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 08 244 1019 2205. ELEMENTO DE DESPESA: 3390.39. 
FONTE DE RECURSOS: 029. FUNDAMENTAÇÃO: ART. 57, I, § 1º, DA LEI Nº 8.666/93, ALTERADA. 
SIGNATÁRIOS: EVA GOUVEIA E EDVANIA RUFINO DUARTE. DATA DE ASSINATURA: 01/12/2016.

EVA GOUVEIA
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ASSSISTÊNCIA

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
EXTRATO DE TERMO ADITIVO

INSTRUMENTO: TERMO ADITIVO DE PRORROGAÇÃO DE PRAZO Nº 01 AO CONTRATO 
Nº 2.05.082/2015/SEMAS/PMCG. PARTES: FMAS/SEMAS/PMCG E AUTO CENTER PNEUS, 
PEÇAS E SERVIÇOS LTDA. OBJETO CONTRATUAL: CONTRATAÇÃO DE MANUTENÇÃO 
PREVENTIVA E CORRETIVA COM APLICAÇÃO DE PEÇAS GENUÍNAS E ORIGINAIS, COM MÃO-
-DE-OBRA, NOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.OBJETO 
DO ADITIVO: PRORROGAÇÃO DO PRAZO A PARTIR DE 02/12/2016, ATÉ 31 DE DEZEMBRO DE 
2016. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 04 122 2001 2214 E OUTROS. ELEMENTO DE DESPESA: 
3390.39/3390.30. FONTE DE RECURSOS: 029/000. FUNDAMENTAÇÃO: ART. 57, I, § 1º, DA LEI 
Nº 8.666/93, ALTERADA. SIGNATÁRIOS: EVA GOUVEIA E PAULO RENATO TEIXEIRA RIBEIRO. 
DATA DE ASSINATURA: 01/12/2016.

EVA GOUVEIA
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ASSSISTÊNCIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSITO E TRANSPORTES PÚBLICOS

EXTRATO DE CONTRATO
OBJETO: O objeto da licitação consiste na contratação de serviços de telecomunicações 

englobando Serviço Telefônico Fixo Comutado (STFC) nas modalidades Local, Longa Distância 
Nacional e Longa Distância Internacional, conforme especificações e quantitativos constantes do 
Termo de Referência do Edital em tela. FUNDAMENTO LEGAL: Adesão a Registro de Preço nº 
AD00006/2016 - Ata de Registro de Preços nº 0009/2015, decorrente do processo licitatório moda-
lidade Pregão Presencial nº 0007/2015, realizado pela Defensoria Publica do Estado da Paraíba. 
DOTAÇÃO: Recursos Próprios do Município de Campina Grande: 04.122.2001.2154 - Ações 
Administrativas da STTP 3390.39.99.000 - Outros serviços terceiro - Pessoa Jurídica. VIGÊNCIA: 
12 (doze) meses. PARTES CONTRATANTES: Superintendência de Transito e Transportes Públicos 
de Campina Grande e: CT Nº 00085/2016 - 01.12.16 - Telemar Norte Leste S/A - R$ 110.179,20.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSITO E TRANSPORTES PÚBLICOS

RATIFICAÇÃO - ADESÃO A REGISTRO DE PREÇO Nº AD00006/2016
Nos termos dos elementos constantes da respectiva Exposição de Motivos que instrui o 

processo e observado o parecer da Assessoria Jurídica, referente a Adesão a Registro de Preço 
nº AD00006/2016, que objetiva: O objeto da licitação consiste na contratação de serviços de 
telecomunicações englobando Serviço Telefônico Fixo Comutado (STFC) nas modalidades Local, 
Longa Distância Nacional e Longa Distância Internacional, conforme especificações e quantitativos 
constantes do Termo de Referência do Edital em tela.; FUNDAMENTO LEGAL:  Ata de Registro de 
Preços nº 0009/2015, decorrente do processo licitatório modalidade Pregão Presencial nº 0007/2015, 
realizado pela Defensoria Publica do Estado da Paraíba. RATIFICO o correspondente procedimento 
em favor de: Telemar Norte Leste S/A - R$ 110.179,20. Campina Grande - PB, 01 de Dezembro de 
2016. FELIX ARAUJO NETO - Diretor Superintendente.

CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA - CAGEPA JOAO PESSOA - CNPJ/CPF Nº 
09.123.654/0001-87 Torna público que a SUDEMA - Superintendência de Administração do Meio 
Ambiente, emitiu a Licença de Instalação n° 3835/2016 em João Pessoa, 23 de novembro de 
2016 – Prazo: 1080 dias. Para a atividade de: Ampliação do Sistema de esgotamento Sanitário 
da cidade de Bayeux, constando de Estação Elevatória de Esgotos – EEET (EE-I – Paroeira1, EE 
II – Paroeira 2, EE-V – Sanhauá 2, EE –VI – Sanhauá 4; 06 (seis) Emissários por Recalque:Rede 
Coletora; Ligações domiciliares.. Na(o) EM TODA CIDADE- Município:BAYEUX- UF: PB: Processo: 
2016-007544/TEC/LI-5099.

EXTRAÇÃO E MINERAÇÃO PILAR LTDA– CNPJ/CPF Nº12.142.516/0001-50 Torna público que 
aSUDEMA – Superintendência de Administração doMeioAmbiente, emitiu a Licença de Operação nº 
3886/2016 em João Pessoa, 28 de novembro de 2016 – Prazo:730 dias. Para a atividade de: LAVRA 
DE AREIA NO LEITO DO RIO PARAIBA, NAFAZENDA CORREDOR S/N ZONA RURAL, PILAR-
-PBREFERENTE AO PROCESSO DNPM N. 846.277/2008, Processo: 2016-003382/TEC/LO-2283.

PREFEITURA MUNICIPALDE ALAGOINHA/PB
EXTRATO DE CONTRATO

OBJETO: Contratações das Atrações Artísticas “TONNY FARRA e BANDA ENCANTU´S”, para 
se apresentarem nos dias 03.12.2016 e 24.12.2016, por ocasiões dos tradicionais Festejos de 
Emancipação Política do Município – (63º ano) e Festejos Natalinos denominado “NATAL PARA 
TODOS”, respectivamente, edições 2016. LOCAIS: Rua Governador José Américo, Centro e 
Parque de Feiras e Eventos Petrônio Martins de Albuquerque, Sede do Município. FUNDAMENTO 
LEGAL: Inexigibilidade de Licitação nº IN 08.2016. DOTAÇÃO: Recursos Próprios do Município: 
02.05 - 13.392.0015.2029 - 33.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica. PARTES 
CONTRATANTES: PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA e BANDA ENCANTU´S PRODU-
ÇÕES E EVENTOS LTDA - ME, CNPJ: 17.443.931/0001-67 - CT Nº 211/2016 – 30.11.2016 - R$ 
61.000,00 – Sessenta e Um Mil Reais. PUBLIQUE-SE PARA SUA EFICÁCIA.

ALCIONE MARACAJÁ DE MORAIS BELTRÃO
Prefeita

  
PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU/PB

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 20.2016.
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 

João Pessoa, 182, Centro – Mulungu/PB - PB, às 14h00min, do dia 16.12.2016, licitação modalidade 
Pregão Presencial, do tipo menor preço, para aquisições de Equipamentos e Materiais Permanentes 
diversos destinados a Secretaria Municipal de Saúde. Recursos financeiros: PRÓPRIOS, PAB FIXO, 
FUS, MAC E PROPOSTA Nº 18767.963000/1150-01 (Ministério da Saúde) e orçamentários previstos 
no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e Decreto Municipal nº 04/2013. 
Informações: no horário das 08h00min as 12h00min dos dias úteis, no endereço supracitado. 

Mulungu - PB, 30 de Novembro de 2016.
WELLIGTON PEDRO DA COSTA

Pregoeiro

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA
EXTRATO DE CONTRATO

OBJETO: Contratações de empresas especializadas nos ramos pertinentes, objetivando locações 
de PALCO, SONORIZAÇÃO, ILUMINAÇÃO, GRUPOS GERADORES, PORTAL, TELÃO, GRADES 
PARA ISOLAMENTOS e PLACAS PARA FECHAMENTOS, necessários para realizações de eventos 
festivos tradicionalmente realizáveis no Município - (03.12.2016 - Emancipação Política) e (24 e 
25/12/2016 - Festejos Natalinos). FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Presencial nº 022/2016. DOTA-
ÇÃO: RECURSOS PRÓPRIOS: 02.05 - 13.392.0015.2029 - 3390.39.00 - OUTROS SERVIÇOS 
DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA. VIGÊNCIA: até 31.12.2016. PARTES CONTRATANTES: 
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA e: W.R PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA - ME CNPJ: 
20.863.528/0001-46 - CT Nº: 207/16 – 29.11.2016 –- Valor: R$ 3.200,00. F5 SERVIÇOS PRODU-
ÇÕES E LOCAÇÕES LTDA – ME, CNPJ: 10.878.49/0001-02 - CT Nº: 208/16 - 29.11.2016 –- Valor: 
R$ 15.280,00.  EXPLOSÃO SOM, LUZ, PALCO E EVENTOS LTDA – ME, CNPJ: 08.067.371/0001-
00 - CT Nº: 209/16 - 29.11.2016 –- R$ 37.720,00.  ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA – ME, 
CNPJ: 11.500.957/0001-13 - CT Nº: 210/16 - 29.11.2016 –- Valor: R$ 14.630,00. 

Alagoinha/PB, 29 de Novembro de 2016.
ALCIONE MARACAJÁ DE MORAIS BELTRÃO

Prefeita

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BRANCA
AVISO DE CANCELAMENTO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL N.º 00058/2016
A Pregoeira do Município de Água Branca/PB, torna público para conhecimento dos interes-

sados, que fica CANCELADO o procedimento licitatório Pregão Presencial N.º 00058/2016, que 
tem como objeto Aquisição de equipamentos e material permanente destinados a Unidade de 
Saúde do Bairro José Benone, Unidade de Saúde do Bom Jesus e do Povoado de Lagoinha do 
Município de Água Branca/PB.  O cancelamento se fez por motivos superiores e supervenientes 
a administração, (Erro no Edital).

Água Branca - PB, 01 de dezembro de 2016.
DANILA FIRMINO DE LIMA

Pregoeira Oficial 

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BRANCA
AVISO DE CANCELAMENTO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL N.º 00059/2016
A Pregoeira do Município de Água Branca/PB, torna público para conhecimento dos interessa-

dos, que fica CANCELADO o procedimento licitatório Pregão Presencial N.º 00059/2016, que tem 
como objeto Aquisição de equipamentos médicos e material permanente destinados a Unidade de 
Saúde do Bairro José Benone, Unidades de Saúde do Bom Jesus e do Povoado de Lagoinha do 
Município de Água Branca/PB.  O cancelamento se fez por motivos superiores e supervenientes 
a administração (Erro no Edital).

Água Branca - PB, 01 de dezembro de 2016.
DANILA FIRMINO DE LIMA

Pregoeira Oficial 

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA/PB
EXTRATO DE CONTRATO
EXTRATO DE CONTRATO 

REFERENTE TERMO DE ADESÃO 02.2016.
OBJETO: ADESÃO a ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 07/2016, oriunda do Pregão Presen-

cial 012/2016 – Processo Administrativo 2016.06.032, processada nos termos da Lei Federal nº 
10.520/2002, e subsidiariamente pela Lei Federal nº 8.666/93, gerenciada pela Prefeitura Municipal 
de São José dos Ramos. AMPARO LEGAL: Artigo 22, Decreto Federal nº 7.892, de 23 de Janeiro de 
2013 (alterado pelo Decreto 8.250, de 23.05.2014). PARTES CONTRATANTES: PREFEITURA MUNI-
CIPAL DE ALAGOINHA e ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA - ME – CNPJ: 11.500.957/0001-13. 
SIGNATÁRIOS: ALCIONE MARACAJÁ DE MORIAS BELTRÃO e ALEXANDRE LAURENTINO DA 
SILVA - ME, respectivamente: DATA TERMO DE ADESÃO: 01.12.2016. TERMO DE CONTRATO 
Nº: 212/2016. VIGÊNCIA DO CONTRATO: 31.12.2016. VALOR: R$ 17.880,00 - (Dezessete Mil 
Oitocentos e Oitenta Reais). PUBLIQUE-SE PARA SUA EFICÁCIA. 

Alagoinha, 01 de dezembro de 2016. 
ALCIONE MARACAJÁ DE MORAIS BELTRÃO

Prefeita

INDUSTRIA CERAMICA JUY LTDA– CNPJ/CPF Nº09.333.907/0001-47 Torna público que aSUDEMA 
– Superintendência de Administração doMeioAmbiente, emitiu a Licença de Operação nº 3764/2016 
em João Pessoa, 17 de novembro de 2016 – Prazo:730 dias. Para a atividade de: FABRICAÇÃO 
DE TIJOLOS TELHAS E LAJOTAS, NO SITIO LAGOA TAPADA S/N ZONA RURAL, SÃO JOSE DA 
LAGOA TAPADA-PBProcesso: 2016-007570/TEC/LO-3303. 

FABIO CARNIEL - CNPJ/CPF N° 588.029.320-34. Torna público que a SUDEMA - Superintendência 
de Administração do Meio Ambiente, emitiu a Autorização Ambiental nº 3796/2016 em João Pes-
soa, 21 de novembro de 2016 - Prazo: 365 dias. Para a atividade de: Serviços de terraplenagem 
e nivelamento de terra. Na(o) -  SÍTIO FREI DAMIÃO S/N - PB 034 - ZONA RURAL  Município: 
CAAPORA - UF: PB.  Processo: 2016-007839/TEC/AA-4996. 

CONSTRUTORA SETE LTDA-ME - CNPJ Nº 21.941.185/0001-09, torna público que requereu a 
SEMABY - Secretaria de Meio Ambiente de Bayeux, a Licença de Operação, para Empreendimento 
multifamiliar c/ 3 unidades, situado na Rua Projetada 11, Quadra 03, Lote 02, Jardim Aeroporto, 
Bayeux - PB.

MGL MINERAÇÃO GUARARAPES LTDA – CNPJ/CPF Nº 09.157.022/0001-34 torna público que a 
SUDEMA – Superintendência de Administração do Meio Ambiente, emitiu a Licença de Instalação 
nº 3843/2016 em João Pessoa, 24 de novembro de 2016 – Prazo: 182 dias. Para a atividade 
de: LAVRA DE AREIA EM TABULEIROCOM RETROESCAVADEIRA, NUMA ÁREA DE 49 HA, 
PROCESSO DNPM Nº 846.223/2006. NA(O) –FAZENDA NOSSA SENHORA DE FÁTIMA – ZONA 
RURAL – CAAPORÃ E ALHANDRA, Município: -UF: PB. Processo: 2016-004189/TEC/LI-4931
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