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clima & tempo
Sertão

Fonte: INMET

LitoraL

Altura
0.3m

Moeda

Informações úteis para a semana:Cariri-agreste

Marés Hora

Fonte: Marinha do Brasil

Altura

DÓLAR    R$ 3,471  (compra) R$ 3,472  (venda)
DÓLAR TURISMO  R$ 3,300  (compra) R$ 3,650  (venda)
EURO   R$ 3,707  (compra) R$ 3,710  (venda)

l OAB defende o afastamento do senador Renan Calheiros. Página 13

l Lei repassa encargos do Fies para instituições de ensino. Página 14

l Mulheres trabalha duas vezes mais que os homens em casa. Página 17

l Corpos da tragédia em voo da Chapecoense chegam ao Brasil. Página 21
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Sol e poucas 
nuvens

Sol e poucas 
nuvens

32o Máx.
24o  Mín.

34o  Máx.
20o Mín.

36o Máx.
22o Mín.

Evento vai acontecer 
na próxima segunda-feira 
no Centro de Convenções 
da capital.  PÁGINA 3

Procuradoria requi-
sitou à Polícia Federal  
inquérito para punir res-
ponsáveis.  PÁGINA 5

Câmara de Sousa vem 
tendo problemas para alcan-
çar quórum mínimo para 
deliberações. PÁGINA 4

Dados divulgados pelo 
Caop são referentes a ja-
neiro e outubro deste ano 
na Paraíba.  PÁGINA 6

Governo se reúne 
com prefeitos

MPF suspeita de 
incêndio criminoso

Vereador faltoso
receberá multa

264 denúncias de 
violência sexual
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Mobilização
Municípios realizam 
ações contra o Aedes 

Ontem o dia foi de diversas ati-
vidades nas Gerências Regionais de 
Saúde no combate ao mosquito trans-
missor da dengue. O ministro das 
Cidades visitou a capital.  PÁGINA 7

Iphaep começa a 
pintar casarões do 
Centro Histórico

A partir de hoje, parte do trânsito na localidade será interditada. Serviços serão realizados 
em parceria com a iniciativa privada e previsão é de que sejam concluídos dia 11.  PÁGINA 5

Opinião

gonzaga Rodrigues - jornalista
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PÁGINA 2

ALtA

ALtA

00h04

12h13

0.4m

0.6m

baixa

baixa

18h30

06h21

2.2m

2.1m

Marta escolheu 
músicas que trabalham 
o imaginário do público

Projeto 
Cambada

Cantora Marta Sanchis 
interpreta hoje canções de ar-
tistas paraibanos em apresen-
tação, às 21h, na Sala de Con-
certo Maestro José Siqueira. 
PÁGINA 9

Nublado com 
chuvas ocasionais

O governador Ricardo Coutinho recebeu ontem, na Granja Santana, os atletas e paratletas 
que representaram a Paraíba em competições realizadas na capital e em SP.  PÁGINA 24

FOtO: Edson MatosEsportes

Unidade inaugurada ontem é 
a 15ª do Estado. Governo também 
entregou pavimentação de ruas em 
Baía da Traição e Rio Tinto. PÁGINA 8

Mamanguape ganha
Delegacia Especializada 
de Atendimento à Mulher

Nova delegacia dará apoio às ações de 
combate à violência contra a mulher

FOtO: Secom-PBSegurança
As praças do 

Centro da capital vão se 
enchendo de lixo, sem 

público que pressione a 
autoridade a mantê-las 

restauradas.

jOãO PessOA
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As notícias mais recentes dão conta de 
que o ministro Henrique Meirelles está sen-
do instado a tirar da cartola medidas para 
retomar o crescimento. E essas pressões au-
mentaram mais ainda após o decepcionante 
recuo de 0,8% do PIB neste terceiro trimes-
tre. Os investimentos caíram e provocaram 
uma onda de queixas de vários setores. O 
que enfim se deseja é que a equipe econômi-
ca demonstre mais criatividade no enfren-
tamento das questões mais urgentes, entre 
estas, a queda do desemprego. 

Quanto mais a crise se agudiza, mais 
se volta a falar em Pacto Federativo. Até 
integrantes do Supremo Tribunal Federal, 
como é o caso do ministro Gilmar Mendes, 
endossam a tese de que a crise econômica, 
financeira e estrutural enfrentada pelo Bra-
sil impacta o modelo federativo, reduzindo 
a capacidade de investimento dos Estados 
e Municípios e com isso criando uma série 
de dificuldades para os entes federados. Na 
verdade, o que ocorre é o seguinte: nós par-
timos de um Pacto Federativo que, no seu 
ponto inicial, em 1988, trazia algo em torno 
de 80% dos recursos que compõem o Fundo 
de Participação dos Estados e Municípios 
e hoje esta receita caiu para algo em torno 
dos 40%.

Quando foi promulgada, a Constituição 
do Brasil estabeleceu, e com todas as letras 
definiu, como e em que condições deveria 
se viabilizar o chamado Pacto Federativo. 
Alicerçado na distribuição de competências 
entre os três entes federados que têm poder 
de tributar e perceber receitas públicas, o 
pacto tinha como objetivo principal, àquela 
época, a adoção de políticas públicas des-
centralizadas, visando obviamente atingir 

parâmetros de justiça e democracia que pu-
dessem favorecer o combate às desigualda-
des regionais.  

Pois é, esta sonhada igualdade ficou no 
papel. O Pacto Federativo, tal como propos-
to na Constituinte, expirou. A esta constata-
ção chegam tributaristas, sociólogos e, mais 
importante, gestores públicos como os pre-
feitos e governadores de Estados, a exemplo 
do chefe do Executivo paraibano, Ricardo 
Coutinho, para quem a rediscussão de um 
novo modelo é fundamental. 

Se não há dúvida de que a reforma po-
lítica é inadiável, diga-se o mesmo em rela-
ção ao Pacto Federativo. Salvo melhor juízo, 
existem hoje tramitando inúmeras emen-
das a respeito do assunto. No ano passado, a 
Comissão de Assuntos Econômicos do Sena-
do realizou uma série de audiências públi-
cas e, naquela época, já existiam pelo menos 
nove proposições, três das quais indicavam 
a necessidade de mudanças no texto consti-
tucional. O exame desses projetos em bus-
ca de uma nova relação entre os Estados e 
a União, deveria dominar prioritariamente 
a agenda do Congresso Nacional. Mas, em 
meio a esta crise econômica, o tema tem 
sido deixado em segundo plano. 

Não custa reproduzir aqui o argumen-
to de que este modelo federativo de hoje 
engessa a capacidade de investimento dos 
Estados, não traz clareza sobre as suas 
competências legislativas e é extremamen-
te arriscado para a construção do futuro do 
país. Não era esta a relação que se previa 
no texto constitucional de 1988. Não é este, 
certamente, o modelo que levará o Brasil 
a resgatar os seus tempos de crescimento 
econômico e justiça social. 

Editorial

 Crônica

 A crise e o pacto
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Lembrando Eliane
As praças do Centro não servem mais para outra coisa. A boa gente não passeia
mais o seu ócio nessas praças. E elas vão se entulhando de lixo, sem público”

 

A Agência Nacional de Saúde 
Suplementar decidiu suspen-
der temporariamente a venda 
de 69 planos de saúde de 11 
operadoras no país por causa 
de reclamações dos clientes. 
A suspensão começa a valer a 
partir da próxima sexta-feira 
(9). Entre as reclamações es-
tão demora no atendimento, 
pedidos de consultas e exames 
negados e queixas sobre a co-
bertura do plano. A lista pode 
ser acessada no site da ANS.

Apesar das críticas, 
7.760 funcionários já 
aderiram ao plano de 
aposentadoria incentiva-
da do Banco do Brasil. Na 
semana passada, o banco 
anunciou fechamento de 
agências e plano de saída 
de funcionários para en-
xugar despesas adminis-
trativas. A expectativa é 
que até 9 de dezembro, 
entre 9 e 10 mil aceitem 
deixar o BB.

O Partido dos Trabalhadores também está se 
posicionando em relação a eleição para a Mesa 
Diretora da Câmara Municipal de João Pessoa. 
Na quarta-feira o partido se reuniu e decidiu 
acompanhar posicionamento do vereador 
eleito Marcos Henriques, favorável a uma re-
novação da Mesa baseada em mudanças que 
apontem para um debate mais democrático 
na Câmara, assim como compromissos assu-
midos que visem melhorar o desempenho da 
Casa e o fim da reeleição da Mesa Diretora.

Renan Calheiros bem que tentou fugir 
de todas as formas de ser enquadra-
do como réu. Ficou ali, sorrateiro, em 
silêncio, como quem não quer nada, 
enquanto a imprensa e a Justiça se 
preocupavam com Eduardo Cunha e 
outros. Depois, quando viu que ia ser 
pego também partiu para o ataque. 
Fez duras críticas à Justiça e esta se-
mana quis votar de forma açodada lei 
que pune juízes por abuso de poder. 
Mas não teve jeito. Quinta-feira, por 8 
votos a 3, o Supremo Tribunal Federal 
decidiu abrir ação penal e tornar Renan Calheiros réu por crime de peculato, que vem a ser desvio 
de dinheiro público. Ele é acusado de destinar parte da verba indenizatória do Senado para uma 
locadora de veículos que, segundo a Procuradoria Geral da República, não prestou os serviços. No 
total, o senador pagou R$ 44,8 mil à Costa Dourada Veículos, de Maceió, entre janeiro e julho de 
2005. Em agosto daquele ano, a empresa emprestou R$ 178,1 mil ao senador. Em sua defesa, ele 
diz que a aceitação da denúncia, ainda que parcial, não antecipa juízo de condenação. De fato. Mas 
só em o STF aceitar a denúncia já é um passo para investigar eventuais irregularidades cometidas 
por Renan. Caso comprovado, poderá ter o mesmo destino de Cunha.

ElEição dA MEsA

CRítICAS AO BB

ApOSEntADORIA

UN Informe

nOvA SECREtáRIA

pROjEtO CAmBADAplAnOS DE SAúDE

REnAn, EnfIm, vIRA Réu nO Stf

A Secretaria de Saúde do Estado tem nova 
titular. Trata-se de Cláudia Veras, que era 
secretária executiva do Desenvolvimento e 
Articulação Municipal e já havia ocupado a 
Secretaria Executiva da Saúde no primeiro 
mandato do governador Ricardo Coutinho. 
Cláudia Veras é formada em Enfermagem 
pela Universidade Federal de Pernambu-
co, possui Mestrado em Enfermagem em 
Saúde Coletiva e Pós-graduação em Gestão 
da Atenção à Saúde e Especialização em 
Residência em Medicina Preventiva Social 
– UFPB.

A cantora Marta Sanchís 
montou o show ‘Daqui (com 
sotaque) de lá’, que será apre-
sentado hoje às 21h, na Sala 
de Concertos Maestro José Si-
queira, no Espaço Cultural, em 
João Pessoa. Nele, a artista se 
apresenta ao lado de músicos 
paraibanos e interpreta músi-
cas de compositores da terra. 
A atração está inserida no 
projeto Cambada, promovido 
mensalmente pela Fundação 
Espaço Cultural da Paraíba.

O senador Raimundo Lira (PMDB-PB) voltou a protestar contra a decisão do Banco do Brasil de fechar 
agências no país. Em pronunciamento no Senado, Lira lembrou que o BB, historicamente, sempre 
atuou como um banco de integração nacional, e por isso não pode adotar os mesmos procedimentos 
dos bancos privados, que tem objetivo de fomentar o desenvolvimento econômico visando o lucro 
de seus acionistas.

Gonzaga Rodrigues - gonzagarodrigues33@gmail.com

O conserto dos óculos botou-me na 
Praça Rio Branco que a arquiteta Eliane 
de Castro Freire renovou em sua passa-
gem pelo Patrimônio Histórico.

 Havia os oitis, a agência colonial dos 
correios ainda aberta e, numa esquina da 
Duque de Caxias, o prédio da Delegacia 
Fiscal já diferente do que aparece no livro 
de Walfredo Rodriguez, em cuja fotogra-
fia caminha, todo de branco, um elegante 
e senhor  negro, de chapéu e terno riva-
lizando sobranceiramente com a aristo-
cracia que devia formar a burocracia  do 
então Largo do Erário. 

O edifício que não sei o que é hoje, 
se juizado ou  ainda núcleo de arte da 
Universidade, reformado para abrigar a 
nascente Escola de Engenharia, cheguei 
a alcançá-lo como sede da Prefeitura de 
Oliveira Lima, fazendo as vezes de Paço 
Municipal. 

Mas o local, com os prédios despre-
zados, mantinha venerável a respeitável 
e densa cúpula dos oitizeiros, que na ges-
tão de Damásio Franca ganhou a compa-
nhia de um pinheiro torto que despencou 
com as lâmpadas do Natal. Com esse ar-
quivo vivo na cabeça, nada me lembra de 
ter, alguma vez, sentado ali. Mal assom-
brada? 

Chego ao pôr do sol.  Só uma meni-
ninha de uns três  anos grita e salta en-
quanto a mãe ainda nova amarra num 
pano as coisas que arrecadou.

 Noutro banco, deitado de bucho para 
cima, as calças descobrindo as virilhas, 
um animal rosna o sono pesado de algum 
desajuste.  As praças do Centro não ser-
vem mais para outra coisa. A boa gente 
não passeia mais o seu ócio nessas pra-
ças. E elas vão se entulhando de lixo, sem 
público que pressione a autoridade a 
mantê-las restauradas. A Praça João Pes-
soa, recuperada há pouco tempo, está um 
cariri de seca.  A 1817, que ganhou um 
terreirinho de grama com três bancos em 
redor, substituindo o antigo pavilhão, vai 
virar destroço. Por que não se ergue, ali, 
o monumento aos heróis de 1817, prome-
tido no centenário da Revolução? Quem 
ler as páginas de Irineu Pinto dedicadas a 
Peregrino, Amaro Coutinho, padre Albu-
querque e as centenas de seguidores pre-
sos, torturados e enforcados sente falta 
dessa homenagem.  

PS: - Mas do outro lado, na galeria 
Augusto dos Anjos, ainda remanesce uma 
mesa, em algum lugar do presente, onde 
se possam bater as taças pelos 60 anos 
redondos, neste domingo, do mais clássi-
co dos nossos mestres, o helenista  Milton 
Marques Junior. Antes dele, precisávamos 
dos Ronai, dos Carpeaux, dos universalis-
tas que nos introduziam em A Ilíada, n`A 
Eneida, nesses monumentos milenares 
da cultura humana. Com ele e seus par-
ceiros de Universidade, o centro é aqui, 
está em nós mesmos.  

UNIÃO  A
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fundado em 2 de fevereiro de 1893 no 
governo de álvaro machado
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Comercial: 3218-6544 / 3218-6526  
REdAção: 3218-6539 / 3218-6509
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Mais de 200 prefeitos e vices eleitos se 
reúnem com o governador na 2ª feira
Gestores municipais e a 
Executivo estadual irão 
compartilhar experiências

Até ontem, 210 prefei-
tos ou vice-prefeitos confir-
maram presença no encon-
tro do governador Ricardo 
Coutinho com os prefeitos e 
vice-prefeitos eleitos e ree-
leitos da Paraíba, que acon-
tece nesta segunda-feira (5) 
no Centro de Convenções de 
João Pessoa, durante todo o 
dia. 

Segundo o chefe de 
Gabinete do Governador, 
Fábio Maia, os convites es-
tão sendo feitos a todas as 
prefeituras paraibanas, sem 
distinção de partido. Além 
da inscrição online, que se 
encontra em link no banner 
do site do Governo do Estado 
(www.paraiba.pb.gov.br), a 
Chefia de Gabinete informou 
que a equipe está coorde-
nando igualmente convites 
por telefone, bem como as 
inscrições poderão ser feitas 
pessoalmente, no local e dia 
do evento. 

A expectativa da orga-
nização é que participem do 
encontro cerca de 700 pes-
soas, entre prefeitos e vice- 
prefeitos eleitos ou reeleitos, 
além de representantes de 
instituições, a exemplo da 
Assembleia Legislativa da 
Paraíba (ALPB) e Federação 
das Associações de Municí-
pios da Paraíba (Famup). Os 
convites para participar do 
evento também se estendem 
a senadores e deputados es-
taduais e federais da Paraíba. 

Fábio Maia destacou ain-
da que o Encontro de Prefei-
tos da Paraíba servirá, ainda, 
para que os gestores munici-
pais e a gestão estadual com-
partilhem experiência admi-
nistrativa. “Muitos prefeitos 
irão administrar a cidade 
pela primeira vez. É preciso 
que haja diálogo com rela-
ção às ações que vêm dando 
certo tanto no Estado quanto 
nos municípios”, disse.

Outro objetivo do even-
to é estreitar as relações ins-
titucionais entre o Governo 
do Estado e as prefeituras. “O 
diálogo tem sido uma marca 
da gestão do governador Ri-
cardo Coutinho. Esse encon-

tro é justamente a consolida-
ção de uma gestão cada vez 
mais participativa e demo-
crática, na qual todos saem 
ganhando – sociedade e ges-
tores”, finalizou Fábio Maia.

Entre os temas a serem 
debatidos estão Modelos de 
Desenvolvimento e Políticas 
Sociais, Perspectivas e Desa-
fios da Gestão Pública, além 
de programas desenvolvi-
dos pelo Governo do Estado, 
a exemplo do Empreender, 
Pacto pelo Desenvolvimento 
Social e o Orçamento Demo-
crático Estadual.

O evento acontece no 
Centro de Convenções de 
João Pessoa, a partir das 8h, 
e segue até o fim da tarde. 
Haverá programação duran-
te todo o dia, incluindo o al-
moço do governador Ricar-
do Coutinho com prefeitos e 
vice-prefeitos. O programa 
semanal radiofônico “Fala 
Governador”, que vai ao ar 
na Rádio Tabajara toda se-
gunda-feira, deverá ser con-
duzido também no local do 
evento. 

No programa radiofô-
nico ocorrido no último dia 
14 de novembro, o gover-
nador lembrou que reali-
zou um evento idêntico em 
2012 e convidou todas as 
prefeituras interessadas em 
participar. “Todos os prefei-
tos, independentemente de 
partidos políticos, de serem 
oposição ou situação estão 
convidados. Já fiz isso em 
2012, agora estou fazendo 
novamente. Vamos tratar da 
relação com o Estado, que 
é uma relação republicana, 
com os municípios. Vamos 
explicar como é o Pacto So-
cial, o que já foi feito antes 
e nossa ideia para o futuro; 
falaremos sobre política de 
gênero para as mulheres; so-
bre Orçamento Democrático 
e democratização da gestão 
pública; Saúde e Educação; 
sobre o Programa Empreen-
der – incluindo a novidade 
de o programa poder agora 
ser acessado pelos muni-
cípios. A ideia é aproximar 
cada vez mais municípios 
do Estado e, com isso, vis-
lumbrar uma Paraíba cada 
vez mais próspera”, avaliou 
Ricardo Coutinho.

n 8h - 8h50 – CREDENCIAMENTO
n 8h50 – MESA DE ABERTURA COM 
O GOVERNADOR RICARDO COUTI-
NHO. REPRESENTAÇÕES DA FAMUP, 
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA, CÂMARA 
FEDERAL.
9h. MESA I: “PERSPECTIVAS E DESA-
FIOS DA GESTÃO PÚBLICA” – GOVER-
NADOR RICARDO COUTINHO.
n 9h30 – MESA II: “MODELOS DE 
DESENVOLVIMENTO E POLÍTICAS 
SOCIAIS 

1ª parte”
• EMPREENDER PARAIBA (30 minu-
tos);
• GESTÃO DA SAÚDE (30 minutos);
• GESTÃO DA POLÍTICA PARA AS MU-
LHERES E A DIVERSIDADE HUMANA. 
(20 minutos);
• GESTÃO MUNICIPAL: A EXPERIÊN-
CIA DO MUNICÍPIO DE POMBAL; (20 
minutos);
• GESTÃO MUNICIPAL: A EXPERIÊN-
CIA DO MUNICÍPIO DE PICUÍ. (20 
minutos).
n 12h – 14h: INTERVALO PARA O 
ALMOÇO 
n 14h – MESA III: “MODELOS DE DE-
SENVOLVIMENTO E POLÍTICAS SOCIAIS 

2ª parte”
• O PACTO PELO DESENVOLVIMENTO 
SOCIAL; (20 minutos)
• GESTÃO DA EDUCAÇÃO; (20 minutos)
• CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO; 
(20 minutos)
• ORÇAMENTO DEMOCRÁTICO ESTA-
DUAL. (20 minutos)
n 16h – MESA IV: PERSPECTIVAS DE 
AÇÕES PARA 2017. ENCERRAMENTO 
DO ENCONTRO - GOVERNADOR RICAR-
DO COUTINHO.

STANDS NO LOCAL (3x3):
1 - DETRAN
2 - PROCON
3 – CGE/OUVIDORIA
4 – ORÇAMENTO DEMOCRÁTICO 
ESTADUAL
5 – SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE
6 – SECRETARIA DE ESTADO DA 
EDUCAÇÃO
7 – EMPREENDER PB
8 – SECRETARIA DE ESTADO DO DE-
SENVOLVIMENTO HUMANO
9 – SECRETARIA DE ESTADO DA MU-
LHER E DA DIVERSIDADE HUMANA
10 – SECRETARIA DE ESTADO DO 
DESENVOLVIMENTO E ARTICULAÇÃO 
MUNICIPAL - PACTO SOCIAL. 

Confira a programação

O governador Ricardo Couti-
nho abriu a rodada de palestras do 
109º Encontro do Conselho dos Tri-
bunais de Justiça do Brasil, ontem, 
em João Pessoa. Com o tema “Câ-
mara de Conciliação de Precatórios 
(Conprec) e a legislação estadual 
atinente à matéria”, ele destacou 
os investimentos feitos para quitar 
dívidas do Estado com centenas de 
paraibanos, e destacou o modelo 
inovador no mecanismo de paga-
mento. 

Ricardo Coutinho afirmou que 
o pagamento de precatórios é uma 
experiência bem-sucedida, e que o 
Estado conseguiu pagar no período 
de quase seis anos R$ 600 milhões. 
“Os precatórios são uma experiên-
cia que vem dando certo. Para se ter 
ideia, de 2000 a 2010 foram pagos 
R$ 55 milhões. Entre 2011 e 2016 
já foram pagos mais de R$ 600 mi-
lhões. Em parceria com o Judiciário, 
estamos dando às pessoas o direito 
de ter o que é delas”, afirmou. 

O governador destacou ainda 
que o modelo de pagamento de 
precatórios criado pela Paraíba é 
inovador, na medida em que permi-
te negociação entre as partes. “Mui-
tos cidadãos paraibanos não tinham 
nem esperança de receber o valor 
a que têm direito. Por meio desse 

mecanismo, estamos fazendo a fila 
andar. Já pagamos 2006/2007 e, par-
ticularmente, espero avançar bem 
mais até o fim da gestão”, disse. 

Segundo dados da Procurado-
ria-Geral do Estado (PGE), a dívida 
estadual acumulada ao longo dos 
anos está orçada em R$ 1,3 bilhão. 
O funcionamento da Conprec tem 
como eixos principais a divisão de re-
cursos e a negociação entre o Estado 
e os credores. No último dia 24, em 
solenidade no Palácio da Redenção, 
foram pagos R$ 7,5 milhões (já com 
deságio de 40%) a 182 credores. 

Ao fim da palestra, o gover-
nador Ricardo Coutinho recebeu 
os agradecimentos do presiden-
te do Conselho dos Tribunais de 
Justiça do Brasil, desembargador 
Pedro Carlos Bittencourt Marcon-
des. “Muito obrigado, governador, 
por ter apresentado um profundo 
conhecimento da gestão pública. 
Muito nos orgulha ter gestores com 
a sensibilidade e o empenho do se-
nhor”, declarou. 

O presidente do Tribunal de 
Justiça da Paraíba (TJPB), Marcos 
Cavalcanti de Albuquerque, ressal-
tou a inovação do Estado no paga-
mento de precatórios. “Por meio 
da Câmara de Conciliação, o Estado 
faz a negociação com os credores, 

que se habilitam a um edital, com 
deságio de 40%, recebendo o pa-
gamento a que têm direito muito 
antecipado. Isso beneficia idosos, 
portadores de doenças crônicas. É 
um grande avanço no pagamento 
dos precatórios”, afirmou. 

O evento
A abertura do 109º Encontro 

do Conselho dos Tribunais de Jus-
tiça do Brasil aconteceu na noite 
da quinta-feira (1º), na sede do 
Tribunal de Justiça da Paraíba. Na 
ocasião, o governador Ricardo Cou-
tinho foi representado pelo procu-
rador-geral do Estado, Gilberto Car-
neiro. O Encontro terminou ontem. 

O evento teve como objetivos 
promover uma maior integração 
dos Tribunais de Justiça do territó-
rio nacional, proporcionar o inter-
câmbio de experiências no âmbito 
do Poder Judiciário, aprofundar 
e debater temas jurídicos, entre 
outros. Atualmente, o Conselho é 
presidido pelo desembargador Pe-
dro Carlos Bitencourt Marcondes, 
do Tribunal de Justiça de Minas Ge-
rais. “Somente um judiciário forte 
é capaz de sustentar os pilares da 
Justiça brasileira, por isso encontros 
como este se fazem tão importan-
tes”, frisou o desembargador.

Ricardo destaca modelo inovador 
PagamentO de PreCatóriOs

FOTO: José Marques

O governador Ricardo Coutinho abriu a rodada de palestras do 109º Encontro do Conselho dos Tribunais de Justiça do Brasil

O governador Ricardo 
Coutinho vai assinar hoje, 
às 10h30, ordem de serviço 
do Programa Caminhos da 
Paraíba, visando a restau-
ração da PB-063, trecho li-
gando o entroncamento da 
BR-230 a Gurinhém. A obra 
beneficia diretamente uma 
população de 23.341 habi-
tantes dos municípios de 
Gurinhém e Mulungu.

Na rodovia, que tem um 
tráfego médio diário de 551 
veículos entre automóveis, 
utilitários, motos, ônibus e ca-
minhões, o Governo do Estado 
vai investir R$ 4.471.622,93, 
com recursos do Tesouro do 
Estado, tendo como  constru-
tora a Cosampa.

Serão executados ser-
viços de reciclagem da 
camada de base, recapea-
mento asfáltico da pista 
de rolamento em CBUQ e 
dos acostamentos, recu-
peração e limpeza do sis-
tema de drenagem, roçada 
manual e sinalização hori-
zontal e vertical.

O diretor de Opera-
ções do Departamento 
de Estradas de Rodagem 
da Paraíba, Hélio Cunha 
Lima, diz que trata-se de 
mais uma rodovia para 
oferecer condições para o 
tráfego normal de veícu-
los e facilitar o escoamen-
to da produção agrícola da 
região.

A vice-governadora Lígia 
Feliciano participou, ontem, 
de uma reunião na sede da Or-
ganização das Nações Unidas 
(ONU), em Nova York, para 
discutir acordos de coopera-
ção e desenvolvimento entre a 
ONU e a Paraíba. A audiência 
com a administradora adjunta 
do Programa das Nações Uni-
das para o Desenvolvimento 
(Pnud) na América Latina, 
Susan McDade, e com a con-
selheira regional da ONU na 
América Latina, Lorena Aceve-
do, contou com a participação 
do deputado federal Damião 
Feliciano.

Lígia Feliciano esteve pre-
sente na Assembleia-Geral das 
Nações Unidas, que aconteceu 

durante toda essa semana, com 
o objetivo de trazer parcerias 
com a organização. “A ONU é 
uma importante parceira para 
o desenvolvimento humano do 
nosso Estado. Quando aconte-
ceu a epidemia de microcefa-
lia causada pelo vírus da zika, 
a ONU deu suporte e apoio. E 
continua nos apoiando. Mês 
passado, a Unicef entregou kits 
para a estimulação das crian-
ças com microcefalia e outras 
deficiências em Campina Gran-
de. Isso é muito importante”, 
ressaltou. 

A audiência teve como 
objetivo debater ações de de-
senvolvimento e cooperação 
entre a organização e o Go-
verno da Paraíba.

Estado assina OS hoje 
para restaurar rodovia

Vice-governadora discute 
acordos de cooperação

em gurinhém entre Onu e a Paraíba
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Políticas

Vereadores faltosos serão multados 
pela Câmara Municipal de Sousa
O projeto de lei institui 
multa e foi aprovado de 
forma unânime na Casa 

Os vereadores da Câ-
mara Municipal de Sousa, 
Sertão da Paraíba, apro-
varam de forma unânime 
projeto de lei que institui 
cobrança de multas para 
parlamentares que falta-
rem sessões legislativas e 
reuniões em comissões te-
máticas sem justificativas 
plausíveis.

O projeto de autoria do 
vereador Lafayete Gadelha, 
do PT, começou a ser pen-
sado depois da frequente 
ausência de número qualifi-
cado de parlamentares para 
a deliberação de temas im-
portantes para o município 
de Sousa.

Para se ter uma ideia, 
depois do resultado das elei-
ções de 2016 muitos parla-

mentares se ausentaram dos 
debates e só retornaram aos 
trabalhos depois da incisiva 
do presidente da Câmara 
Municipal de Sousa, Aldeone 
Abrantes, do PTB.

O dirigente da Casa le-
gislativa lembrou que os 
parlamentares tinham a 
obrigação de levar o man-
dato adiante, independen-
temente de resultado de 
vitória ou derrota no pro-
cesso eleitoral do último dia 
dois de outubro.

Depois da cobrança e 
até da ameaça crescente 
de perda de mandato em 
decorrência do número de 
faltas, o quórum voltou a 
ser alcançado na reta final 
do mês de novembro o que 
possibilitou a votação da 
Lei de Diretrizes Orçamen-
tárias (LDO) e da Lei Orça-
mentária Anual (LOA) do 
município de Sousa para o 
próximo ano.

O projeto do vereador 
Lafayete Gadelha foi apro-
vado e estabelece  multa de 

George Wagner 
georgewagner1@gmail.com

O Fórum Paraibano 
de Ouvidorias Públicas 
e Privadas (Fopo) reali-
zou nessa quinta-feira 
(1) sua última reunião 
de 2016. Na pauta das 
discussões foi colocada 
a criação e ampliação 
da rede de ouvidorias 
no Estado. O encontro 
foi na Sede Administra-
tiva da Companhia de 
Água e Esgotos da Pa-
raíba (Cagepa), em Ja-
guaribe, e reuniu cerca 
de 40 participantes.

Na ocasião, a ouvi-
dora geral do Estado, 
Tânia Brito, destacou 
o empenho do Fopo 
em buscar e promover 
a sensibilização dos 
gestores para a cons-
tituição de ouvidorias 
públicas em seus mu-
nicípios. “Implantar 
um canal como esse 
fortalece a democracia 
participativa e traz be-
nefícios tanto para o 
cidadão quanto para a 
gestão”, reforça. A ou-
vidora acrescentou que 
a Ouvidoria do Estado 
e a Rede de Ouvidorias, 
além de participarem 
do Fopo, também in-
tegram a rede nacional 
de ouvidorias públicas, 
por meio da OGU (Ou-
vidoria Geral da União).

Para Brito, os en-
contros promovidos 
mensalmente pelo Fó-
rum, além de fortalecer 
a rede, pautam também 
políticas de ouvidoria 
pública e privada foca-
das em se trabalhar o 
que existe hoje, no Bra-
sil, em termos de inter-
locução da participação 
popular e gestores.

De acordo com o 
ouvidor da Cagepa, Joa-
cy Borba, o objetivo da 
reunião, que acontece 

a cada mês em uma das 
empresas participantes, 
é, por meio da troca de 
experiências, estreitar e 
fortalecer cada vez mais 
os laços entre as ouvido-
rias existentes no Esta-
do. “Nesses encontros, 
discutimos temas de ex-
trema relevância para o 
bom funcionamento das 
ouvidorias. O comparti-
lhamento de vivências 
ajuda muito no aprimo-
ramento do nosso tra-
balho”, disse o ouvidor, 
acrescentando que os 
encontros servem, inclu-
sive, para capacitar no-
vos ouvidores.

Borba informou 
ainda que, nesta últi-
ma reunião do ano, a 
intenção do Fopo foi 
trazer para o debate 
a possibilidade de am-
pliar a rede de ouvido-
rias para os municípios 
que ainda não dispõem 
do serviço. “Avaliamos 
e aprovamos um do-
cumento que será en-
viado aos prefeitos e 
novos prefeitos parai-
banos propondo a cria-
ção de ouvidorias nas 
suas cidades, isto por 
entender que o órgão, 
uma vez implantado, 
contribui de maneira 
significativa para os 
gestores”, disse.

Para a coordena-
dora adjunta do Fopo, 
Maria Gorete Rezende, 
aumentar o número de 
ouvidorias na Paraíba é 
uma das metas do fó-
rum que, segundo ela, 
a cada dia, vem tendo 
mais adesões. “Acredi-
tamos que essas ade-
sões são reflexos do 
sério trabalho que o 
Fopo vem desenvolven-
do nesses cinco anos de 
existência.

Fórum de Ouvidorias 
discute a ampliação

PÚBLICAS E PRIVADAS

Os membros do Conse-
lho Superior da Defensoria 
Pública da Paraíba se reuni-
ram em sessão extraordiná-
ria,  nessa quinta-feira(1º), 
na sede administrativa da 
DPPB, no bairro Tambiá, em 
João Pessoa, para dar posse 
ao novo corregedor-geral 
da instituição, Charles Pe-
reira e a primeira suplente 
do Conselho, defensora pú-
blica Rizalva Amorim.

O novo corregedor-ge-
ral, Charles Pereira,  assume 
pela quinta vez o comando 
da Corregedoria para um 
mandato de dois anos (biê-
nio 2016/2018). Ele ingres-
sou na Defensoria Pública 
em 1978 e atualmente res-

pondia pela titularidade da 
3ª Câmara Cível das Comar-
cas de Conde e Alhandra. 

A Corregedoria-Geral é 
órgão da administração su-
perior da Defensoria Públi-
ca do Estado encarregado 
da orientação e fiscalização 
da atividade funcional e da 
conduta pública dos mem-
bros da instituição, bem 
como da regularidade do 
serviço.

Compete a Corregedo-
ria realizar fiscalizações 
das atividades funcionais 
dos defensores públicos 
por meio de correições or-
dinárias e extraordinárias; 
da regularidade do serviço 
por meio de inspeções fun-

Conselho Superior empossa novo 
corregedor-geral da instituição

MPPB vai ouvir as populações de 
Juazeirinho, Cuité e Campina Grande

DEFENSORIA PÚBLICA

O Ministério Público da 
Paraíba (MPPB), por meio da 
Secretaria de Planejamento 
e Gestão (Seplag), realiza na 
próxima semana mais três 
consultas públicas do ‘Plane-
jamento Estratégico do Mi-
nistério Público da Paraíba – 
2017-2021’: em Juazeirinho, 
na segunda-feira (5); em 
Cuité, na terça-feira (6); e em 
Campina Grande, na quarta-
feira (7).

Com cerca de 17 mil 
habitantes, o município de 
Juazeirinho, localizado na 
região da Borborema, está 
distante 190 quilômetros de 
João Pessoa. 

Cuité, registrando 22 mil 
habitantes, localiza-se a 235 
quilômetros da capital. Já a 
distância entre João Pessoa e 
Campina Grande (a segunda 
maior cidade do Estado) é de 
112 quilômetros. 

A população de Campi-
na Grande é de pouco mais 
de 408 mil habitantes. Tanto 

Cuité quanto Campina Gran-
de se localizam na região do 
Agreste paraibano.

Em Juazeirinho, a con-
sulta pública acontece no au-
ditório da Escola Municipal 
Severino Marinheiro, à Rua 
Anthenor Navarro, s/n, no 
Centro da cidade. 

Em Cuité, o evento será 
realizado no Tribunal do Júri, 
situado à Rua Samuel Furta-
do, s/n, no Centro. 

Em Campina Grande, a 
consulta está programada 
para o auditório do prédio-
sede do MPPB em Campina 
Grande, localizado no Com-
plexo Judiciário, à Rua Pro-
motora Terezinha Lopes de 
Moura, s/n, no bairro da Li-
berdade.

Já foram realizadas con-
sultas públicas em Pombal 
(1º de dezembro), Princesa 
Isabel (30 de novembro), Pa-
tos (29 de novembro), Catolé 
do Rocha (24 de novembro), 
Cajazeiras (23 de novembro), 
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Vereador e presidente da Câmara de Sousa Aldeone Abrantes, PTB, e o vereador e autor do projeto de lei, Lafayete Gadelha, do PT

1/30 avos sobre o subsídio do 
vereador, que equivale a qua-
se  R$ 300,00 (trezentos reais) 
para casos de ausências sem 
justificativa convincente.

O vereador também de-
fendia em um dos artigos da 
lei que o resultado das mul-

tas aplicadas fosse direcio-
nado para entidades filan-
trópicas da cidade, mas este 
item foi suprimido para a de-
vida análise no departamen-
to jurídico em consonância 
com as orientações do Tribu-
nal de Contas do Estado.

Gadelha também pon-
tuou no projeto de lei a 
instalação de ponto eletrô-
nico na Câmara Municipal 
de Sousa para garantir a 
frequência dos vereadores 
nas sessões que acontecem 
sempre a partir das 17h nas 

terças e quintas-feiras.
A partir de janeiro o 

Poder Legislativo de Sou-
sa passa a contar com 15 
vereadores, ao contrário 
da legislatura anterior que 
apresentou apenas 13 vagas 
para a disputa.

ServiçO

Próximas consultas públicas
# 5 de dezembro de 2016:________________em Juazeirinho;
# 6 de dezembro de 2016:______________________em Cuité;
# 7 de dezembro de 2016:___________em Campina Grande;
# 12 de dezembro de 2016:_________________em Guarabira;
# 13 de dezembro de 2016:______________em João Pessoa;
# 31 de janeiro de 2017:________________________em Sousa;
# 1o de fevereiro de 2017:_______________________Piancó; e
# 2 de fevereiro de 2017:______________________Conceição.

Aroeiras (17 de novembro), 
Monteiro (16 de novembro), 
Mamanguape (10 de novem-
bro) e Itabaiana (8 de no-
vembro). Ainda para o mês 
de dezembro, estão progra-
madas as consultas públicas 
em Guarabira (dia 12) e em 
João Pessoa (dia 13). As últi-
mas três consultas só ocorre-
rão no início de 2017: dia 31 
de janeiro em Sousa; dia 1º 
de fevereiro em Piancó; e dia 
2 de fevereiro em Conceição.

No total foram progra-

madas 17 consultas públicas. 
Esses encontros integram a 
segunda etapa do processo 
de elaboração do planeja-
mento estratégico da ins-
tituição. Para cada um dos 
eventos, estão sendo con-
vidados representantes de 
órgãos e entidades represen-
tativas das sociedades locais, 
que decidem quais os temas 
são prioritários para as suas 
regiões e que gostariam vê-los 
no Planejamento Estratégico 
do MPPB em 2017.

cionais; instaurar e instruir 
sindicâncias e processos 
administrativos disciplina-

res e encaminhar ao defen-
sor público geral, entre ou-
tras atribuições.

Defensor Público Charles Pereira, quando empossado corregedor
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Em parceria com a iniciativa 
privada, imóveis terão suas 
fachadas pintadas

Iphaep lança projeto de preservação
centro histórico da caPital

Foto: Corpo de Bombeiros de Cabedelo

O Governo da Paraíba, por 
meio do Instituto do Patrimô-
nio Histórico e Artístico do Es-
tado (Iphaep), está promoven-
do o Projeto Acordo Cultural. 
O objetivo é “pintar” o Centro 
Histórico de João Pessoa, por 
intermédio de parcerias com 
setores da iniciativa privada, 
que apoiam a ideia pelo sen-
timento de responsabilidade 
social. A ação começou esta 
semana e, inicialmente, con-
templa os trabalhos de limpe-
za e preparação dos imóveis, 
para que seja realizada a pin-
tura das fachadas referentes às 
edificações que se encontram 
pichadas no Largo São Frei Pe-
dro Gonçalves, Praça Anthenor 
Navarro, parte inicial da Rua da 
Areia e o imóvel da Associação 
Comercial da Paraíba. 

A partir de hoje, a Su-
perintendência Executiva de 
Mobilidade Urbana (Semob-
-JP) vai interditar trechos no 
entorno do Centro Histórico 
para a realização dos serviços. 
A interdição será na Praça An-
tenor Navarro, na Rua Cardoso 
Vieira, Rua da Areia, no entor-
no da Igreja São Frei Pedro 
Gonçalves, parte da Rua João 
Suassuna e no final da Avenida 
Maciel Pinheiro.

“Estamos concluindo as 
parcerias, com os patronos, 
padrinhos e colaboradores, no 
sentido de efetivar o projeto”, 
revelou a diretora executiva 
do Iphaep, Cassandra Figueire-
do. Mas, segundo ela, algumas 
empresas governamentais e 
privadas já estão engajadas 
e participando, ativamente, 
da primeira etapa do Acordo 
Cultural: São Braz, Energisa, 
Armazém Paraíba, Grupo Eli-
zabeth e O Mundo das Tintas. 

“Esse trabalho de recu-
peração da beleza do casario 
do Centro Histórico da capital 
paraibana está sendo possí-
vel a partir da união do Poder 
Público, com setores privados, 
imprensa, moradores, artistas 
e grupos organizados. Todos 
estão imbuídos do mesmo 
propósito e motivados pelo 
mesmo desejo: a preservação, 
valorização e proteção dos 
bens culturais, reconhecido 

pela sua importância histórica 
e social para a nossa cidade”, 
explicou a diretora do Iphaep. 
“A ação é mais do que a realiza-
ção de uma pintura ou retirada 
de pichações. Ela busca for-
talecer o sentimento coletivo 
de pertencimento, a partir do 
envolvimento de todos. Com 
essa união, passarmos a cuidar, 
ocupar e proteger os espaços 
públicos da nossa capital”.

Cassandra lembrou que a 
equipe do Iphaep, efetivamen-
te, elaborou o projeto, “mas o 
Acordo Cultural é resultado da 
união de várias mãos”. Já com o 
Ministério Público da Paraíba, 
os esforços foram no sentido de 
que ele chamasse os diversos 
órgãos públicos para que, pos-
teriormente à ação de pintura, 
fosse definido um  compromis-
so de responsabilidade, com 
a participação direta de cada 
uma das entidades. “E isso se 
traduz na manutenção e segu-
rança do local e, também, no 
incentivo e na promoção de 
atividades culturais permanen-
tes no Centro Histórico de João 
Pessoa”, revelou a diretora do 
Instituto do Patrimônio Esta-
dual. “Nossa proposta é que, a 
partir do Acordo Cultural, haja a 
construção de políticas públicas 
que permaneçam e que tornem 
ativa e pulsante a área inicial da 
capital paraibana”. 

Os trabalhos foram ini-
ciados no último dia 29 de 
novembro, com a preparação 
do ambiente: isolamento dos 
espaços, instalação de equipa-
mentos (andaimes, lixamento 
e cobertura da parte pichada). 
Para execução dos serviços 
foram cedidos profissionais 
de pintura de duas grandes 
construtoras locais, articuladas 
pelo Sinduscon, pintores da 
comunidade, alunos da Oficina 
Escola e reeducandos da Peni-
tenciária Média de Mangabei-
ra. Também os grupos cultu-
rais e moradores da área têm 
se formado, com o objetivo de 
participar do mutirão, que está 
aberto a todos que quiserem 
contribuir. 

Os trabalhos devem se 
encerrar no dia 11, com um 
evento que oferecerá atrações 
culturais, gastronômicas e ar-
tesanato. No encerramento do 
evento, o Iphaep vai homena-
gear os padrinhos e colabora-
dores do Acordo Cultural.

Incêndio aconteceu em vegetação de mangue às margens do rio Jaguaribe, em área considerada de preservação permanente

O Ministério Público 
Federal na Paraíba (MP-
FPB) requisitou à Polícia 
Federal (PF) a instauração 
de inquérito para apurar 
possível crime ambiental 
decorrente de provocação 
de incêndio em vegetação 
de mangue às margens do 
Rio Jaguaribe, área consi-
derada de preservação per-
manente. A requisição foi 
enviada à PF ontem.

A denúncia chegou ao 
MPF a partir de termo de 
vistoria encaminhado pela 
Secretaria de Meio Am-
biente, Pesca e Aquicultura 
do Município de Cabedelo. 
Conforme a vistoria, em 14 
de outubro de 2016, por 

volta das 16h30, o Corpo de 
Bombeiros de Cabedelo foi 
acionado pelos moradores 
da Rua Maria Amélia de Oli-
veira para conter um incên-
dio que acabara de iniciar na 
localidade.

A área afetada pelo in-
cêndio está localizada nas 
proximidades da foz do Ja-
guaribe, região em que já se 
encontra homologada a linha 
de preamar relevante para 
identificação dos imóveis de 
marinha e acrescidos.

No material enviado 
pelo MPF à Polícia Federal, 
consta um CD com imagens 
captadas por câmera de se-
gurança nas quais aparece 
um indivíduo saindo do local 

do incêndio poucos minutos 
antes deste iniciar. 

De acordo com o Arti-
go 41 da Lei nº 9.605 de 12 
de fevereiro de 1998 (lei de 
crimes ambientais), provo-
car incêndio em mata ou 
floresta é crime passível de 
reclusão, de dois a quatro 
anos, e multa.

Segundo o procurador 
da República José Guilherme 
Ferraz, trata-se de um caso 
grave de lesão a ecossiste-
ma sensível, componente do 
pouco que resta da vegetação 
de manguezal que protege o 
rio Jaguaribe naquela região. 
“O MPF conclama qualquer 
cidadão que tenha informa-
ções que possam contribuir 

para elucidar a autoria dessa 
conduta, a dirigir-se à sede 
do Ministério Público Fe-
deral, em João Pessoa, para 
prestar informações, sendo, 
inclusive, resguardado o si-
gilo sobre a identidade do 
informante”, garante o pro-
curador.

Ainda conforme o procu-
rador, se alguém está preten-
dendo suprimir o manguezal 
para construir clandestina-
mente no local terá o resul-
tado contrário, pois “a área 
será objeto de máxima vigi-
lância pela força-tarefa coor-
denada pelo MPF para imple-
mentar ações de preservação 
do Rio Jaguaribe e entorno”, 
alertou Guilherme Ferraz.

MPF requisita inquérito para apurar 
incêndio às marges do rio Jaguaribe

Polícia Federal

Mataraca, no litoral norte 
paraibano, foi a cidade que mais 
desmatou a Mata Atlântica en-
tre 2014 e 2015, com a elimina-
ção de 49 hectares (aproxima-
damente a área de 49 campos 
de futebol) de floresta nativa. 
no sentido inverso, São Sebas-
tião do Umbuzeiro, localizada 
na região Semiárida da Paraíba, 
foi a cidade que mais conservou 
o seu bioma, com 67% do total 
natural preservado.

Isso é o que mostra o Atlas 
dos Municípios da Mata Atlânti-
ca, lançado pela Fundação SOS 
Mata Atlântica e pelo Instituto 
nacional de Pesquisas Espaciais 
(InPE). Esses são os principais 
destaques do Estado da Paraíba 
no levantamento da OnG.

neste ano, em que a SOS 

Mata Atlântica comemora seu 
30º aniversário, o estudo ma-
peou os 100 municípios que mais 
desmataram o bioma entre 1985 
e 2015. nenhum município da 
Paraíba aparece nesse ranking.

“O Atlas dos Municípios 
é extremamente importante, 
pois traz um balanço de quais 
estados e municípios têm dado 
o devido valor à preservação 
das florestas nativas e do meio 
ambiente. nesta edição, por 
meio do levantamento de 30 
anos, conseguimos mapear a 
situação das cidades e espera-
mos que esse Atlas contribua 
para incentivar os novos gover-
nantes a conservarem da Mata 
Atlântica”, disse a diretora
-executiva da SOS Mata Atlân-
tica, Marcia Hirota.

atlas dos 30 anos
O balanço de 30 anos do 

Atlas da Mata Atlântica mos-
tra que as regiões Sul e Sudes-
te têm a maior quantidade de 
municípios entre os 100 que 
mais desmataram o bioma. 
Juntos, os estados do Paraná 
(40), Rio de Janeiro (13) e Santa 
Catarina (11) responderam por 
64% desse ranking.

A Bahia tem 10 cidades 
no levantamento dos 100 mu-
nicípios que mais desmataram 
a Mata Atlântica, seguida por 
Minas Gerais (9), São Paulo (6), 
Mato Grosso (4), Espírito Santo 
(3), Piauí (2) e Rio Grande do 
Sul (2).

O topo do ranking, com os 
10 maiores desmatamentos en-
tre 1985 e 2015, é liderado pelo 

Paraná, com cinco cidades. Em 
seguida vem o Rio de Janeiro 
(2), Bahia (2) e Santa Catarina 
(1). Juntas, essas 10 cidades 
desmataram 169.858 hectares 
(1.698,58 quilômetros quadra-
dos), área um pouco maior do 
que a da capital de São Paulo 
(1.522,9 km²).  

Com base em imagens ge-
radas pelo sensor OlI a bordo 
do satélite landsat 8, o Atlas da 
Mata Atlântica, que monitora o 
bioma há 29 anos, utiliza a tec-
nologia de sensoriamento re-
moto e geoprocessamento para 
avaliar os remanescentes flores-
tais acima de 3 hectares (ha). 

‘aqui tem Mata?’
É possível acompanhar a 

situação dos remanescentes 

florestais em 3.429 municípios 
abrangidos pela lei da Mata 
Atlântica no ‘Aqui tem Mata?’, 
hotsite que disponibiliza, por 
meio de mapas interativos e 
gráficos, informações sobre o 
estado de conservação de flo-
restas, mangues, restingas e ou-
tros ambientes do bioma.

Basta inserir o nome de um 
munícipio para descobrir o que 
resta de vegetação, as bacias 
hidrográficas presentes na ci-
dade, o ranking municipal de 
desmatamento e se existe al-
guma área preservada de Mata 
Atlântica no bairro ou em re-
giões próximas, como parques, 
reservas federais, estaduais e 
municipais, entre outras in-
formações. Acesse www.aqui-
temmata.org.br.

Atlas faz radiografia de desmatamento na PB
Mata atlÂntica
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Paraíba registra 264 denúncias de 
violência sexual contra crianças
Dados do Disque 100 são 
referentes a janeiro e 
outubro deste ano

O Centro de Apoio Ope-
racional às Promotorias da 
Criança e do Adolescente do 
Ministério Público da Paraí-
ba divulgou, na tarde de an-
teontem, os dados do Disque 
100 referentes a denúncias 
de violação aos direitos das 
crianças e adolescentes, re-
gistradas entre janeiro e ou-
tubro de 2016 na Paraíba.

Segundo a promotora 
de Justiça Soraya Escorel, 
coordenadora do Caop da 
Criança e do Adolescente, o 
levantamento é da Coorde-
nação Nacional do Disque 
100 encaminhado ao Minis-
tério Público, por solicita-
ção do Caop. Ela destacou 
que os dados se encontram 
de forma detalhada por vio-
lação.

De acordo com os dados, 
foram registradas de janeiro 
a outubro, 264 denúncias de 
violência sexual contra crian-
ças e adolescentes no Estado 
e 596 denúncias de violên-
cia física. Também foram re-
gistradas 601 denúncias de 
violência psicológica e 31 de 
violência institucional.

Outros tipos de violação 
registrados são negligência 
(1.087), exploração do traba-
lho infantil (106), discrimi-
nação (15), abuso financeiro 
e econômico (37), trabalho 
escravo (3), tráfico de pes-
soas (1).

O Disque 100 (Disque 
Direitos Humanos) é um 
serviço de utilidade públi-
ca da Secretaria de Direitos 
Humanos da Presidência da 
República (SDH/PR). Lança-
do em 2003, é vinculado à 
Ouvidoria Nacional de Direi-
tos Humanos, que recebe de-
mandas relativas a violações 
de direitos humanos.

Agência Nacional das Águas 
(ANA), Governo do Estado e 
Universidade Federal de Cam-
pina Grande (UFCG) inaugura-
ram na manhã de anteontem, 
uma unidade demonstrativa de 
cultivo de hortaliças utilizando 
o concentrado do processo de 
dessalinização da água via os-
mose inversa, no Distrito Santa 
Luzia, município de Picuí. O em-
preendimento (orçado em mais 
de R$ 1 milhão) é fruto de um 
projeto do LABDES – Laborató-
rio de Referência em Dessalini-
zação da UFCG, com recursos 
da ANA/Governo do Estado, 
através da Fundação de Apoio à 
Pesquisa do Estado da Paraíba, 
coordenado pelo professor Ke-
pler Borges França.

A solenidade contou com 
as presenças do diretor da ANA 
Herbert Cardoso; o presidente 
da Fapesq, Claudio Furtado, re-
presentando o governador do 
Estado, Ricardo Coutinho; o di-
retor adjunto da Fundação Par-
que Tecnológico da Paraíba e 
coordenador-geral do Programa 
de Estudos e Ações Para o Se-
miárido (Peasa/UFCG), Vicente 
Albuquerque Araújo, represen-
tando o reitor da UFCG Edilson 
Amorim; o coord. do LABDES, 
Kepler Borges França; o prefeito 
de Picuí, Acácio Dantas; a dire-
tora da Escola Macario Zulmiro, 
profª Lidiana  Gerlaide; e a se-
cretária de Educação do municí-
pio, Valéria Araújo.

O LABDES vem desenvol-
vendo projetos em comunida-
des difusas da Paraíba, através 
dos quais são implantadas Uni-
dades Demonstrativas de for-
necimento de água potável, 

Unidade é inaugurada na zona rural de Picuí
CULTIVO HIDROPÔNICO DE HORTALIÇAS

O sistema hidropônico instalado em Picuí produzirá hortaliças como alface, rúcula, tomate cereja, entre outras

dessalinizada, com utilização 
do concentrado do processo de 
dessalinização para cultivo hi-
dropônico em estufa, de horta-
liças, como alternativa de fonte 
de renda para as comunidades. 
Esse projeto já foi implantado na 
comunidade rural de Uruçu, em 
São João do Cariri-PB, e está sen-
do replicado na Escola Municipal 
Macario Zulmiro, comunidade 
rural (Santa Luzia), em Picuí. 

O sistema hidropônico insta-
lado em Picuí produzirá hortali-
ças como alface, rúcula, tomate 
cereja, entre outras. Estima-se 
que a produção atinja 5.000 pés 
de alface/mês. Concomitante-
mente a implantação da Unida-
de Demonstrativa, através de 

outro projeto, é realizado um 
monitoramento da qualidade de 
águas de cisternas e de outras 
fontes alternativas de abasteci-
mento das comunidades, visan-
do um diagnóstico da situação e 
a realização de atividades edu-
cativas, no que se refere à cole-
ta, armazenamento e manuseio 
adequado da água para consu-
mo humano. 

Após conhecida a realidade 
local, de acordo com os aspectos 
socioeconômicos e de abaste-
cimento d’água para consumo 
humano, são coletadas amostras 
de águas nas residências e nas 
fontes de abastecimento, para 
análises no laboratório, além de 
realizados exames epidemiológi-

cos nas pessoas, com a intenção 
de se verificar a existência de 
doenças de veiculação hídrica. 
Analisando-se os resultados das 
observações, constata-se que o 
baixo grau de instrução é o prin-
cipal causador da falta de edu-
cação sanitária da população, 
ocasionando problemas de saú-
de. Durante a execução dos pro-
jetos, são realizadas ações para 
melhoria da qualidade da água 
consumida pela população, atra-
vés de reuniões e orientações, 
como também oferecidas capa-
citações e cursos para pessoas e 
técnicos da comunidade, para 
garantir a sustentabilidade da 
Unidade Demonstrativa. 

O Hemocentro da Paraí-
ba programou para o mês de 
dezembro, cinco coletas ex-
ternas de sangue. O trabalho 
visa aumentar o estoque do 
banco de sangue e incentivar 
a adesão de novos doadores. 
De acordo com o cronogra-
ma elaborado pelo Núcleo 
de Ações Estratégicas, as 
primeiras coletas acontecem 
na próxima terça-feira (6) 
no Hospital de Emergência 
e Trauma Humberto Lucena, 
em João Pessoa. A ação acon-
tece das 8h às 16h.

No sábado (10), a coleta 
será realizada na Igreja Ad-
ventista da cidade de Bayeux. 
Já no dia 14 (quarta-feira), a 
unidade móvel estará na pa-
róquia São José, no bairro 
José Américo, na capital.

No dia 16 (sexta-feira), 
a ação acontecerá no Hospi-
tal Geral de Mamanguape, no 
município de Mamanguape. 
A programação de coletas 
externas será finalizada no 
sábado (17) na Igreja Adven-
tista, da cidade de Santa Rita.  

Gesto solidário
Segundo a coordenado-

ra do Núcleo de Ações Estra-
tégicas do Hemocentro, Diva-
ne Cabral, as coletas externas 
proporcionam um momento 
para sensibilizar as pessoas 
sobre a importância do ato 
de doar sangue. “É um ges-
to humano, solidário e que 
salva vidas”, destaca.  Ainda 
segundo a coordenadora, a 
demanda transfusional na 
Paraíba aumenta em cerca 
de 30% durante os festejos 
de fim de ano. 

40 hospitais
A Hemorrede do Hemo-

centro da Paraíba é respon-
sável por atender 40 hos-
pitais, cobrindo 100% dos 
leitos do Sistema Único de 
Saúde (SUS) e mais os leitos 
de planos de saúde cadas-
trados. A Hemorrede é for-
mada por dois Hemocentros, 
sendo o Coordenador, em 
João Pessoa, e o Regional, em 
Campina Grande, e mais 11 
Hemonúcleos, nas cidades 
de Guarabira, Picuí, Montei-
ro, Princesa Isabel, Patos, 
Piancó, Itaporanga, Itabaia-
na, Cajazeiras, Sousa e Catolé 
do Rocha.

Hemocentro divulga 
calendário de coletas

DOAÇÃO DE SANGUE

Secretários e técnicos 
que fazem parte da Operação 
Verão em Cabedelo, reuniu-
se, anteontem, para definir 
as estratégias a serem apli-
cadas na primeira parte da 
operação. Este foi o quarto 
encontro do grupo, que idea-
lizou e é responsável pela 
operacionalização da inter-
venção.

Na reunião, foram dis-
cutidas questões relativas 
aos ambulantes que atuam 
na cidade. Para eles, ficou 
definido o cadastramento 
e a adoção de uniforme pa-
dronizado. Também foram 
definidas o processo de fis-
calização e notificação, bem 
como as áreas prioritárias a 
sofrerem intervenções com 
o processo de retirada de co-
mércios irregulares. 

“A Operação Verão foi 
formulada por várias secre-
tarias do município, e vem 
com intuito de tentar organi-
zar a orla da cidade. Sabemos 
que nesse período de verão 
fica tudo muito bagunçado. 
São barracas, trailers, ten-
das irregulares, ocupando os 
espaços públicos e gerando 

conflito com banhistas e com 
os usuários da praia. Essa 
operação vem justamente 
para coibir isso, ordenar o 
nosso espaço. A determina-
ção é deixar a nossa praia do 
jeito que ela deve ser: recep-
tiva para o turista e para o 
banhista”, definiu o secretá-
rio do Meio Ambiente, Wal-
ber Farias. O secretário tam-
bém relatou em que pontos 
a ordenação visa melhorar a 
orla da cidade.

“O objetivo é deixar o 
espaço ordenado e não com 
a quantidade exagerada de 
cadeiras. As invasões e as 
situações que deixam pro-
blemas ambientais cruciais 
para o município, como o 
lançamento de esgotos e o 
lançamento de resíduos sóli-
dos em nossa praia, também 
serão combatidas”. 

As operações previstas 
terão por base o processo de 
fiscalização e notificação de 
72 horas para a retirada dos 
comércios ilegais e, após o 
prazo determinado, a remo-
ção. Equipes de fiscais fica-
rão responsáveis por essa 
ação.

Ambulantes vão ter
uniforme padronizado

OPERAÇÃO VERÃO EM CABEDELO

O Hospital de Emer-
gência e Trauma Dom 
Luiz Gonzaga Fernan-
des em Campina Gran-
de, que integra a rede 
hospitalar do Gover-
no do Estado, prestou 
no mês de novembro 
7.772 atendimentos no 
setor de emergência e 
realizou 707 cirurgias. 

Em novembro des-
te ano foram registra-
dos 801 atendimentos a 
vítimas em acidentes de 
motos. Também houve 
atendimentos a vítimas 
de arma branca (34), de 
projéteis de arma de 
fogo (48), queimaduras 
(63), atropelamentos 
(65), acidentes com bi-
cicleta (79) e acidentes 
de carro (83), entre ou-
tros.  Os demais atendi-
mentos foram de casos 
clínicos.

Em 2015, no mes-
mo período foram rea-
lizadas 726 cirurgias e 
atendidas 7.311 pes-

soas sendo registrados 
877 atendimentos a ví-
timas em acidentes de 
motos. Também houve 
atendimentos a vítimas 
de arma branca (37), de 
projéteis de arma de 
fogo (54), queimaduras 
(59), atropelamentos 
(70), acidentes com bi-
cicleta (53) e acidentes 
de carro (66).  

Cirurgias
Nos primeiros onze 

meses de 2016 foram 
feitos 88.054 atendi-
mentos e realizadas 
7.984 cirurgias. Em 
2015, no mesmo pe-
ríodo foram prestados 
82.539 atendimentos 
e realizadas 8.181 ci-
rurgias. O Hospital de 
Trauma-CG disponi-
biliza 292 leitos, 340 
médicos, sendo 64 em 
regime de plantão pre-
sencial 24 horas.  O hos-
pital dispõe de seis sa-
las no bloco cirúrgico.

Trauma de CG supera 
88 mil atendimentos

EM 2016

FOTO: Divulgação
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Ministro das Cidades lança na PB 
campanha contra o Aedes aegypti
“Dia D” da mobilização
aconteceu ontem em
várias cidades do País

José Alves   
zavieira2@gmail.com

Ao lançar em João Pessoa 
a Campanha Nacional de Mo-
bilização contra o Aedes ae-
gypti, o ministro das Cidades 
Bruno Araújo, declarou guerra 
ao mosquito e fez a entrega de 
quatro veículos às Prefeituras 
de Zabelê, Lastro e Serra da 
Raiz. O “Dia D contra o aedes”, 
foi aberto na manhã de ontem 
no Posto da Polícia Rodoviá-
ria Federal de Manguinhos, no 
município de Bayeux, Região 
Metropolitana de João Pessoa, 
onde o ministro assinou auto-
rização de liberação para lei-
lões de mais de 300 veículos 
sem utilidade que estavam no 
pátio da instituição, servindo 
de criadouros do mosquito. 

“Essa guerra deverá con-
tinuar até o mês de abril, uma 
vez que o Ministério da Saúde 
alerta que esses meses são os 
mais críticos para proliferação 
do mosquito”, disse o ministro, 
enfatizando que essa deve ser 
uma mobilização de todos: 
Governo Federal, estadual e 
municipal, além do Exérci-

to, Marinha, Aeronáutica e 
funcionários públicos de um 
modo geral.

Logo em seguida, Bruno 
Araújo visitou pontos de focos 
do mosquito em comunidades 
de baixa renda da cidade e reve-
lou que todas as mães que tive-
ram ou que tenham filhos com 
microcefalia serão beneficiadas 
com uma unidade habitacional 
do Programa Minha Casa, Mi-
nha Vida, desde que compro-
vem renda familiar adequada 
ao perfil do programa. 

No “Dia D contra o Aedes”, 
foram realizadas ações simul-
tâneas em todas as capitais do 
País em parceria com governos 
estaduais, municipais e a po-
pulação. Diversos ministros e 
militares das Forças Armadas, 
além dos bombeiros militares, 
agentes da Defesa Civil e da 
Saúde participaram da campa-
nha de guerra contra o Aedes 
em todo o País. 

O alerta do Ministério da 
Saúde é que a partir de ago-
ra até o mês de abril, o Aedes 
aegypti torna-se ainda mais 
perigoso, principalmente para 
mulheres grávidas nos três pri-
meiros meses. Então, este é o 
momento de toda a população 
redobrar os cuidados para eli-
minar os mosquitos e destruir 
os criadouros. 

Mutirão de limpeza, pales-
tras, exibição de vídeos, roda 
de conversa com estudantes 
e panfletagens marcaram o 
primeiro dia da grande mo-
bilização contra o mosquito 
Aedes aegypti (transmissor da 
dengue, zika e chikungunya), 
nas Gerências Regionais de 
Saúde, ontem. Durante todo o 
dia, diversas atividades foram 
realizadas nos municípios. De 
acordo com a programação, to-
das as sextas-feiras, servidores 
e gestores realizarão “faxina” 
nos órgãos federais, estaduais 
e municipais com o objetivo de 
eliminar possíveis criadouros 
do mosquito.

“É fundamental a partici-
pação de todas as unidades de 
Saúde, setores administrativos, 
bem como se buscar parceria 
com as demais secretarias, 
órgãos de governo, Conselho 
de Secretarias Municipais de 
Saúde (Cosems) e entidades de 
prefeitos”, disse a gerente exe-
cutiva de Vigilância em Saúde 
da Secretaria de Estado da Saú-
de, Renata Nóbrega.

Ela explicou que, neste 

período, costuma aumentar 
os riscos de proliferação do 
mosquito, em virtude do ve-
rão, pois o ciclo evolutivo do 
Aedes reduz de sete para cinco 
dias, motivado pelas chuvas es-
parsas e o intenso calor dessa 
estação, que vai de novembro 
a abril. “Por isso, é necessário 
que aconteçam as ações pre-
viamente e de forma contínua”, 
alertou. 

Ontem, os militares atu-
aram em suas unidades e no 
entorno com inspeção para 
identificação e eliminação de 
possíveis criadouros. Nos me-
ses seguintes estarão (150 mi-
litares) em visitas, casa a casa, 
junto aos agentes de endemias, 
em 61 municípios prioritários, 
a partir de critérios epidemio-
lógicos e ambientais.

Renata lembrou que, além 
da participação das institui-
ções, é importante o envolvi-
mento da população, que deve 
fazer a sua parte, descartando 
todos os objetos que venham 
a ser criadouros, evitando o 
nascimento e a proliferação do 
mosquito.

Municípios se mobilizam
A Secretaria de Estado da 

Educação (SEE) realizou ontem 
ações nas escolas da Rede Esta-
dual na programação do Dia D 
de Combate ao Aedes aegypti, 
que está sendo desenvolvida em 
nível nacional. Na Escola Cidadã 
Integral Técnica Erenice Fideles, 
localizada em Bayeux, a ação con-
tou com a presença da secretária 
executiva de Estado de Gestão 
Pedagógica, Roziane Marinho, 
do comando do 16º Regimento 
de Cavalaria Mecanizada (16º RC 
Mec), com sede em Bayeux, e da 
comunidade escolar, além da ge-
rente da 1ª Regional de Educa-
ção, Wleika Aragão, e gerentes 
executivos da SEE.

A ação tem como objetivo 
uma mobilização nacional de 
combate ao Aedes aegypti, visan-
do conscientizar a população dos 
cuidados necessários para enfren-
tar o mosquito transmissor das 
doenças dengue, febre amarela, 
zika, e chikungunya, além dos ca-
sos de microcefalia.

Os estudantes da ECIT Erenice 

Fideles fizeram a demonstração 
de um repelente produzido por 
eles próprios e pelos professores 
de Física, Química, à base de óleo 
natural, álcool e cravo da índia. 
Eles assistiram a uma palestra do 
professor de Geografia da escola 
e de um dos militares sobre as for-
mas de combate ao mosquito.

A secretária Roziane ressal-
tou a importância das experiên-
cias dos alunos, “que por meio da 
Química e da Física colocam seus 
conhecimentos em prática para 
utilização no dia a dia. Isso repre-
senta que o conhecimento adqui-
rido em sala de aula está sendo 
levado para o cotidiano de cada 
um de vocês e dessa forma tratan-
do a partir das escolas de temas 
que envolvem a saúde das pes-
soas, da sua casa, do bairro e da 
cidade”, ressaltou. Ela agradeceu 
a atenção de todos e parabenizou
-os pelas experiências que une a 
teoria à prática.

A secretária falou do mode-
lo diferente e inovador da escola 
integral cidadã, que está sendo 

introduzida na Rede Estadual, 
a exemplo da ECIT de Bayeux e 
incentivou os estudantes a bus-
carem cada vez mais o conheci-
mento, visando melhor qualida-
de de vida e desenvolverem as 
competências e a capacidade de 
cada um para que tenham um fu-
turo melhor e ocupem espaços no 
mercado de trabalho e na vida.

O major Marder, do 16º 
RCMec, revelou que estava com 
todas as unidades do Exército Bra-
sileiro participando das ativida-
des neste dia de combate ao mos-
quito Aedes aegypti, em vários 
segmentos, como clubes, escolas, 
por meio de palestras e apresen-
tações de vídeos, como forma de 
conscientizar os alunos, familia-
res e vizinhos de cada aluno, para 
que a comunidade como um todo 
cada vez mais entenda a preocu-
pação que existe no País, com a 
proliferação do mosquito Aedes 
aegypti. “O Exército Brasileiro, 
sempre que é solicitado pela Pre-
sidência da República, apoia essas 
atividades”, concluiu o major.

Governo realiza ações em escolas estaduais

O Hospital Estadual de 
Emergência e Trauma Sena-
dor Humberto Lucena, em 
João Pessoa, iniciou, ontem, 
uma campanha de arrecada-
ção de alimentos.  Os manti-
mentos podem ser doados 
na recepção administrativa 
da unidade de saúde, até o 
dia 22 de dezembro. A mo-
bilização acontece junto 
aos colaborares, visitantes 
e sociedade em geral, e tem 
como objetivo atender ins-
tituições carentes da Gran-
de João Pessoa.

Dessa vez, o local es-
colhido foi a Associação de 

Pais e Amigos dos Excepcio-
nais (Apae), do município 
de Santa Rita. 

Segundo a coordena-
dora do Núcleo de Está-
gios, Capacitações e Even-
tos (Nece), Efigência Lino, 
a ação pretende garantir 
um pouco de dignidade às 
pessoas que frequentam a 
Associação. “Sabemos que 
todas as entidades que tra-
balham com doações sem-
pre necessitam de ajuda, 
por isso, no final do ano, 
organizamos essa arrecada-
ção e tentamos fazer nossa 
parte”, explicou.    

Hospital de Trauma de
JP arrecada alimentos

PARA APAE DE SANTA RITA

O Ministério da Saúde 
está investindo R$ 1,1 milhão 
no projeto de construção de 
uma sala de refrigeração na 
Central Municipal de Rede 
de Frio de João Pessoa no Es-
tado da Paraíba. Trata-se de 
uma área de armazenamen-
to de imunobiológicos com 
sala de equipamentos de 
refrigeração composta por 
câmara refrigerada. Ao todo, 
serão investidos R$ 16,3 mi-
lhões no financiamento de 
18 projetos de construção e 
ampliação da atual estrutu-

ra física existente da Rede 
de Frio em 12 estados do 
País. Portaria que autoriza 
o repasse financeiro do Fun-
do Nacional de Saúde aos 
fundos de Saúde estaduais, 
distrital e municipais foi as-
sinada recentemente pelo 
ministro da Saúde, Ricardo 
Barros. O objetivo é aprimo-
rar o parque tecnológico da 
Rede de Frio do País, funda-
mental para a conservação 
de vacinas e soros do Progra-
ma Nacional de Imunizações 
(PNI) do Ministério da Saúde 

durante o armazenamento e 
a distribuição.

“A ampliação da Rede 
de Frio é importante para 
garantir a conservação dos 
imunobiológicos ofertados 
no SUS que, nos últimos anos, 
incluiu novas vacinas no Ca-
lendário Nacional de Imu-
nização como a vacina HPV 
para meninas, a qual será am-
pliada para meninos a partir 
do próximo ano; a hepatite A 
para crianças e a vacina dTpa 
para gestantes. Além disso, a 
vacina Meningocócica C que 

é ofertada para crianças será 
ampliada para adolescentes a 
partir de 2017. Com a amplia-
ção desse calendário, há ne-
cessidade de reforço em me-
lhoria da Rede de Frio para 
que nós possamos manter as 
vacinas acondicionadas com 
qualidade e segurança”, ex-
plica a coordenadora do PNI, 
Carla Domingues.   

Atualmente, a estrutura 
da Rede de Frio é composta 
por 27 centrais estaduais, 
sendo 307  regionais e mais 
de 750 centrais municipais. 

Saúde autoriza R$ 1,1 milhão 
para central da Rede de Frio

No ESTADo

O ministro Bruno Araújo visitou o Posto da PRF em Bayeux e autorizou leilões de veículos que estão no pátio da instituição

FoTo: Edson Matos
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Mamanguape ganha Delegacia da 
Mulher e restauração da PB-057
Obras fazem parte do
pacote de inaugurações do
Estado neste fim de ano

O governador Ricardo 
Coutinho inaugurou, ontem, 
a Delegacia Especializada de 
Atendimento à Mulher e a rea-
dequação da PB-057, benefi-
ciando cerca de 44 mil habitan-
tes da cidade de Mamanguape. 
A Delegacia da Mulher atende 
uma demanda da população 
da região e vem colaborar no 
combate à violência contra as 
mulheres. Já a rodovia tem 1,5 
km de extensão e recebeu um 
investimento de R$ 1,8 milhão 
com recursos do Tesouro Esta-
dual. As obras fazem parte da 
série de inaugurações progra-
madas pelo Governo do Estado 
para este fim de ano.

“São obras extremamente 
importantes nessa área. Esta 
delegacia vai beneficiar as mu-
lheres de Mamanguape e toda 
a região, atendendo a uma de-
manda significativa. Esse tipo 
de delegacia vem dar um apoio 
maior no combate à violência 
feminina. Também estamos 
trabalhando para diminuir os 
homicídios, a Paraíba deve fe-
char o ano como um dos esta-
dos que mais reduziu os homi-
cídios no País. Hoje resolvemos 
também um problema histó-
rico aqui na cidade, que era a 
PB-057. Não adiantava nada 
colocar um remendo na rodo-
via que logo seria destruído. 
Então fizemos a pavimentação 
e drenagem de algumas ruas 
próximas à rodovia e só assim 
concluímos a restauração da 
PB-057. Lembrando que em 

todo o Estado já estamos che-
gando aos 2.400 km de asfalto 
implantados nessa gestão”, co-
mentou Ricardo Coutinho.

O governador também 
aproveitou a ocasião para de-
sejar um bom final de ano para 
a população. “Espero que todos 
tenham um bom natal e um ano 
novo cheio de paz, mais justo e 
próspero. Que possamos dar 
passos largos em direção ao fu-
turo da Paraíba”, disse.

A Delegacia da Mulher re-
cebeu investimentos na ordem 
de R$ 30 mil, para a constru-
ção, equipamentos e mobiliá-
rio. O local possui 57m² e conta 
com sala de acolhimento das 
vítimas, recepção, banheiro, 
gabinete do delegado e outras 
dependências. 

O delegado geral da Polí-
cia Civil, João Alves, disse que o 
Governo do Estado vem melho-
rando o atendimento para as 
mulheres que se sentirem víti-
mas de violência. “Nessa dele-
gacia a mulher terá um atendi-
mento diferenciado e receberá 
todo o auxílio necessário, com 
psicólogos, assistente social e 
outros profissionais. Esta é a 
13ª delegacia desse tipo no Es-
tado e temos também dois Nú-
cleos Especializados no Atendi-
mento à Mulher”, ressaltou.

Já a rodovia PB-057 pas-
sou por pavimentação em 
CBUQ, elevação do nível geo-
métrico da rodovia, constru-
ção de ruas marginais, com-
plementação do sistema de 
drenagem para águas pluviais, 
além de sinalização horizontal 
e vertical. Mais de 2.200 veícu-
los trafegam diariamente pelo 
local.

“Realizei um sonho, o sonho 
de todo educador!”. Com esta fra-
se, o professor de Química Gilmar 
Feliciano dos Santos, 26, que lecio-
na na Escola Estadual José Paulo de 
França, da cidade de Mari, resumiu 
sua estada na Finlândia, por meio 
do Programa Gira Mundo, ao re-
tornar à Paraíba ontem, após oito 
semanas de imersão no sistema 
educacional finlandês. 

“Lá pude vivenciar uma edu-
cação de qualidade e voltei como 
agente da mudança. Acho que to-
dos os 20 professores voltam com 
esse sentimento, para desempe-
nhar esse papel que nos foi confia-
do pelo governador Ricardo Couti-
nho e modificar o padrão de aula 
que temos no nosso Ensino Mé-
dio”, explicou Gilmar Santos. 

O professor destacou os pon-
tos mais importantes na expe-
riência vivenciada num sistema de 
educação considerado pela Orga-
nização das Nações Unidas (ONU) 
como referência para o mundo. “A 
atuação efetiva de projetos no En-
sino Médio chamou muito a minha 
atenção. Lá os projetos são elabo-
rados a partir de parceria com os 
alunos, com o protagonismo do 
aluno bem evidente. O aprendi-
zado se inicia a partir de projetos, 
baseados em problemas reais e os 
alunos vão em busca de soluções 
junto com os professores”, desta-
cou Gilmar Santos. 

Experiência é realização de sonho
Programa gira mundo

A equipe da Indaiá re-
presentará a Paraíba no Nor-
te-Nordeste de Futsal Master 
Sub-35, que acontecerá no 
próximo ano, em Maceió-AL 
(falta definir mês e data). O 
time obteve o título paraibano 
no Campeonato Intercâmbio 
da modalidade, ao derrotar na 
final a Usina Japungu, por 4 a 
2, em jogo emocionante, no Gi-
násio do Sesi. Marcaram para 
o time vencedor, Amadeu (2), 
Pastor Tirciano e Ivanildo, que 
fizeram a festa com a torcida 
que lotou as dependências do 
ginásio. Uma trajetória vitorio-
sa na competição, ao derrotar a 
Energisa (2 a 1), Gráfica Santa 
Marta (4 a 2) e empatar contra 
Alpargatas (1 a 1) e RM (6 a 6). 

O grupo comandado pelo 
experiente treinador Paulo 
Cezar, mais conhecido como 
Paulinho, contou com os se-
guintes atletas: Lucas e Pas-
tor Tirciano (goleiros); Neto, 
Helesson Amadeu e Jean (alas 
direito e esquerdo); Ivanildo 
e Airton Junior (fixos) e Jhony 
Ringo e Ivanilton (pivôs).  Nos 

Jogos Industriais de Futsal da 
Paraíba/2014 o time da Indaiá 
obteve a segunda posição na 
categoria adulta, enquanto em 
2015 conquistou o título Es-
tadual. De acordo com Paulo 
Cesar os atletas colaboraram 
e foram dedicados em todas 
as partidas para alcançar as 
façanhas nos últimos anos. 
Ele agradeceu o empenho 
dos dirigentes da empresa, 
em especial aos gerentes Ale-
xandre Fabrício e Pedro Pau-
lo, atletas e torcedores que 
prestigiaram a equipe. 

“A união faz a força e tra-
balhamos para conquistar os 
títulos. Todos foram impor-
tantes para conseguir os obje-
tivos”, observou. Com relação 
ao Norte-Nordeste que ocor-
rerá em solo alagoano, Pauli-
nho, enfatizou que será outro 
desafio importante, mas está 
preparado para trazer o título 
para a Paraíba. “Tentaremos 
representar com dignidade o 
esporte da terra. O grupo está 
motivado, confiante e disposto 
a trazer o troféu”, observou.

Indaiá conquista título 
e representa a Paraíba

norte-nordeste de Futsal  

Time fez uma campanha vitoriosa no Campeonato Intercâmbio 

Foto: Divulgação

Também retornaram ontem 
as professoras Jéssica Kelly Sousa 
Ferreira, 27, professora de Língua 
Inglesa da Escola Estadual Otávio 
Silveira, na cidade de Mogeiro, e 
Rafaela Alves Melo, 31, professo-
ra de Biologia da Escola Estadual 
Luiz Azevêdo Soares, da cidade de 
Santa Rita. 

“Esta foi uma experiência in-
crível, pois fomos levados a viven-
ciar na teoria e na prática um siste-
ma educacional que é reconhecido 
mundialmente pela qualidade, e 
aprendemos novas metodologias 
para adequar o que absorvemos 
lá à nossa realidade. Por meio de 
visitas às escolas de lá, trabalha-
mos os conceitos de aprendizado 

baseado em projetos, na realidade 
do aluno, ou seja, aprendemos a 
não focar apenas nos conteúdos, 
como já fazemos, mas começar 
essa abordagem de forma dife-
renciada e engajar nosso aluno 
de forma ativa, colaborativa. Dei-
xamos de ser impositores para ser 
mediadores, ou seja, ajudamos 
o aluno a descobrir e construir o 
seu conhecimento”, contou a pro-
fessora Jéssica Ferreira.

A professora Rafaela Melo 
contou como a experiência vivida 
na Finlândia foi uma renovação 
pessoal e profissional e destacou os 
diferenciais do sistema educacional 
finlandês, que o coloca no topo do 
ranking mundial da educação.

Professores paraibanos retornaram da Finlândia, após a estadia de oito semanas

Foto: Secom-PB

90 mil toneladas 
de cargas são 
movimentadas 
em Cabedelo

No mês de novembro, 
o Porto de Cabedelo mo-
vimentou mais de 88 mil 
toneladas de cargas (pet-
coke, derivados de petró-
leo, trigo, granito e mal-
te). Esse volume envolveu 
nove navios, incluindo 
o embarque de 9,4 mil 
toneladas de granito pa-
raibano para a Itália. Nas 
diversas operações, algu-
mas centenas de traba-
lhadores portuários atua-
ram em várias atividades.

Avaliação positiva
A presidente da Com-

panhia Docas da Paraíba, 
Gilmara Temóteo, avalia 
que o mês de novembro 
foi produtivo no Porto de 
Cabedelo. “A movimenta-
ção intensa de navios no 
porto significa geração de 
receita para o Estado da 
Paraíba, bem como renda 
para todos aqueles que 
estão envolvidos na ope-
ração portuária. Nossa 
expectativa é de que essa 
movimentação perdure 
também no mês de de-
zembro, fazendo com que 
finalizemos o ano com um 
saldo positivo”. 

E dezembro já come-
çou bem. Neste dia 1º, 
o Porto de Cabedelo re-
cebeu o navio Shandong 
Weihe, de bandeira Hong 
Kong, procedente de 
Houston, Texas, que atra-
cou com 6.605 toneladas 
de Diesel S10.

PF indicia 
Sérgio Cabral 
e mais quinze 
pessoas

A Polícia Federal (PF) 
concluiu ontem o inquérito 
da primeira fase da Operação 
Calicute, que investigou cri-
mes de corrupção no gover-
no do ex-governador Sergio 
Cabral, atualmente preso no 
Complexo Prisional de Bangu.

Foram indiciadas 16 
pessoas por crimes que in-
cluem corrupção passiva e 
ativa organização criminosa 
e lavagem de dinheiro. A PF 
ainda vai instaurar outros in-
quéritos para aprofundar as 
investigações.

Segundo apurado nas 
investigações, os crimes che-
gam a R$ 220 milhões, valor 
pago por grandes empreitei-
ras como propina para ga-
rantir obras públicas. Na casa 
de Cabral, foram apreendidas 
joias no valor estimado de R$ 
2 milhões. O ex-governador 
foi preso dia 17 de novembro.

Foram indiciados Sér-
gio Cabral Filho e sua esposa, 
Adriana Ancelmo, além de Wil-
son Carlos Cordeiro da Silva 
Carvalho, Carlos Emanuel de 
Carvalho Miranda, Luiz Carlos 
Bezerra, Hudson Braga, Wag-
ner Jordão Garcia, José Orlando 
Rabello, Carlos Jardim Borges, 
Pedros Ramos de Miranda, 
Luiz Alexandre Igayara, Pau-
lo Fernando Magalhaes Pinto 
Gonçalves, Luiz Paulo dos Reis, 
Alex Sardinha da Veiga, Rosân-
gela de Oliveira Machado Bra-
ga e Jessica Machado Braga.

Vladimir Platonow
Da Agência Brasil

O governador Ri-
cardo Coutinho inaugu-
rou, ontem, a pavimen-
tação de ruas em Baía 
da Traição e Rio Tinto, 
investimento de cerca 
de R$ 3,5 mi, sendo mais 
de R$ 1,5 mi para a exe-
cução da pavimentação 
e drenagem de seis ruas 
em Baía da Traição e 
mais de R$ 1,9 mi para a 
obra na Aldeia Jaraguá, 
em Rio Tinto.

Em Baía da Traição, 
ele afirmou que é uma 
satisfação poder levar 
obras que beneficiam o 
povo do município. “É 
sempre bom voltar aqui 
nessa cidade. Sempre 
busquei incluir na agen-
da as demandas das 
áreas que antes eram es-
quecidas. Trabalhamos 
por todas as regiões do 
Estado e fico muito feliz 
em contribuir para me-
lhorar as condições de 
vida do povo dessas al-
deias. As ruas pavimen-
tadas irão facilitar a lo-
comoção e o trânsito na 
área”, comentou. 

O prefeito de Baía 
da Traição, Manuel Mes-
sias, falou que o gover-
nador se mostrou ao 
longo dos últimos anos, 
muito sensível às causas 
do povo do município. 
“Ricardo Coutinho já fez 
muito em áreas como in-
fraestrutura e educação 
na nossa região. Tenho 
certeza que ainda fará 
muito mais. Hoje venho 
agradecer pelos benefí-
cios que a gestão trouxe 

em benefício do povo”, 
falou.

“É um momento de 
muita alegria ver essas 
ruas pavimentadas. O 
governador disse que 
iria fazer e cumpriu, 
mais uma vez, seu com-
promisso. Tanto a popu-
lação de Baía da Traição 
quanto os moradores de 
Rio Tinto ficaram muito 
agradecidos pelas ações 
e pelo grande respeito e 
consideração do gover-
nador com o povo indí-
gena”, pontuou o chefe 
do povo Potiguara, caci-
que Sandro.

Logo após a so-
lenidade em Baía da 
Traição, o governador 
seguiu para Rio Tinto, 
onde inaugurou a pa-
vimentação de ruas na 
Aldeia Jaraguá. “A pa-
vimentação desta rua 
enorme foi uma deman-
da que surgiu no Or-
çamento Democrático 
Estadual. A população 
compareceu à plenária 
e pediu que essa obra 
fosse feita. Hoje entre-
gamos oficialmente essa 
pavimentação que aca-
ba com o sofrimento do 
povo para poder ir e vir. 
Na época de chuva essa 
área ficava muito com-
plicada. Agora a realida-
de é outra. Agradeço o 
carinho dos moradores. 
Investimos quase R$ 2 
milhões nessa obra, que 
tem cerca de 1,4 km 
para atender um pedido 
antigo de vocês”, falou 
Ricardo Coutinho.

Pavimentação de ruas



Cantora Marta Sanchís sobe
ao palco do projeto Cambada 
hoje para incorporar canções

e melodias de artistas 
paraibanos consagrados

convite para poder 
participar do show, 
mesmo que de for-
ma indireta, é muito 
bacana porque além 
de mostra minha 
arte, Marta tem a 
oportunidade de 
mostrar seu talento 

por meio da interpretação de algumas canções”, 
contou em entrevista ao jornal A União, o 
vocalista do grupo Seu Pereira, Jonathas Falcão. 
Compondo o setlist da cantora espanhola mas, 
considerada paraibana, Marta Sanchís, o show 
intitulado “Daqui (com sotaque) de lá”, traz ao 
palco do Projeto Cambada do Espaço Cultural, 
uma série de interpretações musicais de artista 
da terra. A apresentação têm início às 21h de 
hoje, na Sala de Concerto Maestro José Siqueira, 
e os ingressos custam R$ 10 (integral) e R$ 5 
(meia-entrada). 

Entre os demais nomes que completam 
a lista de artistas interpretados estão Milton 
Dornellas, Naldinho Braga, Nara Limeira, Erick 
de Almeida, Totonho, Carlos Araújo, Emanuel 
Badu, Thiago Almeida, Paulo Ró, Pedro Osmar, 
Cátia de França e Totonho.

“O recital foi meu projeto de Conclusão do 
Curso em Música com habilitação em Canto Po-
pular. Desta vez vou cantar pouco em espanhol, 
pois eu e minha maravilhosa equipe de músicos 
interpretaremos temas concebidos por músicos 
que conheci neste tempo aqui na Parahyba”, 
descreveu em sua página oficial do facebook, 
Marta Sanchís, que além de contar um pouco da 
apresentação, fez convite ao público da capital. 

Entretanto, tudo isso só será possível 
porque sobem ao lado da artista sua fiel banda 
composta por Emanuel Badu (violão e gui-
tarra), Ítalo Marinho (sopros, teclado, vocais), 
Cassicobra (percussão), Everton Gugui (baixo e 
contrabaixo acústico). 

“Marta resolveu escolher músicas que tra-
balhem o imaginário do público. Por exemplo, 
no meu caso ela irá interpretar a canção “Ge-
ladeira Azul”, cujo trabalho a ideia de que você 
pode aguardar sentimentos dentro dela, como a 
saudades e sentimentos”, contou ainda durante 

a entrevista Falcão. 
Para quem à não conhe-

ce, Marta Sanchís é graduada 
em piano no conservató-
rio superior da Espanha, 
onde nasceu. Frequentou 
festivais de jazz e cresceu 
escutando um amplo 
leque de músicas, indo do 
jazz clásico de Chet Baker 
e Miles Davis, ao rock 
popular de David Bowie, 
Beatles, Jethro Tull, Prince 
e muitos outros. 

Já aqui, na Paraíba, 
tem participado em vários 
grupos de cultura popular, 
principalmente nas Tribos 
de Índio Carnavalescas, e em 
grupos de capoeira angola. Tem 
colaborado e gravado com diversos 
artistas locais como Emanuel Badu, Jo-
nathas Pereira Falcão e Milton Dornellas.

Em 2015 criou o espetáculo “Tudo 
sobre Almodóvar, na pele de Marta” que contou 
com a participação de Nina Ferreira, Erick de 
Almeida e Cyran Costa, e foi apresentado em 
vários locais da cidade e na Espanha. Sobre o 
“Daqui (com sotaque) de lá”, Marta conta que “o 
repertório é o resultado de uma pesquisa entre 
os músicos que cruzaram o meu caminho ao 
longo destes quase seis anos no Brasil”. 
 
O que é o Projeto Cambada? 

Com o nome que faz referência ao cole-
tivo de caranguejos, o projeto virou sucesso 
de público, e a frequência de shows passou a 
ser mensal. A proposta consiste em realizar 
uma série de shows onde artistas da terra 
se apresentam com repertório construído 
com músicas de compositores paraibanos. 
Além da qualidade das atrações, outro 
atrativo do projeto é o preço popular (R$ 10 
e R$ 5), uma forma de estimular o público 
a consumir e apreciar os artistas da terra.  
Com a ação, a Funesc pretende oferecer um 
panorama da produção local à população, 
ampliando dessa forma o acesso às mais 
variadas vertentes da música, onde cada 
artista apresenta, além de seu repertório 
autoral, músicas de conterrâneos.

Lucas Silva 
Especial para A União

Interpretação 
musical

a

Jornalista Sousa Neto 
lança livro em formato de 
cordel na sede da ApI
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O repertório que a 
cantora Marta Sanchís 

escolheu objetiva
estimular o imaginário 

dos espectadores  

paraibanos prestam 
tributo a Gonzaguinha 
em evento hoje, em Jp
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Vivências 

A UNIÃO João Pessoa, Paraíba - SÁBADO, 3 de dezembro de 2016

Diógenes “Cascudo”
da Cunha Lima

Ramalho
LeiteEu e Mr. Magoo (*)

Carlos Pereira Engenheiro - cpcsilva1@globo.comCrônica

Ex-deputado e jornalista - ramalholeite84@gmail.com

Aeroporto de Brasília, 23h30, sexta-feira, 27 de 
abril. 

Entro no táxi e, ao perceber que não há rádio no carro, 
ponho o fone. No meio do trajeto até a Asa Sul, quase na 
entrada do Eixão, percebo que o motorista está nervoso. 
Apalpa o painel, o bolso lateral e não acha o que está procu-
rando. Ele me cutuca e pergunta:

- Desculpa, senhor, será que o senhor poderia me aju-
dar a encontrar os meus óculos? Por acaso, não estaria no 
banco do senhor?

Surpreso, deixo Paul McCart-
ney cantando  nos meus fones. 
Inspeciono o banco. No glasses.

- Não, aqui não está...
Olho o painel, entre os bancos, 

nada. E ele me explica:
- O médico falou que eu 

tenho que usar, mas não consigo 
me acostumar. Por que esse eu só 
preciso para dirigir de noite...

Um pouco apreensivo com a 
revelação, hesito antes de fazer a  
pergunta. Mas não resisto:

- O senhor tem um grau alto?
- É, o grau é bom, sim (?!). 
Diante da resposta insatisfatória para a minha curio-

sidade, continuo o diálogo. Agora já estamos na entrada do 
eixinho:

- Mas o senhor enxerga bem sem os óculos?
- Enxergo, sim. Só não consigo ler as placas e ver a 

calçada, eles não pintam bem o meio-fio...
Pronto: percebo que fui um afortunado. Entrei no táxi 

do Mr.Magoo. Resignado, tento distraí-lo e começo a inves-
tigar o nível de acuidade visual do meu condutor. Dou corda 
e ele explica:

- Desde criança eu não enxergo bem. Agora já passei 
dos 60 e me deram a carteira, mas só com uso de óculos. 
Depois que fiz a cirurgia das cataratas (sic), melhorou. 
Mas ainda vejo umas coisas embaçadas, especialmente de 
noite.

O relato do motorista-que-precisa-usar-óculos-e-não
-usa-óculos-quando-dirige é fascinante, muito mais que o 
óbvio surrealismo da situação. Ele prossegue:

- Quando eu uso óculos, vejo tudo de perto. É que nem 
uma luneta, ô coisa boa!

Chegamos à minha quadra, no meio da Asa Sul. Com 
cuidado, ele desvia dos carros que atravancam a entrada. 
Estaciona em frente ao meu bloco, dá uma discreta catada 
no meio-fio. Carro parado, vamos à busca.

Embaixo dos pés do motorista, eis que surgem eles, os 
óculos, armação marrom, lentes grossas. Antes de promo-
ver o reencontro com o dono, não resisto e pergunto:

- Posso dar uma provada?
Ele autoriza. Quando coloco os 

óculos no rosto, em alguns segundos, 
com a autoridade de quem conviveu 
por três décadas com o combo mio-
pia+astigmatismo, percebo que o 
taxista foi modesto. O grau deve bater 
em uns 4, 4.5, talvez até 5 graus em 
cada olho. Ele (o motorista, não os 
óculos), por sua vez, gostou do meu 
espírito desabrido, aventureiro, de 
abraçar o destino de olhos fechados. À 
vontade, oferece:

- O senhor não quer provar os 
óculos escuros também? Olha que 
coisa linda!Aceito a oferta. 

Ao provar, percebo que é também coisa para, no míni-
mo, 4 graus e meio. Devolvo os imponentes óculos escuros e 
ele, satisfeito, guarda os “irmãos” em estojos bem cuidados 
no porta-luvas. 

Fico sabendo que o taxista se chama Anselmo, é con-
terrâneo de Santa Luzia (PB) e está há mais de 30 anos em 
Brasília. Me despeço e vejo, feliz, que o condutor já acelerou 
o Voyage prata, pronto para mais uma corrida noturna, 
agora devidamente munido de sua “luneta”. 

Antes de pegar o elevador, faço um voto sincero: 
que os óculos de Seu Anselmo não brinquem mais de 
esconde-esconde com o dono.

(*) A crônica é de Carlos Marcelo, chefe de Redação do 
jornal “Estado de Minas” que, não por acaso,  é meu filho e 
que ontem completou 46 anos bem vividos.  Vai ver que tem 
alguma coisa do pai...

Graças à iniciativa do paraibano Adalberto 
Targino e seus confrades da Academia de Letras 
Jurídicas do Rio Grande do Norte fui honrado com 
a  inclusão do meu nome entre os novos sócios da 
entidade, na categoria  de correspondente. Em muito 
boa companhia: Berilo Ramos Borba, Roque de Brito 
Alves, Raimundo de Oliveira, Ralph Siqueira,  Itapuan 
Botto Targino, Walber de Moura Agra, Ricardo Be-
zerra, além dos ausentes mas não menos destacados 
desembargadores Rogério Fialho e Fátima Bezerra 
Cavalcanti. A solenidade foi coroada com a posse de 
nova imortal, a advogada natalense Lúcia Jales.

Roubado da cena jurídica muito cedo, quando 
a tribuna parlamentar me convocou, mesmo assim 
percorri algumas searas que enriqueceram meu cur-
riculum e me levaram à honra de pertencer àquele 
silogeu. Coube ao ex-reitor Berilo Borba traçar o per-
fil dos empossandos. Sobre a minha modesta pessoa 
escreveu: “nascido em Borborema, fez os primeiros 
anos do Ensino Médio aqui em Natal, onde teve de 
acompanhar as travessuras de “Pecado” que agitava 
a moçada. Terminou seu curso secundário no Liceu , 
em João Pessoa. Graduou-se em direito. Foi advogado 
militante e procurador. Na política foi vereador em 
Borborema e presidente da Câmara, deputado esta-
dual e federal. Hoje é membro do Instituto Histórico 
e Geográfico Paraibano e da Academia Paraibana de 
Letras. Jornalista consagrado, cronista, historiador e 
escritor: autor de vários livros”. O jornalista consa-
grado vem  da generosidade do orador.

Registro a espontânea acolhida dos membros 
da ALEJURN, entidade que reúne os mais represen-
tativos juristas da terra potiguar, desde o presidente 
Lúcio Teixeira, ao eterno presidente da Academia 
Norte Riograndense de Letras, o causídico, poeta e 
escritor Diógenes da Cunha Lima primo/irmão de 
Ronaldo, sobre quem publicou recentemente ilustra-
do trabalho lançado na nossa Academia de Letras. 
Seu admirador de longa data, pelo conjunto da obra, 
nossa ligação é também familiar. É Ramalho da des-
cendência dos Amâncio Ramalho e viúvo de Moema 
Ramalho Tinoco, filha de Artur Tinoco e Carmésia, 
esta, filha do velho José Amâncio Ramalho, fundador 
da minha terra natal e  pioneiro da energia hidroelé-
trica no Nordeste brasileiro.

Diógenes é especialista em Luiz da Câmara 
Cascudo. Cascudo está para o Rio Grande como Gil-
berto Freyre para Pernambuco e José Américo para 
a Paraíba. Aliás, Cascudo tem algo mais em comum 
com Zé Américo:  ambos foram depurados quando 
eleitos deputados federais em 1930. “O meu man-
dato durou três dias”, diria Cascudo. Desde então 
abominou a política. Zé Américo seguiu em fren-
te. Diógenes esmiuçou a obra cascudiana, anotou 
conversas, guardou dedicatórias e se deliciou com 
suas cartas. Absorveu essa convivência de vinte 
anos e documentou  seus melhores momentos. Para 
ele, Cascudo era um brasileiro feliz. A princípio, o 
mestre reclamou da definição: indiretamente, mi-
lhões de brasileiros seriam infelizes... Terminou por 
aceitar o conceito e proclamou: “sou o que Diógenes 
me chamou: um brasileiro feliz”. Eu acrescentaria: e 
de muito bom humor. O  livro de Diógenes, “Câmara 
Cascudo um brasileiro feliz”, já vai na quarta edição 
e inclui um Dicionário do Humor do renomado 
escritor, folclorista, sociólogo, antropólogo, histo-
riador, poeta e professor de Direito Internacional 
Público. Fundador da Academia de Letras do RN 
e de tantas outras instituições culturais fez jus à 
definição de Jorge Amado: “pobre de bens materiais, 
mas rico de alegria criadora”.

A simbiose entre Diógenes e Cascudo, resulta-
do de uma longa convivência e respeitosa amizade 
levou-me a acrescentar  Cascudo no nome do poeta 
para compor o titulo acima. O velho mestre não 
reclamaria. Seu discípulo, muito menos. Desde os 
treze anos, quando deixou Nova Cruz para continuar 
os estudos em Natal, Diógenes passou a frequentar 
o casarão da Junqueira Ayres. Só saía de lá com a 
carinhosa ordem do dono da casa: vá baixar noutro 
terreiro! Foi assim que começou  a “beber água na 
fonte”, cumprindo, com rigor e dedicação  a recomen-
dação paterna: “ Procure Cascudo. Câmara Cascudo é 
um rio, o resto tudo é riacho”.

 

Um caso de peculato sexual. 
Assim o Senado da República qua-
lificou o crime de Renan Calheiros, 
que teve uma filha fora de casa. 
Fora da casa, também. Aí Renan 
dava o leite da menina com uma 
verba que não sei bem de que era. 
Contribuía para essa meritória ini-
ciativa uma empreiteira. É estreita 
a relação entre as empreiteiras e 
o alto clero da política 
brasileira. No caso de 
Renan, era a Mendes 
Júnior que arcava coma 
mesada. Todo mês a em-
preiteira caía com a gra-
na para pagar o aluguer 
(sic) do apartamento em 
que a menina morava 
com a mãe, a jornalista 
Mônica Veloso.

O aluguel era apenas 
uma das despesas que a 
Mendes Júnior bancava. 
Quem quiser saber de 
maiores detalhes desse 
capítulo de economia 
doméstica – como vive 
a filha bastarda de um 
senador da República no 
Brasil – é só comprar o 
livro em que Mônica con-
ta tudo. A despesa com a 
profissional da imprensa 
e sua filha atingia os 12 (doze, uma 
dúzia) mil reais por mês. Eu tam-
bém sou jornalista, como você está 
vendo e lendo, e tive filhos fora de 
casa, mas nunca achei uma em-
preiteira ou coisa que o valha para 
ajudar nas minhas despesas. 

Também não tenho mandato, 
nem de suplente de vereador – em-
bora já tenham me oferecido man-
datos de deputado estadual e até de 
federal, se a sorte ajudasse. A sorte 
ajudou Renan: ele foi eleito deputa-
do federal e depois senador, e mais 
na frente presidente do Senado, e ao 
depois presidente da Casa. Renun-
ciou quando estourou o escândalo 
de Mônica Veloso, mas mais na fren-

te foi eleito novamente. Isso é 
que é sorte, e dupla. Será que 
foi a menor que lhe deu tanta 
sorte? Ele bem que merece, 
pois amparou a criança o 
quanto pôde.

Veja se não foi bênção do 
céu. Compare Renan com aque-
le cara que é tido como um dos 
maiores jogadores de futebola 

(sic) do Brasil, 
dizem que foi o 
maior do mundo. 
Ele desamparou a 
filha até no leito de 
morte da moça, a 
cara dele. Agora tá 
pagando: doen-
te, lascado. Não 
precisa da Mendes 
Júnior, mas precisa de 
saúde, solidariedade e 
piedade cristã. Dizem 
que é para logo. Não es-
tou curtindo a desgraça 
alheia, que é um pecado 
grave, mortal. Apenas 
comparei a situação de 
um e de outro, a sorte 
de um e o azar do outro. 
Cruz credo.

Uma das maiores 
autoridades mundiais em 
Medicina Legal me disse 

que cerca de 10% (dez por cento) das 
crianças nascidas não são filhas do 
presumido pai, que lhe reconheceu a 
paternidade. Mas os doutores do ramo 
não podem revelar isso, pois causaria 
pânico e até um grave problema social 
– pois muitas crianças não teriam sua 
paternidade reconhecida. Mas não é o 
caso do jogador brasileiro, pois ele e a 
filha são parecidíssimos. A cara de um 
é o cu do outro. A moça morreu pobre 
e na desgraça. 

Outra coisa que me disse o 
douto doutor: uma grande parte dos 
cadáveres sepultados ainda não são 
exatamente cadáveres ou defuntos, 
porque não morreram de tudo. O 
útero leva uma semana para mor-

rer, os ossos depois de uma semana 
ainda dão enxerto, os chifres idem. 
Aliás, se importam ossos de boi da 
Austrália para se fazer enxerto den-
tário. Eles pegam. Doutor Jackson 
Feitosa utiliza muito esse procedi-
mento, com sucesso. Se você for aca-
dêmico na área médica, sugiro que 
faça sua dissertação de conclusão de 
curso sobre os defuntos enterrados 
vivos. Eles merecem.

Conheço vários casos de fal-
sos defuntos que enviveceram no 
velório ou a caminho do cemitério, 
ou simplesmente foram sepultados 
vivos – os esqueletos são encontra-
dos emborcados, ou de banda. Agora, 
com o recurso do embalsamamento, 
o episódio diminuiu. Matam-se os 
aspirantes a mortos. Outros são 
cremados vivos. O risco é tanto que 
o atestado de óbito para cremação 
tem de ser assinado por dois médicos 
– um já falecido. Ah! Me lembrei do 
nome do médico que me disse que as 
pessoas são sepultadas ainda vivas. 
Mas não devo dizê-lo, a notícia cau-
saria pânico entre os defuntos. 

E Renan, hein? Está sendo en-
terrado vivo.

(Coluna publicada terça, quinta 
e sábado.)

Peculato sexual

10

Otávio Sitônio Pinto   Escritor - sitoniopinto@gmail.com
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Roteiro

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

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

 

Em cartaz

Literatura

FM

0h - Madrugada na Tabajara

5h - Aquarela Nordestina

6h - Programação Musical

7h - Cena Cultural

8h - Espaço Ecológico

9h - Programação Musical

17h - Detalhes 105

17h - Programação Musical

AM
0h - Madrugada na Tabajara
4h - Nordeste da gente
7h - Programação Musical
8h - Refletindo a vida
9h - Espaço Experimental
10h - Sambrasil
12h - Bola na Rede Especial
14h - Alô, Comunidade!
15h - Jornada Esportiva
19h - Missa Matriz N.S. de 
Lourdes
20h - Brega Show
23h - Vitrolão Tabajara

PROGRAMAÇÃO DE HOJE

Rádio Tabajara

Serviço

 “O encontro de Bin Laden 
e Lampião” é título do livro 
a ser lançado hoje, a partir 
das 16h, no auditório da API 
(Associação Paraibana de 
Imprensa), localizada no Cen-
tro de João Pessoa, e que foi 
escrito, em forma de cordel, 
pelo jornalista itaporanguense 
Sousa Neto. O livro aborda fe-
nômenos sóciopolíticos como 
o Coronelismo e o Imperialis-
mo, e traça, segundo o autor, 
uma ponta ideológica desse 
binômio cultural, caracteriza-
do pela opressão e a promis-
cuidade a que foram levadas 
as instituições republicanas, 
principalmente, no Nordeste 
brasileiro, há séculos. 

Na obra, Sousa Neto sati-
riza, com sutilezas, as grandes 
diferenças que há entre nações 
ricas e nações pobres, de todas 
as partes do Mundo, focado 
nos aparelhos de Estado de 
autodefesa econômica, social 
e armamentista, com ênfase 
para as enormes diferenças de 
condições de vida acarretadas 
por esses fenômenos.

Embora ficcionado, o cor-
del, segundo o jornalista, retra-
ta muitos episódios do mundo 
da realidade, protagonizados 
pelos personagens em que se 
concentra todo o enredo do 
que dar formatação ao livro, 
sublinhando as injustiças daí 
decorrentes, em detrimento, 
aliás, de estratos sociais subju-
gados.

O evento cultural será 

 

Primeiro longa brasileiro todo filmado com câmera 
de celular, o filme “Charlote SP” chega a João Pessoa 
hoje em sessão de lançamento seguida de debate com o 
seu realizador, Frank Mora. Filmado em diversas locações 
icônicas de São Paulo, a obra cinematografica traz a 
cidade não só como um pano de fundo, mas gira em torno 
da relação estabelecida entre ela e os personagens. A 
exibição acontece às 18h, no Cine Bangüê do Espaço Cul-
tural José Lins do Rego. A entrada custa R$ 10 (inteira) 
e R$ 5 (estudante).

Evento

Queda e coice

O Brasil inteiro viveu uma semana de consternação e 
constrangimento. Primeiro a queda do avião que transportava 
a equipe da Chapecoense com destino a Medellin, na Colôm-
bia, onde iria disputar a final da Copa Sul-Americana. Na 
tragédia foram registradas 71 mortes e apenas 6 escaparam 
com vida. Entre os mortos, 22 jornalistas que fariam cobertu-
ra do evento.

Agora o coice: ainda em plena comoção pela irreparável 
perda sofrida com tantas mortes de compatriotas, na madruga-
da da última quarta-feira o povo brasileiro levou um tremendo 
coice desferido por 313 deputados federais, ao desfigurarem 
a PL 4850/2016 contendo 10 medidas contra a corrupção que 
havia sido aprovada por 450 votos contra apenas 1.

O que foi retirado da PL 4850/2016: 1) o enriquecimento 
ilícito de funcionários públicos e confisco dos bens relaciona-
dos ao crime. 2) a criação da figura do “reportante do bem” 
para incentivar o cidadão a denunciar crimes de corrupção; 
3) as mudanças para dificultar a ocorrência da prescrição de 
penas; 4) o chamado “confisco alargado”, em casos de crime 
organizado e corrupção, para que o criminoso não tivesse mais 
acesso ao produto do crime; 5) a realização de acordos entre 
defesa e acusação no caso de crimes menos graves; 6) a respon-
sabilização dos partidos políticos e a suspensão do registro da 
legenda por crime grave.

No texto original relatado pelo deputado Onyx Lorenzoni 
permaneceram a criminalização da venda de votos, com penali-
zação inclusive do eleitor, e o enquadramento de vários crimes 
como hediondos se a vantagem do criminoso ou o prejuízo para 
a administração pública for igual ou superior a 10 mil salários 
mínimos. Como grande parte dos deputados está envolvida em 
crimes, eles aprovaram a inclusão de uma medida de visível 
intimidação aos juízes e membros do Ministério Público, atri-
buindo-lhes responsabilização por atuação com motivação po-
lítico-partidária, bem como a possibilidade de punir policiais, 
magistrados e integrantes do MP de todas as instâncias que 
violarem o direito ou prerrogativas de advogados. A emenda 
foi patrocinada pela Ordem dos Advogados do Brasil, em nítida 
blindagem da categoria.

Nas redes sociais as manifestações de protesto contra essa 
atitude da Câmara dos Deputados têm sido constantes mos-
trando as opiniões de revolta da população e de autoridades, 
como a do procurador-geral da República, Rodrigo Janot, que, 
em nota, ressaltou: “Foram mais de dois milhões de assina-
turas. Um apoio maciço da sociedade brasileira, que também 
por outros meios se manifestou. (...) No entanto, isso não foi o 
suficiente para que os deputados se sensibilizassem da impor-
tância das 10 Medidas de Combate à Corrupção”.

Enquanto o povo ainda tonteava dopado com a overdo-
se de maldade aplicada pela Câmara dos Deputados, líderes 
do PMDB, PTC e PSD no Senado, com a bênção do presidente 
Renan Calheiros, tentava levar ao plenário, em regime de 
urgência, já na quarta-feira, o texto que desfigurou o pacote an-
ticorrupção aprovado pelos deputados. Com 44 votos, o Senado 
rejeitou a manobra do temeroso Renan Calheiros.

A propósito do que os deputados aprovaram, a presidente 
do Supremo Tribunal Federal, ministra Cármen Lúcia, em nota, 
ressaltou que “não pode deixar de lamentar que, em oportu-
nidade de avanço legislativo para a defesa da ética pública, 
inclua-se, em proposta legislativa de iniciativa popular, texto 
que pode contrariar a independência do Poder Judiciário”. E 
advertiu: “Já se cassaram magistrados em tempos mais tristes. 
Pode-se tentar calar o juiz, mas nunca se conseguiu, nem se 
conseguirá calar a Justiça”, Falou e disse.

Alarico Correia Neto
alaconeto@gmail.com

Josinato Gomes
Especial para A União

Mídias em destaque
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Jornalista sertanejo lança livro em forma de 
cordel hoje, na sede da API, em João Pessoa

Cine Bangüê faz sessão de 
lançamento de ‘Charlote SP’
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Na obra, Sousa Neto satiriza diferenças entre nações ricas e pobres 

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 magizoologista 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 maleta. 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). Mangabei-
ra1/3D: 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 Mit-
chell (V) e Walt Dohrn. Com Jullie, Hugo Bonemer, 
Hugo Gloss. Sinopse: Ramo parte para uma jorna-
da 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: Comédia. 

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: Michèle 
(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 cineastas 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 Tserewahú, jovem 
cineasta Xavante, que produz filmes para a te-
levisão e festivais de cinema desde os anos 90.  
Cine Bangüê: 16h, 17h30, 18h, 20h30.

CINE BANGUÊ: CHARLOTE SP (BRA 2016). Gêne-
ro: 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 diversas 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. 

prestigiado por intelectuais do 
Vale do Piancó, incluindo alguns 
que residem na capital paraiba-
na, e já está assegurada a pre-
sença, por exemplo, do jorna-
lista e escritor Paulo Conserva, 

autor de obras como “Mugiqui” 
e “Navegando no Exílio – memó-
rias de um marinheiro”, além do 
próprio presidente da API, jor-
nalista João Pinto, que é natural 
de Santana dos Garrotes.
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Paraibanos homenageiam Gonzaguinha em evento hoje, no Bar do Baiano, em João Pessoa 
ó quero ver as pessoas 
assobiando as minhas 
músicas”, disse o cantor 
Gonzaguinha em 1990. 
E é com essa fala que 
os fãs paraibanos pres-
tam homenagem ao 

mestre Luiz Gonzaga do Nascimento Júnior 
ou popularmente conhecido  Brasil a fora 
como Gonzaguinha, hoje na 18º edição do 
Tributo ao Artista. Marcado para acontecer 
no Bar do Baiano, na Rua dos Ipês, o evento 
tem início às 20h e servirá para falar, relem-
brar e matar a saudade das composições do 
artista, a exemplo de “A Morte do Vaqueiro” 
e Lindo Lago do Amor”. A entrada é gratuita.

A atividade, que anualmente conta com 
a presença de artistas locais que empres-
tam suas vozes e performances muito cria-
tivas, tem esse ano como produtor musical 

o maestro Roberto Araújo. “ Essa interação 
torna a brincadeira um momento de grande 
emoção e confraternização. Isso vem contri-
buindo com o crescimento do evento ano a 
ano”, disse a organizadora do evento, Fátima 
Sousa, também conhecida como Mana.

Fazendo um breve recorte sobre o even-
to, a noite promete é reunir artistas, intelec-
tuais, poetas, escritores, estudantes e demais 
fãs numa grande confraternização. “É isso 
que ocorre todo ano. É um momento espe-
cial, onde grandes sucessos de Gonzaguinha 
são interagidos num clima de nostalgia e be-
leza”, descreve Mana.

Ela lembra que a proposta do evento é 
reunir pessoas que apreciem a obra musical 
do artista. “ A obra de Gonzaguinha nunca 
esteve tão atual como agora. É surpreenden-
te como ele é amado ainda depois de mais de 
vinte anos de sua morte. Iremos apresentar 

um repertório eclético, cheio de poesia, liris-
mo e, logicamente, mesclado por umas pon-
tadinhas políticas”, brinca a jornalista.

Quem foi Gonzaguinha?
Nasceu e cresceu no Morro de São Carlos, 

no Rio de Janeiro. Era filho do também saudo-
so Luiz Gonzaga e a cantora de cabaré Odaléia, 
falecida nos primeiros anos de vida do artista. 
O cantor e compositor circula ao lado de nomes 
como Chico Buarque de Holanda, Ivan Lins, Al-
dir Blanc e outros famosos contemporâneos da 
Música Popular Brasileira.

Gonzaguinha Júnior, como ficou conhe-
cido, teve uma carreira brilhante e com altos 
e baixos. As primeiras letras ele aprendeu 
numa escola local, mas as verdadeiras lições 
de vida recebeu pelas ladeiras do morro. 
Quando garoto, para conseguir algum di-
nheiro, carregava sacolas na feira.

Sempre fiel a uma poesia de protesto, 
defendeu os direitos humanos, principal-
mente o trabalhador explorado, a mulher 
e a criança de rua, enfim as minorias deste 
País. O artista foi vítima da ditadura militar. 
Teve 53 músicas censuradas, muitos discos, 
inclusive, recolhidos da praça. Gonzaguinha 
morreu no melhor de sua produção artística 
num acidente de carro, no dia 29 de abril de 
1991. O tributo é realizado desde 1996, em 
João Pessoa.  

Edição do Espaço HQ traz feira de quadrinhos, jogo e arrecadação de gibis
A edição de dezembro do projeto Es-

paço HQ que acontece hoje, das 15h às 
18h, no submezanino 2, em frente à Gibi-
teca do Espaço Cultural José Lins do Rego, 
na capital, está voltada para o público 
infantil. Em vez de trazer quadrinistas já 
conhecidos no mercado, o evento marca o 
encerramento da Oficina de Quadrinhos 
Para Crianças ministrada por Igor Tadeu e 
Thaïs Gualberto. A atividade aposta nos 
novos talentos estimulados ao longo dos 
quatro meses de curso e a programação 
também inclui feira de quadrinhos infan-
tis, rodada de OuBaPo e o jogo Quadri-
nhos e Ação. A entrada é gratuita.

Durante a oficina de quadrinhos, os 
alunos aprenderam sobre os preceitos 
básicos da construção de uma história de 
forma prática e atrativa para as crianças, 
uma introdução à produção de narrati-
vas gráficas com uma abordagem que 
priorizou a construção criativa e o desen-
volvimento de uma história em prol de 
uma ideia. Além de apresentar algumas 
técnicas de trabalho e estilos, o curso 
desenvolveu a liberdade criativa singular 
de cada participante.

O Espaço HQ deste mês encerra as 
atividades do curso, quando os alunos 
poderão vender o fanzine com os quadri-
nhos produzidos por eles próprios durante 
as aulas na Feira de Quadrinhos Infantis. 
O objetivo desta edição é fechar o ciclo, 
fornecendo uma experiência completa, da 
produção à venda para as crianças qua-
drinistas, bem como criar um ambiente 
para que as crianças de diferentes escolas 
troquem suas experiências. A ideia é esti-
mular o interesse das crianças e o espírito 
empreendedor em cada uma, além de 
atrair o interesse de outras crianças para a 
leitura dos quadrinhos autorais.

Arrecadação de gibis - Além das ati-
vidades, haverá arrecadação de gibis para 
a biblioteca Ariano Suassuna, localizada 
na Escola Municipal Cônego João de 
Deus. Após a visita dos alunos da esco-
la à Gibiteca Henfil no Espaço Cultural 
em 2015 e as aulas de leitura na pró-
pria biblioteca da escola, as professoras 

Diversas atividades para as crianças estão programadas no evento, que ocorre hoje  

Conceição Ferreira e Íris de Jesus perceberam 
a paixão que os alunos têm pelas histórias 
em quadrinhos e acrescentaram ao projeto 
‘Viajando pelo mundo da leitura’ o trabalho 
com esse gênero textual, mas como o acervo 
de gibis da biblioteca é pequeno, começaram 
a arrecadação de quadrinhos para aumentar a 
oferta para os alunos.

Feira de Quadrinhos Infantis - Dife-
rente das outras edições, quando qualquer 
um pode solicitar uma mesa para vender 
ou trocar quadrinhos, nesta ocasião apenas 
quadrinhos produzidos por crianças serão 
comercializados, com a presença dos próprios 
autores, os alunos da Oficina de quadrinhos 
para crianças. Local: frente da Gibiteca Henfil 
(submezanino 2).

OuBaPo
Produção de quadrinhos experimentais 

em grupo, inspirado na corrente literária Ou-
LiPo, formada por escritores e matemáticos, 
que propõe a libertação da literatura, apa-
rentemente de maneira paradoxal, através de 
constrangimentos literários. Cada quadrinista 
será responsável por uma parte da história e 

as regras do jogo serão definidas entre os par-
ticipantes. Traga o seu material de desenho e 
a criatividade. Local: frente da Gibiteca Henfil 
(submezanino 2).

Quadrinhos e Ação
Semelhante ao jogo “Imagem & Ação”, 

as adivinhações indicadas aos participantes 
deverão ser descritas na forma de histórias em 
quadrinhos. Serão formados grupos de acor-
do com a quantidade de pessoas. Local: frente 
da Gibiteca Henfil (submezanino 2)

Ministrantes
Igor Tadeu atua desde 2005 como ilus-

trador, mesmo ano em que começou a pro-
dução de tiras e quadrinhos. Com o Coletivo 
WC, além de webcomics, publicou tiras no 
Jornal A União e as revistas Sanitário. Além 
de publicar duas revistas solo de forma 
independente: One Hit Wonders (2012) e 
Uma História em cada Garrafa (2013). Thaïs 
Gualberto é quadrinista e coordenadora de 
Quadrinhos da Fundação Espaço Cultural 
da Paraíba, onde ministrou a oficina “La-
boratório de quadrinhos para iniciantes” 

FOTOS: Divulgação

e organizou as atividades Espaço HQ, 
Quadrinhos Intuados e Tertúlia HQ. 
Também participou do Coletivo WC e 
ministrou pela primeira vez uma oficina 
de quadrinhos para crianças em julho 
de 2015. Atualmente publica tirinhas 
diárias na Folha de S. Paulo.

Espaço HQ
Desenvolvido pela Funesc, o pro-

jeto Espaço HQ vem realizando regu-
larmente atividades voltadas a esse 
segmento de produção, como oficinas, 
laboratórios, discussões, palestras e 
vivência entre profissionais e amadores 
da área. A primeira ação do projeto 
ocorreu em outubro de 2014 com o 
Laboratório de Quadrinhos, ministrado 
por Thaïs Gualberto. Desde então, no-
vas edições aconteceram regularmente, 
passando a fazer parte da agenda per-
manente da Funesc. A temporada de 
2016 teve início em março e se estende 
até dezembro, com uma nova edição a 
cada dois meses. A ideia é reunir inte-
ressados no tema para um momento de 
interação, além de convidá-los a fre-
quentar as atividades de HQ da Funesc, 
que tem fornecido espaço para a divul-
gação e comercialização do trabalho 
autoral de quadrinistas locais. 

n Evento: Espaço HQ

n Quando: Hoje

n Hora: 15h - 18h: Feira de Quadrinhos Infantis (ven-

da dos fanzines produzidos pelos alunos da ‘Oficina 

de quadrinhos para crianças’ da Gibiteca Henfil).

Arrecadação de gibis para a biblioteca Ariano Suas-

suna, localizada na Escola Municipal Cônego João de 

Deus.

n Hora: 15h: OuBaPo: exercício de produção de 

quadrinhos experimentais

n Hora: 17h: Quadrinhos e Ação: jogo de desenho e 

adivinhação

n Local: Gibiteca Henfil

n Entrada: Gratuita

n Evento: 10a edição do Tributo a Gonzaguinha

n Quando: Hoje

n Onde: Bar do Baiano

n Horário: 20h

n Entrada: Gratuita

Serviço

Serviço

“Quando 
eu soltar 
a minha 
voz...”

“S

Na ocasião, grandes 
sucessos do cantor 
e compositor 
Gonzaguinha
serão lembrados 
pelos participantes 
do tributo
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OAB defende o afastamento de Renan
aPós virar réu no stf

Julia Affonso e 
Mateus Coutinho
Da Agência Estado

O presidente da Ordem 
Nacional dos Advogados do 
Brasil (OAB), Cláudio Lama-
chia, defendeu o afastamen-
to imediato do presidente 
do Senado, Renan Calheiros 
(PMDB-AL). O peemedebista 
virou réu em ação penal por 
peculato no Supremo Tribunal 
Federal (STF).

 Para Lamachia, “não se 
trata aqui de fazer juízo de 
valor quanto à culpabilidade 
do senador Renan Calheiros, 
uma vez que o processo que o 
investiga não está concluído”. 
“Trata-se de zelo pelas insti-
tuições da República”, afirma.

 “Com a decisão tomada 
pelo STF de tornar o presiden-
te do Senado, Renan Calheiros, 
réu em processo sobre pecu-
lato, é necessário que ele se 
afaste imediatamente de suas 
funções de presidente do Se-
nado e do Congresso Nacional 
para que possa bem exercer 

seu direito de defesa sem com-
prometer as instituições que 
representa”, disse Lamachia.

 Alvo de outros 11 inqué-
ritos na Corte, o peemedebista 
é acusado de desviar recursos 
da verba indenizatória do Se-
nado por meio da contratação 
de uma empresa locadora de 
veículos em 2005. É a primei-
ra vez que ele se torna réu.

 A decisão dos ministros, 
por 8 votos a 3, ocorre em 
meio ao momento de maior 
tensão entre o presidente do 
Senado e o Poder Judiciário. 
Renan defende a aprovação 
no Congresso de projetos que 
visam coibir o abuso de au-
toridade. Para integrantes do 
Ministério Público e do Judi-
ciário, incluindo a presidente 
do STF, Cármen Lúcia, as me-
didas representam ameaça às 
atividades de juízes.

 O presidente da OAB afir-
mou ainda. “É preciso que o 
senador Renan Calheiros seja 
julgado de acordo com os ritos 
e procedimentos estabeleci-
dos em lei, com acesso à ampla 
defesa e ao contraditório. Mas 
sem que isso comprometa o 
cotidiano e os atos praticados 
pelo Senado Federal.” O presidente da OAB, Cláudio Lamachia, disse que o fastamento da Renan é necessário para preservar o Congresso Nacional 

Marli Moreira
Da Agência Brasil 

A prefeita de Ribeirão 
Preto-SP, Dárcy Vera, foi 
presa na manhã de ontem 
durante a Operação Mamãe 
Noel, deflagrada pela Polícia 
Federal e pelo Grupo de Atu-
ação Especial de Combate ao 
Crime Organizado (Gaeco) 
do Ministério Público (MP).

Segundo a PF, a ação 
faz parte da segunda fase da 
Operação Sevandija, na apu-
ração de fraudes e desvios 
de dinheiro em contratos de 
licitações de R$ 203 milhões 
na Prefeitura de Ribeirão.

Além da prefeita, fo-
ram detidos dois ex-advo-
gados do Sindicato dos Ser-
vidores Municipais, Sandro 
Rovani da Silveira Neto e 
Maria Zuely Alves Libran-
di. A polícia informou que 
existem outros mandados 
de busca e apreensão en-
volvendo crimes de pecu-
lato, falsidade ideológica, 
uso de documento falso, 

corrupção passiva e ativa.
O comunicado escla-

rece que a operação foi de-
nominada de Mamãe Noel 
em razão das evidências de 
que, no período entre 2013 
e 2016, Maria Zuely repas-
sou mais de R$ 5 milhões 
aos demais denunciados na 
primeira fase, dinheiro este 
que teria sido desviado da 
Prefeitura de Ribeirão Preto.

Procurada pela Agência 
Brasil, a advogada da prefei-
ta, Claudia Seixas, informou 
que, no momento, avalia o 
caso e orientou a procurar 
por sua assessoria no perío-
do da tarde

Prefeita é presa pela 
PF por desvio de verba 

oPEração MaMãE noEl

Da agência Estado

O ministro da Justiça, Alexan-
dre de Moraes, fez um apelo nessa 
sexta-feira, 2, para que o Congresso 
não aprove medidas que “atentem 
contra a independência do Ministé-
rio Público e do Poder Judiciário”, no 
pacote de medidas que busca refor-
çar o combate à corrupção, aprova-
do na Câmara na terça-feira e que 
agora tramita no Senado.

 Moraes criticou a medida que 
prevê que um membro do Minis-
tério Público possa ser punido caso 
seja derrotado em processo na Jus-
tiça. “Quando você é membro do 
Ministério Público, você instaura 
um inquérito com base em indícios. 
Mas quando você ingressa com ação 
penal, a lei exige alguns requisitos. 
Durante o processo, isso pode não 
ser comprovado, e você não pode 
ser responsabilizado por isso, porque 
caso contrário toda ação você terá 
que ingressar com certeza de conde-
nação, e não é para isso que serve o 
processo”, afirmou Moraes, durante 

Ministro diz que medidas não podem 
ferir independência de MP e Judiciário 

PaCotE antiCorruPção

Da agência Estado

 Após mais de nove me-
ses de negociação, a Ode-
brecht concluiu na tarde de 
ontem a fase de assinatu-
ra dos acordos de delação 
premiada com o Ministé-
rio Público Federal. Entre 
quinta-feira e ontem, 77 
executivos e ex-executivos 
da empresa formalizaram o 
acordo de colaboração com 
a Lava Jato e a partir da se-
mana que vem começarão a 

prestar depoimentos para 
confirmar o que promete-
ram contar sobre o esque-
ma de corrupção e propi-
na no qual se envolveram. 
Entre os executivos que 
assinaram o acordo estão o 
patriarca e o presidente do 
Conselho de Administração 
do grupo, Emílio Odebre-
cht, e seu filho, o ex-presi-
dente da empresa, Marcelo 
Odebrecht.

Os últimos acordos 
foram assinados na tar-

de dessa sexta-feira, 2, na 
sede da Procuradoria-Ge-
ral da República (PGR). Até 
agora, os contatos entre in-
vestigadores e advogados 
da empresa aconteciam em 
uma “mesa de negociação”, 
marcados por tensão dos 
dois lados. Os procurado-
res da República exigiam 
mais informações por um 
lado, enquanto advogados 
tentavam reduzir a pena 
dos clientes de outro. A 
partir de agora, com as as-

sinaturas, esta fase está en-
cerrada.

Os executivos já deta-
lharam, em anexos, o que 
vão dizer e em troca já sa-
bem a pena que irão cum-
prir. Marcelo Odebrecht, 
por exemplo, cumprirá uma 
pena total de dez anos, na 
qual deve permanecer até 
o final de 2017 na cadeia. 
Depois, passa a dois anos e 
meio de prisão domiciliar, 
onde progride para o semia-
berto e, por fim, para o regi-

me aberto. A empresa tam-
bém negociou um acordo de 
leniência, assinado ontem, 
no qual se compromete a 
pagar uma multa no valor 
de R$ 6,8 bilhões. O dinheiro 
será parcelado em 23 anos e 
dividido entre Brasil, Esta-
dos Unidos e Suíça.

Ainda não há calendá-
rio definido pelos investi-
gadores sobre a ordem em 
que os executivos serão 
ouvidos a partir da sema-
na que vem. Toda a nego-

ciação é mantida em sigilo 
pela PGR e por advogados. 
Ontem, a Odebrecht divul-
gou à sociedade um pedido 
de desculpas.

Só depois da colheita 
dos depoimentos o mate-
rial poderá ser enviado ao 
ministro Teori Zavascki, do 
Supremo Tribunal Federal 
(STF). Ele precisa homolo-
gar os acordos de delação 
para que os fatos narrados 
pelos delatores possam ser 
usados em investigações. 

Odebrecht conclui acordo de delação
lava jato

A ação faz parte 
da  2ª fase 
da Operação 
Sevandija, que 
apura fraudes 
em licitações

ação de combate ao mosquito Aedes 
aegypti, em uma escola de São Paulo.

 O ministro disse também que se-
ria errado responsabilizar magistra-
dos em caso de revisão de condena-
ções. “O juiz, ao proferir a sentença, 
condena certas pessoas. Caso o tribu-
nal reveja, isso faz parte do sistema, 
mas obviamente não pode levar isso 
a uma responsabilização por parte 

do juiz”, afirmou. “Seria um atenta-
do contra a independência do Minis-
tério Público, um atentado contra a 
independência do Poder Judiciário e, 
consequentemente, seria inconstitu-
cional”, afirmou.

 Após as críticas, Moraes disse 
que não acredita que o Congres-
so vá tipificar o chamado crime de 
hermenêutica. 

O ministro Alexandre de Moraes criticou a tentativa de punir juízes e promotores

foto: Reprodução internet

foto: Isaac Amorim - MJC

Lamachia diz que o senador  
deve deixar cargo para não
comprometer o Congresso
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Publicada lei que repassa encargos 
do Fies para instituições de ensino
Alteração foi feita por meio 
de MP aprovada no mês 
passado pelo Congresso

Mariana Tokarnia
Da Agência Brasil

A lei que modifica as re-
gras de acesso ao Programa 
de Financiamento Estudantil 
(Fies) foi publicada ontem no 
Diário Oficial da União. Com 
isso, a União transfere parte 
dos encargos do Fies para as 
instituições de Ensino Supe-
rior privadas que participam 
do programa. A alteração foi 
feita por meio de medida pro-
visória aprovada no mês pas-
sado pelo Congresso Nacional. 

Com a entrada em vigor 

da nova lei, as instituições pri-
vadas de Ensino Superior deve-
rão assumir a responsabilidade 
pelo pagamento, aos bancos, 
dos encargos decorrentes da 
concessão do financiamento 
estudantil. De acordo com a 
MP, a remuneração será de 
2% sobre o valor dos encar-
gos educacionais liberados.

Antes da medida, o paga-
mento dos encargos era ban-
cado pela União. A lei que criou 
o Fies estabeleceu a remunera-
ção de 2% aos bancos sobre o 
valor dos encargos educacio-
nais liberados. Para o governo, 
a instituição de um modelo 
de financiamento estudantil 
com maior participação das 
instituições de ensino, bene-
ficiadas no custeio do progra-

ma, irá fortalecer o fundo.
Neste ano, o atraso no 

pagamento desses encargos, 
por falta de dinheiro da União, 
levou ao congelamento das 
renovações das matrículas 
dos estudantes. Geralmente, 
eles fazem o aditamento do 
Fies no início do semestre. 
Isso só pode ser feito no final 
de outubro, após a aprovação 
de recursos extras.

Consequências
A mudança vai gerar, se-

gundo o Ministério da Educa-
ção, uma economia de cerca 
de R$ 400 milhões com o pro-
grama este ano. Com a medi-
da, a União deixará de pagar 
ao Banco do Brasil e à Caixa 
Econômica Federal as taxas 

administrativas de 2% dos en-
cargos educacionais liberados 
para as instituições de ensino.

De acordo com o Sindi-
cato das Mantenedoras de 
Ensino Superior (Semesp), 
as instituições, no entanto, 
terão uma elevação de gastos 
que, junto com outras des-
pesas que têm que arcar do 
Fies, totalizarão o equivalen-
te a 13,24% das mensalida-
des. Repassar essas despesas 
para os estudantes significa-
ria uma elevação nas mensa-
lidades de 0,5%, além da in-
flação para o ano que vem. A 
entidade, no entanto, acredi-
ta que esse custo não será re-
passado aos estudantes devi-
do às dificuldades financeiras 
que muitos deles enfrentam.

O processo de impeachment instaurado 
contra a presidenta Dilma Rousseff, por crime de 
responsabilidade, resultou numa demonstração clara 
de quebra das regras institucionais, por parte do Poder 
Legislativo, tendo como linha mestra de argumentação 
as famosas pedaladas fiscais. 

Acontece que as regras informais, em finanças 
públicas, sempre foram quebradas por outros 
presidentes da República Federativa do Brasil, desde 
a sua proclamação em 1889. Dilma Rousseff não fez 
nada que FHC e Lula não tenham feito em termos 
de política orçamentária. Mas, os arautos das boas 
práticas financeiras, deputados federais e senadores da 
República, condenaram-na à perda do mandato sem dó 
ou comiseração qualquer. 

O Poder Judiciário presidiu a seção final do 
impeachment no papel de árbitro de uma partida 
viciada, tudo carta marcada. Um golpe na democracia 
brasileira tão frágil e atordoada. Não muito distante 
deste episódio triste, coisa de poucos meses, mas ainda 
dentro deste fatídico segundo semestre do ano em 
curso, o Poder Judiciário e o Ministério levaram um 
golpe em sua institucionalidade, quando os mesmos 
deputados federais, na calada da noite (29.11.2016), 
aprovaram medidas que a princípio seriam contra 
a corrupção que vem se alastrando com muita força 
no país, porém deslavadamente alteraram o status 
de decisão da proposta encaminhada pelo Ministério 
Público com o aval da população.

Pasmem-se, do texto original do Projeto de Lei 
(PL) 4.850/16, que trata das Dez Medidas de Combate 
à Corrupção, nada sobrou. Como fruto das emendas 
apresentadas ao referido projeto, uma se fez maior 
que o soneto: tornar crime o abuso de autoridade 
para juízes e procuradores. Leia-se o fato como uma 
tentativa de intimidação e até estancamento da 
Operação Lava Jato.

Hoje no país, torna-se redundância extrema se falar 
em independência e harmonia entre os três poderes. No 
meio desta confusão tremenda o Poder Executivo se vê 
como presa fácil do monstro que se tornou a coalizão 
republicana brasileira. Um toma lá da cá de favores e de 
sobreposição de questões pessoais (falo do caso Geddel 
Vieira, apenas um para não esticar a conversa) em 
detrimento das questões de governo e de Estado. O Poder 
Judiciário chora o leite derramado em solo pátrio e da 
vergonha anunciada pelos magistrados de que, no Brasil, 
“a corrupção passará a valer a pena”.

A realidade que ora vivemos é fruto da contramão 
pela qual se conduz o sistema político nacional, mais 
precisamente a democracia representativa brasileira. 
Com vários agravantes numa abordagem político-
econômica tanto das finanças públicas como do sistema 
econômico, no geral.  

Países com economias sólidas e sustentáveis 
resguardam e protegem suas instituições a sete chaves, 
elas devem ser intocadas por agentes políticos e agentes 
econômicos ávidos por alterarem as regras do jogo, em 
pleno andamento deste.

Igualmente, cabe ressaltar a importância do Estado 
nas políticas públicas, principalmente nas questões 
de redistribuição de renda e riqueza e da regulação 
macroeconômica. 

Portanto, no plano econômico o país está cada 
vez mais se afundando. A recessão econômica que se 
agravou muito em 2014, perdurou por todo ano de 2015 
e continua perdurando em 2016, com a má perspectiva 
de retração do PIB em – 3,5%. 

Se a população brasileira tinha a esperança de 
que o Poder Judiciário e o Ministério Público pudessem 
continuar na defesa das instituições brasileiras, tal 
desejabilidade transforma-se numa quimera, enquanto 
a classe política envolvida em corrupção tenha o condão 
de alterar as regras formais e informais em pleno 
andamento da partida, em prol de interesses escusos e 
nada republicanos. 

Por fim, na esperança viva que alimenta a alma 
do povo brasileiro, acredito que a Justiça não se calará, 
como disse a ministra-presidente do Supremo Tribunal 
Federal, Cármen Lúcia.

Regras e corrupção

alberto.madeira@hotmail.com

Neto
Acilino Madeira

O ministro da Educação Men-
donça Filho reforçou ontem, na 
capital paulista, que não existe 
“nenhuma possibilidade de can-
celamento do Exame Nacional 
do Ensino Médio (Enem)”. Hoje 
e amanhã, os candidatos fazem a 
segunda aplicação do exame.

Mendonça disse que o pro-
cesso de investigação que apura 
tentativas de fraude no Enem 
está sendo conduzido pela Polí-

cia Federal, em articulação com 
o Instituto Nacional de Estudos e 
Pesquisas Educacionais (Inep). O 
objetivo é identificar fraudadores 
e beneficiários.

Segundo o ministro, para as 
provas deste fim de semana, conti-
nuam os monitoramentos de com-
bate à fraude. “Quem for pego 
vai ser desclassificado e punido 
pela legislação criminal vigente”, 
disse o ministro, que participou 
de força-tarefa para combate ao 
mosquito Aedes aegypti em uma 
escola da cidade de São Paulo.

Anteontem, o Inep já havia 
informado que o Enem não será 
cancelado e que punições se 
restringirão aos envolvidos nos 
casos de tentativa de fraude. 
As denúncias de que as provas 
do primeiro e segundo dia do 
Enem, além da redação, vaza-
ram para pelo menos dois can-
didatos antes do início do teste, 
vieram do Ministério Público Fe-
deral no Ceará (MPF-CE). O Inep 
também reiterou que não há in-
dício de vazamento do gabarito 
oficial.

Aplicação do Enem não será cancelada
mINIstRO dA EduCAçãO gARANtE

Fernanda Cruz
Da Agência Brasil

A Agência Nacional de 
Saúde Suplementar (ANS) 
suspendeu desde ontem, por 
pelo menos três meses, a co-
mercialização de 69 planos 
de saúde de 11 operadoras. 
A medida é uma punição de-
vido a reclamações recebi-
das no terceiro trimestre de 
2016 e relativas à cobertura 
assistencial, como negativas 
e demora no atendimento.

Juntos, os planos de 
saúde suspensos têm cerca 
de 692 mil beneficiários. Es-
tes clientes não são afetados 
pela punição, pois a inten-
ção da ANS é que as opera-
doras melhorem os serviços 
prestados aos atuais bene-
ficiários para só então co-
meçarem a oferecer serviço 
a novos clientes. O levan-
tamento das reclamações 
é feito a cada três meses. A 
medida levou em considera-
ção 13.956 reclamações re-

cebidas no período de 1º de 
julho a 30 de setembro.

Punição
Das 11 operadoras com 

planos suspensos, uma já 
tinha recebido a punição no 
período anterior, nos meses 
de abril, maio e junho, e 10 
não constavam na última 
lista. Enquanto isso, oito 
operadoras poderão voltar 
a comercializar 22 produ-
tos que estavam impedidas 
de vender.

ANS suspende a comercialização
69 pLANOs dE sAúdE

A medida levou 
em consideração 
13.956 
reclamações 
recebidas no 
período de 1º de 
julho a 30 de 
setembro

Aline Leal
Da Agência Brasil

FOtO: Reprodução/Internet

A medida é uma punição devido a reclamações recebidas no terceiro trimestre de 2016 e relativas à cobertura assistencial dos planos
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Europol alerta que a Europa pode 
ser alvo de novos ataques do EI
A agência de polícia divulga 
relatório sobre as ações do 
Estado Islâmico no mundo

A agência europeia de 
polícia Europol alertou que a 
organização extremista “Es-
tado Islâmico” (EI) estaria 
alterando suas táticas para 
realizar novos atentados ter-
roristas em países da União 
Europeia (UE). 

Em relatório divulgado 
ontem, a Europol observou 
que os ataques perpetrados 
pelo EI em solo europeu ain-
da não envolveram “o uso 
de explosivos artesanais, co-
merciais ou militares em veí-
culos”. Na Síria e no Iraque, 
a organização já realizou 
diversos ataques utilizando 
carros-bomba. 

“Atentando ao fato de 
que o modus operandi em-
pregado em países do Orien-
te Médio tende a ser copiado 
por terroristas na Europa 
[...], é concebível que gru-
pos jihadistas utilizem esses 
meios em algum momento”, 
diz o relatório. Dezenas de 
militantes já estariam em 
solo europeu e outros mais 
ainda devem se deslocar 
para o continente, enquanto 
o EI sofre uma série de der-
rotas no Iraque e na Síria. 

A Europol ressalta que 
os perpetradores dos ata-
ques terroristas de 13 de 
novembro de 2015 em Paris 
pretendiam utilizar carros
-bomba, mas mudaram de 
planos devido a ação da polí-
cia. De resto, as formas mais 
prováveis de ataque seriam 
as utilizadas recentemente: 
tiros e homens-bomba, como 
em Paris e Bruxelas, ou esfa-
queamentos e outros méto-
dos adotados isoladamente 
por indivíduos radicalizados. 

O relatório de 14 pági-
nas traz uma atualização dos 
métodos e táticas utilizados 
pelo EI e aponta preocupa-
ções de especialistas com a 
possibilidade de a Líbia se 
tornar um “segundo trampo-
lim para o ‘Estado Islâmico’, 
pós-Síria, para ataques na 
UE e Norte da África”. O país 
norte-africano, assolado por 
conflitos internos, atraves-
sa uma grave crise política 
desde a deposição do ditador 
Muammar Kadafi em 2011. 

“Peritos estimam que 
o ‘Estado Islâmico’ poderá 
começar a planejar e levar a 
cabo ataques a partir da Lí-
bia, se chegar ao fim a fase 
atual, em que [facções polí-
ticas rivais] estão sobretudo 
preocupadas em tomar terri-
tório e eliminar os inimigos 
locais”, diz a Europol. Segun-
do esta, em 2015 as forças de 
segurança da Europa pren-
deram 667 suspeitos de ati-
vidades terroristas.

O relatório da 
Europol, com  
14 páginas, traz 
uma atualização 
dos métodos e 
táticas utilizados 
pelo grupo 
Estado Islâmico 

Em seu primeiro 
comício após ser eleito 
presidente dos Estados 
Unidos, o magnata Do-
nald Trump voltou a 
afirmar que construirá 
um muro na fronteira 
com o México.

“Teremos um gran-
de muro na fronteira”, 
disse em evento na noi-
te da última quinta-fei-
ra, em Ohio (Cincinat-
ti). Ainda na questão 
dos imigrantes, o mag-
nata voltou a dizer que 
irá impedir que pessoas 
de países com proble-
mas com o terrorismo 
entrem nos Estados 
Unidos.

“ N ã o  s a b e m o s 
quem são, de onde 
eles vêm, o que pen-
sam. Nós os deixare-
mos fora do nosso país. 
A violenta atrocidade 
em Ohio demonstra a 
ameaça à segurança 
que foi criada por nos-
sos muitos estúpidos 
programas sobre refu-

giados políticos”, disse 
Trump sobre o ataque 
provocado por um so-
mali em uma univer-
sidade da cidade que 
deixou 11 feridos.

O presidente elei-
to, no entanto, voltou a 
pedir a união dos norte
-americanos, lembran-
do que o período elei-
toral já passou. “Somos 
um país dividido, mas 
não permaneceremos 
divididos por um lon-
go tempo. Reunifica-
rei o país porque, para 
vencer, precisamos de 
todos os norte-ameri-
canos, sem distinção de 
raça, idade, renda, geo-
grafia. Agora é tempo 
de unir-se”, afirmou ao 
discursar.

Trump ainda se de-
fendeu das críticas de 
que está formando um 
governo de bilioná-
rios, nomeando ape-
nas pessoas que pos-
suem um alto poder 
aquisitivo. “Eles são 
ricos porque sabem fa-
zer dinheiro”, disse.

Trump reafirma que 
vai construir muro

ESTADOS UNIDOS

Da Agência Ansa

Os chanceleres da Ar-
gentina, Brasil, Paraguai e 
Uruguai, países fundadores 
do Mercosul, anunciaram on-
tem que comunicaram a Ve-
nezuela de sua suspensão do 
bloco, segundo comunicado 
divulgado pelo Ministério de 
Relações Exteriores da Ar-
gentina. 

Na última quinta-feira, a 
Venezuela completou quatro 
anos de adesão ao Mercosul, 
e este foi o prazo máximo 
dado ao país pelos outros 
membros para que os vene-
zuelanos cumprissem todas 
as normas de adesão. “No 
dia de ontem foi analisado o 
estado de cumprimento das 
obrigações assumidas pela 
Venezuela, constatando-se o 
estado de descumprimento”, 
diz a nota. 

Mais cedo, antes da di-
vulgação do comunicado, a 
ministra de Relações Exte-
riores da Venezuela, Delcy 
Rodríguez, disse em sua con-
ta do Twitter que o país não 
foi suspenso do Mercosul, 
reagindo a notícia da decisão 
pela suspensão, que foi an-
tecipada nessa quinta pelas 

agências de notícias Reuters 
e France Press, citando fon-
tes ligadas ao bloco. 

A Venezuela foi admiti-
da no Mercosul em 2012, em 
uma manobra dos governos 
de Dilma Rousseff e Cristina 
Kirchner, da Argentina. De-
pois da suspensão temporá-
ria do Paraguai, causada pelo 
impeachment do ex-presi-
dente paraguaio Fernando 
Lugo, Brasil e Argentina con-
venceram o Uruguai a acele-
rar a admissão da Venezuela, 
que só dependia da aprova-
ção do Congresso paraguaio. 

O país entrou oficial-
mente no bloco em dezem-
bro do mesmo ano e, de-
pois de ser readmitido, o 
Congresso do Paraguai, em 
uma negociação tocada pelo 
presidente Horácio Cartes, 
concordou em aprovar sua 
admissão para regularizar a 
situação. 

A Venezuela, no entanto, 
descumpriu a maior parte 
dos prazos de adesão ao blo-
co, especialmente nas ques-
tões econômicas. O problema 
foi a solução encontrada por 
Brasil, Paraguai e Argentina, 
para evitar que o país assu-
misse a presidência pro tem-

pore do bloco em julho deste 
ano, como deveria ter acon-
tecido, e abriu caminho para 
a suspensão. 

Divisão ideológica
Após uma década de for-

te crescimento econômico e 
políticas de esquerda ao re-
dor da América do Sul que 
levaram o Mercosul a abra-
çar a Venezuela, a suspensão 
agora enfatiza a divisão ideo-
lógica na região, que sofre 
com a queda nos preços das 
commodities e com a fragili-
dade econômica. 

A decisão do bloco tam-
bém isola ainda mais o go-
verno do presidente venezue-
lano, Nicolás Maduro, que é 
acusado de exacerbar as cri-
ses política, econômica e hu-
manitária que assolam o país. 

Reingresso
Para reingressar ao Mer-

cosul - bloco formado por 
Brasil, Argentina, Paraguai e 
Uruguai -, a Venezuela terá 
de renegociar os termos de 
sua participação de acordo 
com as regras comerciais e 
de imigração do bloco, se-
gundo informações divulga-
das pela Reuters. 

Chanceleres anunciam saída 
da Venezuela do Mercosul

CRISE NO BLOCO

Do Portal G1

Paris (AFP) - Ao desistir de 
buscar a reeleição, o presiden-
te francês, François Hollande, 
deixou o caminho livre para as 
primárias do Partido Socialista, 
entre rumores de uma possível 
candidatura de seu primeiro-mi-
nistro, Manuel Valls, nessa sex-
ta-feira.

“Sou consciente dos riscos 
que minha candidatura, que 
não reúne todos os consensos, 
representaria. Portanto, decidi 
não ser candidato à eleição pre-
sidencial”, anunciou na noite de 
quinta-feira François Hollande, 
em um discurso solene no Palá-
cio do Eliseu.

Hollande, de 62 anos, que 
chegou ao poder após derrotar 
o conservador Nicolás Sarkozy, 
se torna, assim, no primeiro pre-
sidente da Quinta República a 
desistir de buscar a reeleição.

Sua decisão, com a qual es-
pera dar à esquerda uma opor-
tunidade de chegar ao segun-
do turno das eleições, conta 
com a aprovação de oito em 
cada dez franceses, segundo 
uma pesquisa.

Todas as pesquisas aponta-
vam que o presidente francês se 
encaminhava para uma derrota 
humilhante, com apenas 7% das 
intenções de voto, no primei-
ro turno da eleição presidencial 
prevista para abril de 2017, mui-
to atrás do aspirante da direita, 
François Fllon, e da líder da extre-
ma direita Frente Nacional (FN), 
Marine Le Pen.

Sua desistência em buscar 

Hollande deixa caminho livre para esquerda 
FRANÇA

Da AFP

um segundo mandato deixa o 
caminho livre para o primeiro-
ministro, Manuel Valls, espanhol 
de nascimento e naturalizado 
francês aos 20 anos, que pode 
oficializar nos próximos dias sua 
candidatura às primárias socialis-
tas de 22 e 29 de janeiro.

Valls, que visitou ontem o 
leste da França, prometeu “de-
fender o balanço” do presidente 
Hollande.

No fim de semana passado, 
Valls, de 54 anos, aumentou a 
pressão sobre o presidente Hol-
lande, que mantinha o suspen-
se sobre suas intenções, anun-
ciando que não descartava se 
apresentar nas eleições inter-

nas do Partido Socialista (PS).
Há algumas semanas, Valls, 

que provoca a rejeição de uma 
parte dos socialistas devido a um 
discurso pró-empresas e por seu 
caráter considerado autoritário, 
tenta ampliar sua base eleitoral 
com um discurso mais matizado.

Derrotar a direita e a ex-
trema direita. Outros líderes da 
esquerda, como os ex-ministros 
Arnaud Montebourg e Benoît 
Hamon, que renunciaram do go-
verno em 2014, em desacordo 
com a linha econômica adotada 
pelo Executivo, anunciaram sua 
intenção de se apresentar às pri-
márias socialistas.

À margem destas primárias, 

existem as candidaturas do es-
querdista Jean-Luc Mélenchon, 
apoiado pelo Partido Comunis-
ta, que obteve 11% dos votos 
no primeiro turno da eleição 
presidencial de 2012, e a de 
Emmanuel Macron, ex-ministro 
de Hollande, mais voltado para 
o centro.

“Como socialista, porque 
é o compromisso de toda a mi-
nha vida, não posso aceitar (...) 
a implosão da esquerda, já que 
eliminaria qualquer esperança 
de derrotar o conservadorismo 
e, pior ainda, o extremismo”, ex-
pôs Hollande, que com sua deci-
são espera evitar que a esquerda 
perca as eleições.

Com a popularidade em baixa, o presidente francês, François Hollande, anunciou que desistiu de disputar a reeleição

FOTO: Reprodução/Internet
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Dormir pouco pode ser 
perigoso para o coração, 
diz estudo da Alemanha

Tarefas domésticas
17

Mulheres da PB trabalham 2 vezes mais que os homens

As mulheres paraiba-
nas trabalham mais do que 
o dobro dos homens quan-
do o assunto são os traba-
lhos domésticos, segundo 
aponta dados da Síntese 
de Indicadores Sociais (SIS 
2016), divulgada ontem 
pelo Instituto Brasileiro 
de Geografia Estatística 
(IBGE). Os homens dedica-
ram, no ano passado, cerca 
de 12 horas do seu tempo 
para os afazeres domésti-
cos, enquanto as mulheres 
trabalharam em média 27 
horas semanais. 

Em comparação com os 
últimos dez anos nos quais a 
pesquisa foi realizada pouca 
coisa mudou nesse padrão 
de gênero. Em 2005, os ho-
mens passavam nove horas 
semanais cuidando dos afa-
zeres do lar, já as mulheres 
trabalhavam num período 
de 23 horas semanais. 

A pesquisa também 
mostrou que, quando a jor-
nada de trabalho é acres-
centada ao tempo dedicado 
aos afazeres doméstico, as 
mulheres também  têm um 
tempo de trabalho maior. 
Os homens trabalharam, 
em média, 50 horas nas 
duas jornadas, enquanto as 
mulheres dedicaram 57 ho-
ras do seu tempo para essas 
atividades.

A dupla jornada sem-
pre foi uma realidade na 
vida das mulheres e pouca 
coisa mudou nos últimos 
dez anos nesse sentido. Em 
2005, as mulheres separa-
vam 54 horas de sua sema-
na para se dedicar a esses 
serviços, enquanto os ho-
mens dedicavam 47 horas a 
estas tarefas.  

Na jornada de trabalho 
fora do lar, a quantidade de 
horas exercidas pelos ho-
mens são maiores. Em 2015, 
eles trabalharam 39 horas 
semanais, e as mulheres 
passaram cerca de 30 ho-
ras por semana cumprindo 
a jornada de trabalho longe 
dos lares. 

FoTo: Reprodução/Internet

“Me sinto emocionado em 
ser homenageado no festival. 
Embora minha essência gire em 
torno de três eixos - jornalismo, 
turismo e o cinema - minhas 
emoções discorrem de fato do 
cinema, que é onde consigo tra-
duzir toda minha arte”, disse o 
cineasta e crítico, Wills Leal, na 
coletiva de imprensa realizada 
ontem no hotel Nord blue Sun-
set sobre a 11ª edição do Fest- 
Aruanda. Tendo início na próxi-
ma quinta (8), o festival contará 
com 40 filmes entre eles curtas, 
médias e longas-metragens, 
sendo a maioria inédita no cir-
cuito comercial do País. A aber-

tura oficial do evento acontece 
às 18h, na sala 9 do Cinépolis do 
Manaíra Shopping. A entrada é 
franca para todas as exibições. 

Algo importante a se des-
tacar sobre a programação dos 
filmes e a retirada dos ingressos 
é que eles precisam ser retirados 
com uma hora de antecedên-
cia, evitando dessa forma filas e 
problemas com horários. Outro 
ponto a se ressaltar é que, além 
dos filmes haverá debates sobre 
as produções audiovisuais, no 
auditório do Nord Luxxor Hotel 
Sapucaia, localizado em Tambaú. 

“Esse ano nós seguimos a 
tradição do festival de trazer 
filmes inéditos. Isso é uma mar-
ca do festival nos últimos cinco 
anos. Então todos os longas da 

mostra competitiva  são inédi-
tos no mercado nacional e não 
foram exibidos em salas comer-
ciais”, contou em entrevista ao 
jornal A União o coordenador do 
festival, Lúcio Vilar.

Documentário
Após se atentar a essas in-

formações, é chegada a hora 
de dar o play nas mostras com a 
exibição do primeiro documen-
tário intitulado “Axé: canto de 
um povo de um lugar”, produzi-
do por Chico Kertész, às 19h30. 
A história do longa fala sobre 
o ritmo, surgido na Bahia, que 
acabou conquistando todo o 
País. Uma outra grande estreia 
programada para acontecer é 
“Divinas Divas”, estreia da atriz 

Leandra Leal como diretora. Por 
outro lado, já no encerramento, 
um outro documentário terá lu-
gar. Intitulado de “Pintanga”, a 
produção audiovisual foi feita 
por Beto Brant e Camila Pitan-
ga. Quem puder contemplar a 
exibição verá que ele marca a 
trajetória do ator Antônio Pi-
tanga e traz a estreia da atriz 
Camila Pitanga, filha do ator, na 
direção.

Indo adiante com o festival, 
no total serão 12 curtas e sete 
longas-metragens participan-
do da mostra competitiva. Fora 
eles, cinco longas são da mostra 
“Sob o céu do nordestino”, que 
traz filmes com a temática da re-
gião Nordeste.  Ainda dentro do 
universo dos entre os curtas-me-

tragens, oito filmes serão ficção 
e quatro documentários, que 
foram escolhidos pela comissão 
de seleção entre mais de 150 
inscritos. A escolha contemplou 
sete estados de três diferentes 
regiões do País e quatro entre 
os curtas escolhidos paraibanos.

Como organizador, Lúcio 
Vilar sempre busca inovar as edi-
ções do festival. Ele, juntamente 
com a Controladoria Geral da 
União (CGU), promoverá uma 
sessão do curta “Algo mais Ex-
plícito”, de Cavi Borges, no Dia 
Mundial Contra a Corrupção. 
Além disso, a (CGU) está promo-
vendo um concurso de vídeos de 
um minuto com a temática da 
corrupção. Os vencedores serão 
exibidos também na festival. 

11a edição do Fest-Aruanda tem início na próxima semana
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Enquanto elas gastam 27 horas por semana cuidando da casa, os homens usam gastam apenas 12 horas

Lucas Silva
Especial para A União

Jovem que não trabalha
A quantidade de jovens 

entre 15 e 29 anos que não 
frequentam uma institui-
ção de ensino e nem traba-
lham cresceu na Paraíba. O 
aumento foi de três pontos 
percentuais. Enquanto em 
2005 haviam 23% dos jo-
vens sem nenhuma das duas 
ocupações, em 2015 esse 
número cresceu para 26%.

Jornada dupla
O número de jovens 

dessa mesma faixa etária 
que trabalham e estudam 
também diminuiu nos últi-
mos dez anos. Em 2005, a 
quantidade de jovens que 
conciliavam a jornada dupla 
era de 16,2%, já em 2015 
eles somavam a porcenta-
gem de 10,4%. 

Por outro lado, estes 
números indicam que os 
jovens optaram por prio-
rizar os estudos na última 
década. A quantidade de 
estudantes entre 15 e 29 
anos aumentou em seis 
pontos percentuais entre 
2005 e 2015. Já o número 
de jovens que decidiram 
apenas trabalhar diminuiu. 
Em 2005, eles somavam 
38,2%, e em 2015 caiu para 
37,9%. 

 Entre 1950 e 2000, 
o porcentual de idosos 
(60 anos ou mais) na 
população brasileira fi-
cou abaixo de 10%, taxa 
semelhante às verifica-
das nos países menos 
desenvolvidos. A partir 
de 2010, os índices co-
meçam a se aproximar 
dos verificados em países 
mais desenvolvidos, que 
experimentam o proces-
so de envelhecimento da 
população desde 1950. 

Em 2070, a estimati-
va é que a proporção de 
idosos brasileiros esteja 
acima de 35%, superior 
ao indicador dos países 
ricos, conforme pesqui-
sa do IBGE. Segundo 
projeções populacionais 
da ONU, os idosos bra-
sileiros representavam 
11,7% da população 
em 2015, e esse número 
dobraria em 24,3 anos 
(ou seja, em 2039). No 

mundo, a proporção de 
idosos é de 12,3% e do-
braria só em 55,8 anos 
(em 2071). Na compa-
ração só com as regiões 
mais desenvolvidas, ve-
rifica-se que o patamar 
de idosos brasileiro de 
2015 já havia sido atin-
gido em 1952 por esses 
países. Já as nações mais 
pobres só alcançarão es-
ses patamares em 2022. 
Em 2005, a esperança de 
vida ao nascer era de 72 
anos no Brasil. 

Em 2015, 75,4 anos 
(79,1 para mulheres e 
71,9 para homens). Com 
o aumento do número 
de idosos e a redução 
da fecundidade e do 
número de jovens, a ra-
zão de dependência no 
Brasil, ou seja, o peso 
da população inativa 
(de 0 a 14 anos e de 65 
em diante) sobre a po-
tencialmente ativa (de 
15 a 64 anos) estava em 
2015 em 54,7, ante 57,2 
em 2005.

População idosa cresce
Roberta Pennafort
Agência Estado

De 2005 a 2015, o nú-
mero de pessoas que moram 
sozinhas aumentou no País de 
10,4% para 14,6%, especial-
mente a partir dos 50 anos, 
mostra o Instituto Brasilei-
ro de Geografia e Estatística 
(IBGE). Nesta faixa etária, a 
proporção de arranjos uni-
pessoais subiu de 57,3% para 
63,7% no período. Este cres-
cimento se deu na esteira do 
envelhecimento da população.

As mulheres, maioria en-
tre os idosos, eram 50,3% en-
tre as pessoas que vivem em 
arranjos unipessoais, os ho-
mens, 49,7%. No total, 15,7% 
das pessoas que têm mais de 
60 anos não têm companhia 
em casa. O número médio de 
moradores dos domicílios no 
País era de 2,87 pessoas em 
2015, frente a 3,20 em 2005. 
A chamada “geração canguru”, 
pessoas de 25 a 34 anos que 
continuam morando com os 
pais, parece não mudar suas 
escolhas diante do cenário 

socioeconômico do País, se-
gundo o IBGE. Em 2004, re-
presentavam 21,7% dessa po-
pulação; em 2015, 25,3%. São 
pessoas mais escolarizadas e 
que trabalham, em sua maio-
ria, mas que estendem a per-
manência com a família por 
ainda estarem concluindo os 
estudos, por acomodação ao 
padrão de vida dos pais ou por 
dependência emocional deles.

A pesquisa traz também 
dados sobre as condições dos 
domicílios brasileiros. Entre os 
alugados, a proporção de imó-
veis em que o aluguel consu-
mia 30% ou mais da renda do-
miciliar mensal ficou em 5,7% 
em 2015, ante 3,9% em 2005. 
A síntese é feita desde 1998. 
Esta edição utilizou núme-
ros da Pesquisa Nacional por 
Amostra de Domicílios 2015 e 
do Censo de 2010, entre outras 
publicações, e trouxe dados re-
lativos à demografia, famílias, 
educação, trabalho, distribui-
ção de renda e domicílios. 

A chamada distorção ida-
de-série, ou seja, a proporção 
de estudantes com idade dois 
anos ou mais acima da espe-
rada para a série em que es-
tão matriculados, foi reduzida 
entre 2005 e 2015 de 36,9% 
para 26,4% na faixa etária dos 
15 aos 17 anos, que corres-
ponde ao Ensino Médio, se-
gundo o Instituto Brasileiro de 
Geografia e Estatística (IBGE

O índice chega a 36,4% 
no Nordeste e é mais dramáti-
co entre os mais pobres - que 
recebem o primeiro quinto 
de renda - (40,7%), moram 
em áreas rurais (40%) e são 
pretos ou pardos (31,4%). Na 
rede pública, a defasagem é 
3,6 vezes maior do que na par-
ticular. Dados de 2012 da Or-
ganização para a Cooperação e 
Desenvolvimento Econômico 
(OCDE), indicam que 36,1% 
dos estudantes brasileiros de 
15 anos ou mais tinham repe-
tido ao menos um ano na es-

cola, o que coloca o País atrás 
de países como México e In-
donésia (ambos com 15,5%) 
no ranking mundial. Nas fa-
culdades públicas, em 2005, 
apenas 0,9% dos estudantes 
pertenciam ao grupo dos 20% 
mais pobres da população; em 
2015, eram 8,3%. 

Trabalho infantil
Verificou-se a redução 

do trabalho infantil de 2005 a 
2015 na população de 10 a 13 
anos: a taxa passou de 9,3% 
para 2,7%. Nas áreas rurais, 
baixou de 26,9% para 8%.

Gravidez de jovens
Outro dado é relativo à 

gravidez na adolescência. O 
Brasil tem índices próximos 
aos da América Latina e lon-
ge dos números, da América 
do Norte: entre 2005 e 2015, 
os registros baixaram de 76,3 
para 59,4 filhos a cada mil 
adolescentes de 15 a 19 anos.

Pessoas que moram sozinhas

Atraso atinge 26,4% dos alunos

Iluska Cavalcante
Especial para a União
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Dormir pouco pode ser perigoso 
AmEAçA Ao coRAção
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Falta de sono aumenta a 
pressão sanguínea, aponta 
novo estudo da Alemanha Lei da Adoção 

recebe propostas 

Termina amanhã o prazo para 
a populaçáo contribuir com suges-
tões e ideias sobre a revisão dos 
procedimentos de adoção de crian-
ças e adolescentes do País. Qual-
quer pessoa pode acessar o site e 
participar. A Consulta Pública, do Mi-
nistério da Justiça e Cidadania, será 
enviada ao Congresso Nacional para 
mudar as regras do processo de 
adoção, acelerar procedimentos e 
desburocratizar estratégias que 
asseguram direito ao convívio fami-
liar de crianças e adolescentes. Para 
participar, é preciso realizar cadas-
tro no site e clicar no artigo em que 
deseja comentar. Todas as contri-
buições poderão ser vistas e avalia-
das na plataforma on-line.

Hepatite c tem 
mais 4 remédios

Portaria do Ministério da Saú-
de publicada ontem no Diário Oficial 
da União torna pública a decisão de 
incorporar ao Sistema Único de 
Saúde (SUS) os medicamentos 
ombitasvir, veruprevir, ritonavir e 
dasabuvir no tratamento contra a 
hepatite C. De acordo com o texto, 
os quatro medicamentos incorpo-
rados serão utilizados em casos 
de hepatite crônica causada pelo 
genótipo 1 em indivíduos com fi-
brose avançada e cirrose. A portaria 
entrou em vigor ontem.

crianças venezuelanas 
das ruas é alvo do mP

O Ministério Público de Ro-
raima entrou na Justiça pedindo 
a busca e apreensão de crianças 
e adolescentes venezuelanos em 
situação de risco e vulnerabilidade 
social em diversos locais públicos 
da capital, Boa Vista. Segundo o 
promotor da Infância e Juventude 
de Boa Vista, Ricardo Fontanela, 
existe um grande número de crian-
ças e adolescentes nessas condi-
ções.“Estão levando essas crianças 
para cruzamentos, [onde ficam] 
andando entre carros, fazendo 
pedidos, vendendo, mendigando, e 
expostas a sol, chuva e a risco pes-
soal e social”, disse Fontanela.

Stephen Hawking é 
internado na Itália

O físico britânico Stephen 
Hawking, de 74 anos, foi interna-
do ontem no Hospital Policlínico 
Universitário Agostino Gemelli, em 
Roma, para a realização de exames. 
As informações são da Agência 
Ansa. Não há informações sobre o 
estado de saúde do cientista, mas 
a iniciativa de procurar um centro 
hospitalar teria partido dele mes-
mo. No início da semana, Hawking, 
um ateu declarado, foi recebido 
pelo papa Francisco no Vaticano.

Deficiente é preso 
por pilotar moto

Um deficiente visual foi 
preso em Poços de Caldas, no 
sul de Minas Gerais, por dirigir 
embriagado e não portar carteira 
nacional de habilitação (CNH). Se-
gundo a Polícia Rodoviária Federal 
(PRF), o homem estava em alta 
velocidade em uma motocicleta, 
tendo saído de Campinas, no in-
terior de São Paulo, rumo a Alfe-
nas, em Minas, em um trajeto de 
270 quilômetros. Ao verificarem 
a situação do condutor, de 49 
anos, eles constataram se tra-
tar de uma pessoa impedida de 
conduzir qualquer veículo por ter 
apenas 8% da visão em um olho e 
4% no outro. Além disso, o teste 
de bafômetro confirmou que ele 
estava embriagado.

Fábio de Castro
Agência Estado

Dormir pouco pode ser 
perigoso para o coração, de 
acordo com um novo estu-
do realizado por cientistas 
da Escola de Medicina da 
Universidade de Bonn (Ale-
manha). Os pesquisadores 
avaliaram as condições car-
díacas de médicos da pró-
pria equipe, que trabalham 
em turnos de 24 horas, e 
descobriram que a falta de 
sono aumenta a pressão 
sanguínea e sobrecarrega o 
coração, aumentando a força 
dos batimentos (contratili-
dade) e sua frequência.

“Pela primeira vez, mos-
tramos que uma privação 
de sono de curto prazo, no 
contexto dos turnos de 24 
horas, pode levar a consi-
derável aumento da pressão 
sanguínea, da contratilidade 
e da frequência cardíaca”, 
disse o autor principal do 
estudo, Daniel Kuetting, do 
Departamento de Radiologia 
Diagnóstica da Universidade 
de Bonn.

Pessoas que trabalham 
em serviços de emergência, 
como médicos, policiais, 
bombeiros e outros, são 
convocados com frequência 
para atuar em turnos de 24 
horas. Já se sabia que esse 
tipo de jornada estressante 
pode afetar diversos pro-
cessos físicos, cognitivos e 
emocionais.  Mas, segundo 
Kuetting, o novo estudo é o 
primeiro a focar no impac-
to específico do turno de 24 
horas sobre as funções car-
díacas. Os resultados da pes-
quisa foram apresentados 
na manhã desta sexta-feira, 
2, na reunião anual da Socie-
dade Radiológica da Améri-
ca do Norte (RSNA).

Os estudos foram feitos 
com os próprios médicos 
da universidade. Foram se-
lecionados 20 radiologistas 
saudáveis com idade média 
de 31,6 anos. Cada um dos 

participantes foi avaliado 
com exames de ressonância 
magnética cardiovascular 
(RMC), com análise de de-
formação.

Os participantes foram 
submetidos aos exames an-
tes e depois de seus turnos 
de 24 horas, nos quais tive-
ram em média três horas de 
sono. Os cientistas também 
coletaram amostras de san-
gue e de urina de todos eles 
e mediram a pressão sanguí-
nea e a frequência cardíaca.

“A função cardíaca no 
contexto da privação de sono 
não havia ainda sido investi-
gada com análise de defor-
mação em exames de RMC, 
que é o parâmetro mais mi-
nucioso de contratilidade 
cardíaca”, explicou Kuetting.

Após a privação de sono 
de curto prazo, além de apre-
sentarem elevação conside-
rável da pressão sanguínea e 
da frequência e contratilida-
de cardíaca, os participantes 
também tiveram um aumen-
to importante dos níveis de 
hormônios da tireoide e do 
cortisol - um hormônio libe-
rado pelo organismo em res-
posta ao estresse.

Estudos
Kuetting afirma que au-

mento da pressão sanguínea 
após a privação de sono não 
chegou a valores que carac-
terizam pressão alta, mas 
ainda assim revelam uma 
conexão inequívoca entre 
a privação de sono e o au-
mento da pressão. Ele afir-
ma que será preciso realizar 
estudos com grupos maiores 
para determinar possíveis 
efeitos de longo prazo da 
falta de sono. “O estudo foi 
desenhado para investigar 
um caso real de privação de 
sono relacionada ao traba-
lho. Não foi permitido que os 
participantes consumissem, 
durante o estudo, cafeína ou 
alimentos e bebidas que con-
tivessem teobromina, como 
chocolate, castanhas ou chá. 
Porém, nós não levamos em 
conta fatores como estresse 
individual e estímulos am-
bientais”, explicou Kuetting.

ASA Paraíba

O Fórum Estadual de Economia 
Solidária da Paraíba das regiões do 
Agreste, Brejo, Cariri e Seridó realiza-
rá a II Feira Regional da Economia So-
lidária Paraibana na Praça da Bandei-
ra, no centro de Campina Grande, das 
8h às 15h, na próxima sexta-feira. A 
Feira faz parte de uma programação 
alusiva ao Dia Nacional da Economia 
Solidária, comemorado em 15 de de-
zembro.

O objetivo da Feira é fomentar, di-
vulgar e promover os produtos e servi-
ços do circuito da economia solidária 
do Estado, aproveitando o momen-
to em que acontecem as tradicionais 
compras de fim de ano. IIrão partici-
par cerca de 50 grupos de economia 
solidária das regiões Agreste, Brejo, 
Cariri e Seridó do Estado, expondo e 
comercializando produtos. Participa-
rão representantes dos segmentos de 
artesãos, catadores de materiais reci-
cláveis e agricultores familiares, entre 
outros. A feira contará com barracas 
de exposição e comercialização de ali-
mentos da agricultura familiar, artesa-

nato, confecções e outras experiências 
e produtos da economia solidária. O 
evento faz parte da programação do 
Mês Estadual da Economia Solidária, 
comemorado em dezembro, e conta 
com o apoio da Secretaria Executiva 
de Segurança Alimentar e Nutricional 
e Economia Solidária e (Sesaes) do Go-
verno do Estado da Paraíba.

A programação alusiva ao Dia Na-
cional da Economia Solidária (15/12) 
terá início na próxima segunda-feira, 
quando haverá uma formação sobre 
Comércio Justo e Solidário voltada 
para integrantes do fórum.

 No dia 6 de dezembro acontece 
uma Oficina sobre Trabalho e Renda, 
promovida pela Incubadora de Em-
preendimentos Solidários da Univer-
sidade Federal de Campina Grande 
(UFCG).

Finalizando a programação, no 
dia 15 haverá uma audiência pública 
na Câmara de vereadores de Campi-
na Grande em comemoração à data, 
de propositura do vereador Olimpio 
Oliveira (PMDB-PB), atendendo a uma 
solicitação do Fórum Estadual de Eco-
nomia Solidária.

Campina Grande oferece II 
Feira de Economia Solidária

AGRIcULTURA FAmILIAR E ARTESANATo

Produtos estarão expostos em estandes na próxima sexta-feira na Praça da Bandeira

FoTo: AS-PTA

Akemi Nitahara 
Repórter da Agência Brasil

Com o processo de regu-
lamentação de medicamentos 
que têm como princípio ativo 
substâncias extraídas da ma-
conha, será necessário inves-
tir em pesquisas científicas no 
País para aprofundar o conhe-
cimento sobre o tema.

A opinião é do vice-presi-
dente do Instituto Humanitas 
360, Piero Bonadeo. A entida-
de, com sede nos Estados Uni-
dos, tem como uma das áreas 
de atuação a política de drogas 
e o uso medicinal da canna-
bis na América Latina.

No último dia 22 de no-
vembro, a Agência Nacional 
de Vigilância Sanitária (An-
visa) incluiu na lista A3 de 
substâncias psicotrópicas 
vendidas no Brasil com receita 
controlada (tarja preta), o te-
trahidrocannabinol (THC) em 
concentração de, no máximo, 
30mg por mililitro e associado 
ao canabidiol (CBD) também 
em 30mg por mililitro. A me-
dida é o primeiro passo para 
o registro no País do medica-
mento Mevatyl, conhecido na 

Europa como Sativex, feito à 
base de Cannabis sativa e in-
dicado para o tratamento de 
pacientes adultos com espas-
ticidade moderada a grave por 
conta de esclerose múltipla. 
O uso do THC puro continua 
proibido, bem como da plan-
ta in natura. Bonadeo explica 
que a medida vai facilitar o 
acesso para as pessoas que 
precisam usar esse tipo de re-
médio.

Paciente
“O maior beneficiado 

será o paciente. Porque vai 
ser mais fácil e estará mais 
disponível o remédio no 
mercado. Vai abrir mais o 
mercado, outras empresas 
poderão registrar esse tipo 
de remédio, ou seja, no futu-
ro haverá mais opções desse 
tipo de remédio. Acho que 
vai educar também os médi-
cos, porque é o médico que 
precisa pesquisar sobre esse 
remédio, muitos no Brasil 
ainda não têm formação, não 
sabem, precisam conhecer 
mais o uso desse remédio. E 
vai ajudar, no futuro, talvez 
a criação de mercado para 

um produto brasileiro desse 
tipo de remédio”, diz o médi-
co. Ele afirma que ainda falta 
conhecimento científico so-
bre os benefícios medicinais 
da cannabis. 

“O THC e o CBD são os 
dois principais componentes 
da Cannabis, mas há muitos 
outros que ainda não se sabe 
que efeito positivo podem ter 
para algum tipo de doença. 
Então isso precisa de muito 
mais pesquisa científica para 
desenvolver outros remédios”, 
afirma Bonadeo.

Para ele, desde 2015 o 
preconceito contra o uso de 
remédios feitos à base de 
maconha diminuiu quando a 
Agência Nacional de Vigilân-
cia Sanitária (Anvisa) autori-
zou a importação de produtos 
feitos com CBD, respondendo 
demanda de famílias que pre-
cisavam do remédio.

“As pessoas começaram 
a entender um pouco mais. 
Teve uma grande obra de di-
vulgação desse tema que foi 
o filme Ilegal, que conta essa 
história que a gente ajudou na 
produção. É importante ver 
que são mães com filhos que 

têm problemas reais, que não 
são pessoas que lidam com 
esse produto porque tem es-
crito maconha, mas sim para 
melhorar a vida de crianças. 
Ver isso no cinema ajudou 
muitas pessoas a mudar a vi-
são sobre o tema”, disse o es-
pecialista.

Ele cita experiências vi-
toriosas de regulamentação 
do uso medicinal em países 
como Colômbia, Uruguai e 
Chile, onde os governos cria-
ram programas de cooperati-
vas para o cultivo.

“No Chile tem a 
maior marijuana farma da 
América Latina, com uma 
cooperativa que atende 4 mil 
pacientes em todo o País, em 
diferentes províncias do Chi-
le, tudo sob controle do go-
verno”, afirma.

O Conselho Federal de 
Medicina (CFM) informou 
que só comentará o assunto 
depois que a regulamentação 
do uso associado do THC e 
do CBD for publicada no Diá-
rio Oficial da União, o que não 
tem previsão para ocorrer, se-
gundo a Anvisa, pois depende 
da Imprensa Nacional.

Instituto defende mais estudos sobre uso
DERIVADoS DA mAcoNHA DPU vai à Corte

para simplificar 
registro civil de 
pessoas trans
Débora Brito
Agência Brasil

A Defensoria Pública da 
União (DPU) enviará à Corte 
Interamericana de Direitos 
Humanos um memorial que 
defende a simplificação dos 
procedimentos de mudança 
de registro civil no Brasil. A 
ação visa a garantir que tra-
vestis e transexuais consigam 
adotar o nome social sem a ne-
cessidade de ação judicial ou 
de comprovação da cirurgia de 
mudança de sexo. A possibili-
dade foi aberta pela própria 
Corte Interamericana que está 
fazendo consulta sobre o tema 
devido a um pedido similar 
feito pela Costa Rica. “Nós ela-
boramos um memorial, uma 
peça jurídica favorável enten-
dendo que existe o direito hu-
mano de retificar o nome e de 
ser reconhecido pelo Estado 
da forma como a pessoa se en-
xergue”, explicou a defensora 
pública interamericana, Isabel 
Penido de Campos Machado.
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Economia

Número de pedidos de falência de empresas sobe 2,7% 

Cenário de crise
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Parente evita falar 
sobre aumento

O presidente da Petrobras, 
Pedro Parente, evitou ontem dar 
pistas sobre qual será a posição da 
companhia em relação a um possível 
reajuste no preço dos combustíveis 
no País diante da onda recente de 
valorização do dólar frente ao real e 
do acordo fechado pela Organização 
dos Países Exportadores de Petróleo 
(Opep) para reduzir a produção e for-
çar uma alta no valor da commodity 
no mercado internacional. 

BNDES aprova fundo 
para energia limpa

Na última quarta-feira (1º), o 
Banco Nacional de Desenvolvimento 
Econômico e Social (BNDES) aprovou 
a criação do Fundo de Energia Susten-
tável, cujo objetivo é investir de forma 
ativa em debêntures de projetos de 
infraestrutura relacionados a uma 
economia de baixo carbono. O Fundo 
terá patrimônio de R$ 500 milhões e 
vai funcionar por 15 anos. Esse será 
o primeiro parceiro da Climate Bonds 
Initiative no Brasil, uma iniciativa sem 
fins lucrativos que busca incentivar a 
criação de instrumentos financeiros 
de apoio a soluções para a questão 
das mudanças climáticas.

IPC-S cai em 6 de 7 
capitais avaliadas 

O Índice de Preços ao Consumi-
dor - Semanal (IPC-S), calculado pela 
Fundação Getulio Vargas (FGV), caiu 
em seis das sete capitais pesqui-
sadas na quarta quadrissemana de 
novembro em relação à terceira leitura 
do mês, divulgou a instituição nessa 
sexta-feira, 2. No geral, o IPC-S recuou 
de 0,24% para 0,17% entre os dois 
períodos. Em relação a outubro, o índi-
ce recuou 0,17 ponto porcentual. Por 
região, o IPC-S apresentou decréscimo 
na taxa de variação de preços em Sal-
vador (0,25% para 0,24%).

O custo das operadoras de 
planos de saúde com atendimen-
tos médicos aumentou 19% nos 
12 meses encerrados em março 
deste ano, de acordo com os da-
dos mais recentes disponíveis 
e divulgados pelo Instituto de 
Estudos de Saúde Suplementar 
(IESS). Essa é a maior variação 
já registrada em um primeiro 
trimestre em toda a série his-
tórica, iniciada em 2007. Altas 
da ordem de 19% já haviam 
sido registradas em novembro e 
dezembro de 2015. O indicador, 
chamado de Índice de Variação 
dos Custos Médico-Hospitalares 
(VCMH), tem sua composição 
impactada sobretudo pelo custo 
das internações.

Crises do País 
afetam a Bovespa 

A Bovespa perdeu o pata-
mar dos 59 mil pontos logo na 
abertura do pregão de ontem. Ao 
renovar mínima e marcar 58.463 
pontos (-1,75%), o Ibovespa 
perdeu o suporte dos 58.500 
pontos, considerado importante 
por analistas gráficos. Segundo 
o analista da Clear Corretora Ra-
phael Figueredo, o novo suporte 
é dos 56 mil pontos. A deprecia-
ção “não tem apenas um esto-
pim”, pois uma série de fatores 
estão levando a esse pessimis-
mo, na avaliação de um operador 
de renda variável. 

FOTO: Reprodução/Internet

O número de pedidos de 
falência registrou elevação de 
2,7% em novembro na compa-
ração com outubro, divulgou 
ontem a Boa Vista SCPC. De 
janeiro a novembro, o número 
acumulou alta de 11,7%. Em 
contrapartida, no confronto 
com novembro de 2015, os pe-
didos recuaram 5,1%.

Em novembro, as falên-
cias decretadas subiram 23% 
na margem e 0,9% na compa-
ração com o mesmo mês de 
2015. No acumulado do ano, 
as falências decretadas avança-
ram 11,8%. 

No caso dos pedidos de 
recuperação judicial, houve re-
cuo de 15,9% na passagem de 
outubro para novembro e de 
31,4% ante o mesmo mês de 
2015. De janeiro a novembro, 
contudo, acumulam alta de 
52,9%. Já as recuperações ju-

Thaís Barcellos
Agência Estado

Custo de operadora 
de saúde aumenta

diciais deferidas caíram 4,1% 
em novembro na margem, mas 
subiram 7,4% na comparação 
interanual e 55,9% no acumu-
lado do ano. 

A Boa Vista SCPC avaliou 
que os indicadores de solvên-
cia das empresas mantêm a 
tendência de desaceleração. 
Mas ponderou: “Mesmo com o 
crescimento menos intenso do 
que o observado no começo do 
ano, os números acumulados 
devem se manter maiores do 
que os registrados no ano ante-
rior, deixando para o próximo 
ano os possíveis efeitos posi-
tivos da mudança de cenário 
econômico”, afirmou em nota. 

O indicador de falências e 
recuperações judiciais é cons-
truído com base na apuração 
dos dados mensais registra-
dos na base de dados da Boa 
Vista SCPC, oriundos dos fó-
runs, varas de falências e dos 
Diários Oficiais e da Justiça 
dos estados.

Daniela Amorim
Agência Estado

A indústria brasileira está 
operando atualmente 21,6% 
abaixo do pico de produção 
registrado em junho de 2013, 
segundo os dados da Pesquisa 
Industrial Mensal, divulgados 
ontem pelo Instituto Brasilei-
ro de Geografia e Estatística 
(IBGE). A linha de produção 
roda em patamar semelhan-
te ao de dezembro de 2008, 
época da crise financeira in-
ternacional. 

Apenas 35,5% dos 805 
produtos investigados tive-
ram aumento na produção em 
outubro ante o mesmo mês 
de 2015. Em setembro, esse 
porcentual de itens com avan-
ço era maior, 41,1%. “Piorou, 
mas permanece aquele perfil 
baixo de produtos com avanço 
na produção. Outubro desse 

ano teve um dia útil a menos 
que outubro  do ano passado. 
Isso não torna o resultado ne-
gativo, mas pode contribuir 
um pouco mais para a mag-
nitude da queda no índice de 
difusão”, lembrou André Ma-
cedo, gerente da Coordenação 
de Indústria do IBGE. “Mas a 
leitura, independentemente 
disso, é que há a maior parte 
dos produtos investigados, as-
sim como atividades e catego-
rias econômicas, com queda”, 
acrescentou.

Na comparação com ou-
tubro de 2015, a indústria teve 
retração de 7,3% em outubro 
deste ano, a 32ª taxa negativa 
consecutiva. O recuo na fabri-
cação de bens de capital alcan-
çou 9,8%. Os únicos subsetores 
que escaparam do vermelho 
foram os bens de capital para 
agricultura (alta de 9,2%) e 
para a construção (27,6%).

A venda de automóveis 
voltou a crescer em novembro. 
Dados da Federação Nacional 
da Distribuição de Veículos 
Automotores (Fenabrave), 
divulgados na última quinta-
-feira (1º), mostram que hou-
ve um aumento de 12,02% na 
comparação com outubro.

Apenas no mês passado, 
foram vendidos 261.448 ve-
ículos. Desse total, 178.141 
eram automóveis, comerciais 
leves, caminhões e ônibus. As 
motos, que somaram 73.343 
novos emplacamentos, regis-
traram aumento de 13,27%.

Esse avanço, no entan-
to, ainda não foi suficiente 
para reverter o quadro do 
setor, que deve fechar o ano 
com vendas menores que 
as de 2015. Até novembro, 
foram emplacados 2,8 mi-
lhões de automóveis. No 

mesmo período do ano pas-
sado, haviam sido 3,6 mi-
lhões. Para ajudar o setor 
a melhorar esses números, 
o governo tem implemen-
tado medidas para reorga-
nizar a economia e fazer o 
País crescer. A Proposta de 
Emenda à Constituição que 
cria um teto para os gastos 
públicos, por exemplo, vai 
gerar as condições neces-
sárias para o Brasil voltar a 
gerar emprego e renda.

Setor opera 21% abaixo 
do pico de junho de 2013

Vendas têm aumento de 
12,02% em novembro

PrODuçãO INDuSTrIAl

AuTOMÓVEIS

Sabrina Craide 
Repórter da Agência Brasil

Representantes das prin-
cipais empresas aéreas que 
atuam no Brasil defenderam 
na última quinta-feira mudan-
ças em regras do setor para 
possibilitar a cobrança dife-
renciada de prestação de ser-
viços. O assunto foi discutido 
durante a terceira edição do 
evento Aviation Day, realizado 
em Brasília pela Associação 
Internacional de Transportes 
Aéreos (Iata), com apoio da 
Associação Brasileira de Em-
presas Aéreas, Associação de 
Transporte Aéreo da América 
Latina e Caribe e Junta dos Re-
presentantes das Companhias 
Aéreas Internacionais do Bra-
sil. A presidente da Latam no 
Brasil, Cláudia Sender, disse 
que a companhia irá adotar 
em breve um novo modelo 

que dará opção para o cliente 
pagar separadamente pelos 
serviços oferecidos, como o 
despacho de bagagens, lan-
ches e reserva de assentos. Se-
gundo ela, há espaço no Brasil 
para esse tipo de negócio.

“Quando você dá informa-
ção e opção para o passageiro, 
ele sabe o que está comprando. 
Tenho certeza absoluta que 
existe espaço para a gente mais 
do que dobrar o mercado no 
Brasil se a gente deixar claro 
para o passageiro que ele não 
vai poder mudar a data da via-
gem, que não vai poder despa-
char a bagagem, mas vai pagar 
R$ 50 pela passagem, ele vai 
querer. Existe uma demanda 
potencial para isso”, avaliou.

Para o presidente da Azul 
Linhas Aéreas, Antonoaldo 
Neves, uma nova inclusão so-
cial no setor aéreo será possí-
vel com a mudança das regras. 

“Quando você diminui o preço 
da passagem porque uma de-
terminada classe tarifária não 
está levando bagagem, você 
aumenta de forma exponen-
cial a quantidade de pessoas 
querendo viajar. A nova inclu-
são social só vai ser possível 
no Brasil quando pudermos 
discriminar melhor o preço e 
aproveitar a elasticidade do 
setor para trazer pessoas que 
hoje voariam muito mais a ta-
rifas de R$ 80 levando a sua 
malinha na mão”, falou.

O presidente da GOL, Pau-
lo Sergio Kakinoff, também de-
fendeu que a cobrança de ba-
gagem seja liberada no Brasil.  
O fim da franquia de bagagens 
está previsto na proposta de 
revisão das Condições Gerais 
de Transporte, aprovada pela 
Agência Nacional de Aviação 
Civil (Anac), que deve ser vo-
tada ainda este mês.

ludmilla Souza 
Repórter da Agência Brasil

As vendas de material de 
construção cresceram 5,5% 
em novembro na comparação 
com outubro e 6% ante o mes-
mo mês do ano passado. Os 
dados são da pesquisa mensal 
da Associação Nacional dos 
Comerciantes de Material de 
Construção (Anamaco), que 
ouviu 530 lojistas das cinco 
regiões do País, entre os dias 
25 a 30 de novembro.

O levantamento, feito com 
o apoio da Associação Brasilei-
ra dos Fabricantes de Tintas, 
Instituto Crisotila Brasil, Asso-
ciação Nacional dos Fabrican-
tes de Cerâmica e Sindicato 
Indústria Artefatos de Metais 
Não Ferrosos de São Paulo, 
revelou que as regiões Sul e 

Nordeste tiveram os melhores 
resultados do mês, seguidas 
pelo Norte. Já Centro-Oeste e 
Sudeste apresentaram vendas 
pouco superiores ao mês pas-
sado. O mesmo desempenho 
não deve ser esperado para 
este mês, segundo o presiden-
te da Anamaco, Cláudio Conz. 

“A retomada não deve se 
repetir em dezembro, pois o 
consumidor não quer obras 
em casa a partir do dia 23, 
por causa da proximidade 
com o Natal. Então, podemos 
fechar os números de 2016, e 
provavelmente fecharemos o 
ano com queda de 8% sobre 
2015”, destacou. Conz afirmou 
que o faturamento do setor, 
no ano passado, foi de R$ 115 
bilhões, uma queda de 5,8% 
comparada a 2014. Desde que 
a associação iniciou o acom-

panhamento anual da série 
histórica do varejo, em 1994, 
esta é a primeira vez que o se-
tor registra retração em dois 
anos seguidos. Apesar disso, 
as perspectivas para 2017 são 
positivas. “Os impactos do lan-
çamento do Cartão Reforma e 
da retomada do Construcard 
devem começar a serem sen-
tidos já no início do ano. A 
maior oferta de crédito e os 
juros menores devem influen-
ciar positivamente as nossas 
vendas”, disse o presidente da 
Anamaco.

Conz informou ainda que 
a entidade projeta um cres-
cimento de 3% no primeiro 
semestre. “Já para o segundo 
semestre de 2017, prevemos 
6% e, para o ano que vem, a 
expectativa é de 5% de cres-
cimento sobre 2016”.

Empresas aéreas defendem 
cobrar serviços de passageiro

Negócios cresceram 5,5% no 
mês passado, diz a Anamaco

MuDANçAS DE rEGrAS

MATErIAl DE CONSTruçãO

Apenas no 
mês passado, 
foram vendidos 
261.448 veículos



Renatinho von Söhsten, que é o aniversariante de hoje, 
com sua mãe, Regina von Söhstem em badalada festa no 
Paço dos Leões no ano de 2003.

Velhos tempos, belos dias
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Ele disse Ela disse

@letazenaidegzenaide@gmail.com colunagorettizenaide

oretti G Zenaide

Dentista Steniel Patrí-
cio, escritor Rui Leitão, 
Sras. Laís Arruda, Ana 
Flávia Cordeiro Nóbrega 
e Miriam Guerra Carva-
lho, analista judiciário 
Alexandre Montenegro 
Cavalcanti, empresários 
Renatinho von Söhsten e 
Socorro Alencar.

Parabéns

Dois PontosZum Zum Zum
   No Cine Bangüê a sessão de hoje às 18h é o filme “Charlote SP”, seguida de debate 
com seu idealizador, Frank Mora. No elenco estão Fernanda Coutinho e Guilherme Leal.
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Presidente do Conselho, Pedro Bitencourt, presidente do TJPB, Marcos Cavalcanti, governador 
Ricardo Coutinho e presidente da ALPB, Adriano Galdino na recepção do Palácio da Redenção

 O ceramista pernambucano 
Francisco Brennand, um dos maiores 
nomes das artes do País, lança hoje 
no mercado nacional, uma caixa 
com quatro volumes de diários, que 
contam suas memórias entre os 
anos 1949 a 2013.
 A publicação com cerca de 2 
mil páginas e organizada por sua 
sobrinha neta Marianna Brennand, 
traz suas reflexões sobre história da 
arte, pintura, filosofia, cinema, seus 
trabalhos e seus amores.

   A médica Roberta Abah deixa a Secretaria de Saúde e assume a pasta no 
seu lugar Cláudia Veras, formada em Enfermagem pela UFPE, com mestrado em Saúde 
Coletiva e Pós-Graduação em Gestão da Atenção à Saúde e Especialização em Residência 
em Medicina Preventiva Social pela UFPB. 

Presidentes dos Tribunais de Justiça do Brasil se reúnem em João Pessoa tendo como anfitrião o 
desembargador Marcos Cavalcanti

“A maior tragédia num 
casamento depois da 
traição, é ficar sem a
empregada doméstica”

“Tem gente que só não 
está solteira porque o 
marido tem preguiça de 
pedir o divórcio”

ARNALDO RODRIGUES ALEXSANDRA ZULPO

NA SALA de Con-
certos “Maestro José 
Siqueira”, no Espaço 
Cultural José Lins do 
Rego, acontece hoje 
mais um show do Pro-
jeto Cambada, que traz 
a cantora espanhola 
Marta Sanchís.

No show “Daqui 
(com sotaque) de 
lá”, a cantora divide 
o palco com Ema-
nuel Badu no violão e 
guitarra, Ítalo Marinho 
nos teclados, sopros e 
vocais, Cassicobra na 
percussão e Everton 
Gugui no baixo e con-
trabaixo acústico.

Interatos

O PROJETO In-
teratos, desenvolvido 
pela Funesc movimen-
ta hoje e amanhã o 
Espaço Cultural José 
Lins do Rego.

Hoje acontece o 
espetáculo circense 
“Magia” com a Turma 
do Biribinha, de Ara-
caju-SE e amanhã a 
atração será “O Farol”, 
com a Cia. Studio 
Sereia (teatro para 
bebês de 0 a 4 anos), 
de Brasília-DF, com 
sessões às 14h30, 
15h30 e 16h30 no Teatro 
Paulo Pontes.

Ainda hoje, se 
apresenta o projeto 
de circulação nacional 
Peba , contemplado 
pelo Prêmio Klauss 
Vianna 2015 da Fu-
narte.
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Miriam Guerra Carvalho é a aniversariante de hoje

CambadaEncontro de presidentes
UMA SOLENIDADE no Pleno do Tribunal de Justiça da 

Paraíba, na última quinta-feira, marcou a abertura do 109o 
Encontro do Conselho dos Tribunais de Justiça do Brasil, 
evento este coordenado pelo presidente do TJ, desem-
bargador Marcos Cavalcanti, onde estiveram presentes 
27 presidentes de todo o País. Em seguida, todos foram 
recepcionados pelo governador Ricardo Coutinho com um 
jantar no Palácio da Redenção com presenças também de 
outras autoridades, políticos e esposas dos magistrados.

O evento, que teve continuidade ontem no auditório 
do Hotel Laguna, em Tambaú, tratou de assuntos que en-
volvem o judiciário brasileiro na atualidade, com destaque 
para o Projeto de Lei que trata sobre “Abuso de Autori-
dade”, em tramitação no Congresso Nacional. O governador 
Ricardo Coutinho foi um dos palestrantes, falando para uma 
atenta plateia sobre “Câmara de Conciliação de Precatórios 
e a legislação estadual atinente à matéria”.

   Em frente à Gibiteca do Espaço Cultural José Lins do Rego acontece das 15h às 18h 
mais uma feira de quadrinhos infantis, rodada de OuBaPo e o jogo Quadrinhos e Ação. O evento 
marca o encerramento da Oficina de Quadrinhos ministrada por Thaïs Gualberto e Igor Tadeu.
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Amigas para sempre: Rosário Oliveira, que aniversaria na próxima 
segunda-feira e Luizinha Medeiros

Delegacia
O GOVERNADOR 

Ricardo Coutinho inau-
gurou ontem mais uma 
Delegacia Especializa-
da de Atendimento à 
Mulher, desta vez em 
Mamanguape, no Litoral 
Norte do Estado, onde 
foram investidos aproxi-
madamente R$ 30 mil em 
construção, equipamentos 
e mobiliário.

A inauguração do 
equipamento, que fica 
ao lado da 7a Delegacia 
Seccional de Polícia Civil, 
faz parte do pacote de 
uma série de obras que 
o Governo do Estado 
entregará à população 
paraibana até o final do 
ano.

Festa solidária

A EMPRESÁRIA Socorro Alencar, assessora de 
Relações Internacionais do Fórum das Mulheres de 
Negócios da Paraíba, vai comemorar hoje seu aniversário 
de forma solidária. 

Para isso, no Restaurante Panorâmico do Esporte 
Clube Cabo Branco promove festa de adesão ao preço de 
R$ 20 o ingresso, com animação da banda Rota News e 
participação da cantora argentina Evangelina Etchebest, 
do grupo Alma&Pasión (de tangos e boleros). A aniver-
sariante pede que todos deverão levar leite em pó e 
fraldas geriátricas que serão doados ao Hospital Padre 
Zé, entidade que necessita do apoio de toda a sociedade.

Fest Verão
ESTÁ programado 

para os dias 8, 15 e 
22 de janeiro mais um 
Fest Verão Paraíba, a 
ser realizado na Praia 
de Intermares. Durante 
os três dias de fes-
ta, doze atrações se 
apresentarão no dois 
palcos montados na 
Arena Fest Verão, a 
saber: Jorge&Mateus, 
DJ Alok, Wesley Sa-
fadão, Bell Marques, 
Matheus&Kauan, Pe-
drinho Pegação, Ivete 
Sangalo, Gustavo Lima, 
Simone & Simaria e 
Jota Quest.

   A Legião da Boa Vontade promove hoje o Dia de Solidariedade do Instituto GPA, 
com a participação de 2 mil voluntários. A iniciativa tem parceria da Fundação Grupo 
Casino e dos Supermercados Extra, Hiper, Pão de Açúcar e Assaí.
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TRAGÉDIA EM VOO DA CHAPECOENSE

Corpos chegam ao Brasil
Medellín se despede de 
brasileiros com lenços 
brancos e aplausos
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Governador recebe 
atletas e paratletas 
que representaram a PB

Curtas

Abel quer o Fluminense com mais alma

Inter não vai tentar uma virada de mesa

rosberg surpreende Ao AnuncIAr suA AposentAdorIA

Abel é apresentado no Flu e 
faz cobrança: "Time precisa de alma" O 
novo técnico do Fluminense Abel Braga 
foi duro com o atual elenco e deu um 
recado claro para quem vai ficar para 
2017. Sem mais delongas, o treinador 
disse que o Tricolor precisa ter alma 
em campo e que ele não viu isso 
nesta temporada. Vale ressaltar que o 
presidente Pedro Abad prometeu uma 
verdadeira reformulação no futebol e 

muitos atletas deverão deixar o clube. 
O maior problema no momento são os 
contratos longos com jogadores que 
não estão nos planos, como Gum, por 
exemplo. "Venho para buscar algo que 
está longe do que o torcedor pretende. 
O time hoje é sem cara, não é o time 
do Fluminense. Tem que ter caráter, 
entrega. Foi-se o tempo que isso 
existia. Acima de tudo precisa de alma 
e está longe de ocorrer", disse.

Após as séries de polêmicas 
envolvendo jogar ou não a última 
rodada do Campeonato Brasileiro (e um 
consequente rebaixamento), a diretoria 
do Internacional divulgou nota oficial 
ontem para garantir que não tentará 
uma “virada de mesa” no torneio e que 
aceitará com “invariável dignidade” o que 
acontecer em campo, permanecendo ou 
não na primeira divisão. “O Internacional 
reafirma seu compromisso com a 

legalidade e os fundamentos morais de 
toda competição, o que faz com o mesmo 
respeito que merecem os resultados de 
campo, sejam os desfavoráveis , como 
os mais recentes, sejam as imensas 
conquistas da sua história”, escreveu a 
equipe. "Qualquer que seja o caminho 
a que nos destinem os próximos 
resultados, o Internacional o percorrerá 
com a sua invariável dignidade", 
completou.

O alemão Nico Rosberg fez um anúncio surpreendente nesta sexta-feira. Menos de uma semana após conquistar o título 
mundial da Fórmula 1, o piloto anunciou que está se aposentando da categoria. O piloto de 31 anos, que foi campeão 
pela primeira vez nesta temporada após uma intensa batalha com o companheiro Lewis Hamilton, afirmou que não 

conseguirá repetir os esforços feitos para a conquista desta temporada e decidiu parar. O anúncio foi feito em entrevista 
coletiva e posteriormente divulgado em um comunicado no site da Mercedes e da página do piloto no Facebook. Em sua conta 
no Twitter, a Mercedes agradeceu a Rosberg pelos anos de trabalho. Já o chefe da equipe Toto Wolf admitiu ter sido pego de 
surpresa pela decisão do piloto alemão.

neto tem melhora e 
pode voltar a jogar

O pai do zagueiro Neto postou uma 
mensagem de otimismo a seus amigos na 
madrugada desta sexta-feira (02). Segundo 
ele, o jogador passou por uma cirurgia na 
perna e os médicos disseram que ele poderá 
até voltar a jogar futebol. "Venho informar 
com muita satisfação e felicidade que meu 
filho está cada vez melhor", escreveu Helam 
Marinho Zampier no Facebook. "Acaba de 
fazer cirurgia na perna e médicos afirmam 
que voltará ao futebol. Agradeço as 
orações e continuemos com elas pois ainda 
precisamos de confirmações e alta para 
poder vê-lo de perto. E tenho que dominar 
minha ansiedade que é muita." Trata-se 
de uma evolução na situação do zagueiro, 
um dos seis sobreviventes do acidente 
com a delegação da Chapecoense. Neto já 
tinha passado por cirurgias para drenar o 
sangue e ajudar a expandir os pulmões. A 
última atualização de seu estado de saúde 
dava conta de uma melhora na condição 
respiratória.

Foto: FIA/divulgação

Os tempos modernos não 
comportam mais cortejos, se-
não em ocasiões de comoção 
coletiva. E Medellín fechou 
as principais ruas da cidade 
ontem, para se despedir das 
vítimas do acidente aéreo em 
La Unión, na Colômbia, que 
saíram sob aplausos, lenços 
brancos balançando e gritos de 
campeão.

Um cortejo de 37 carros 
com 50 corpos deixou a rua que 
concentra as principais funerá-
rias de Medellín em direção ao 
aeroporto da cidade, acompa-
nhado de batedores e carros de 
bombeiros. Dezenas de pesso-
as acenavam das calçadas, além 
de motos que acompanhavam 
o comboio produzindo um 
buzinaço. Os colombianos se 
concentraram antes mesmo da 
saída do cortejo para prestar 
solidariedade com faixas, car-
tazes e mensagens de apoio. 
Diante de nova mostra de soli-
dariedade do povo de Medellín, 
o prefeito de Chapecó, Luciano 
Buligon, se emocionou bastan-
te e não segurou o choro. 

Ele recebeu flores, placas 
de homenagem e foi abraça-
do por cidadãos colombianos. 
Após o fim do cortejo, Buligon 
embarcou a Chapecó no pri-
meiro voo comercial. O embai-
xador do Brasil na Colômbia, 
Júlio Bitelli, também acompa-
nhou o comboio pelas ruas de 
Medellín. Ao longo do trajeto, 

apesar da chuva que caiu sobre 
Medellín na tarde de ontem, 
diversas pessoas se mantive-
ram de pé às margens das ruas 
acenando com pedaços de pano 
verdes e brancos. Pelas ruas da 
cidade, os carros que passavam 
na direção contrária do com-
boio buzinavam para o cortejo. 

Os corpos deixaram a Co-

lômbia em voo da Força Aérea 
Brasileira (FAB) no fim da noi-
te de ontem, com previsão de 
chegada a Chapecó na manhã 
de hoje. Da cidade catarinense, 
eles seguirão para seu destino 
final.

Sobreviventes 
A Chapecoense divulgou 

ontem uma atualização a res-
peito do estado clínico dos so-
breviventes do acidente na Co-
lômbia envolvendo a delegação 
do clube, jornalistas e diretoria. 
De acordo com a equipe médi-
ca, nenhum dos pacientes apre-
senta risco de morte e, embora 
a situação permaneça crítica, 
eles estão estáveis. 

Alan Ruschel foi submeti-
do à cirurgia na coluna verte-
bral e segue em observação. O 
lateral está com movimentos 
normais em membros supe-
riores e inferiores e, apesar das 
múltiplas escoriações, oferece 
boas perspectivas de melhora. 
Além disso, o jogador já conver-
sou com a família.

Neto, o último jogador 
resgatado dos escombros, 
apresenta um quadro clínico 
positivo e boas perspectivas de 
melhora. Jackson Follmann, por 
sua vez, é o que se encontra em 
estado mais grave. O goleiro, 
que teve uma das pernas am-
putadas, não apresenta mais 
risco de perder a outra e está 
estável, porém está entubado e 
requer mais cuidados.

O jornalista Rafael Henzel 
segue em estado crítico após 
ter sofrido um trauma toráxico 
e uma fratura na perna, mas as 
perspectivas são otimistas. Se-
gundo o boletim médico, seu 
pulmão apresentou melhoras.

De acordo com o clube, 
ainda não há previsão para a 
alta dos pacientes, mas “a equi-
pe médica tranquiliza a todos, 
já que a estrutura e os cuidados 
oferecidos estão sendo os me-
lhores possíveis”.

Fotos: Aeronáutica

Aviões da Força Aérea Brasileira transportaram os corpos do acidente que vitimou quase toda a delegação do time de Chapecó

Enfileirados, os corpos dos 
jogadores nos ataúdes

ficaram sob responsabilidade 
dos militares



Velório em Chapecó terá cerca de 
mil jornalistas de todo o mundo

A UNIÃO João Pessoa, Paraíba - SÁBADO, 3 de dezembro de 2016

Cerimônia na Arena Condá 
receberá profissionais de 
14 países hoje em Chapecó

O velório das vítimas do 
acidente aéreo na Colômbia 
vai parar Chapecó. A cerimô-
nia fúnebre será a maior ope-
ração da história da cidade e 
terá grandes proporções.

Cerca de mil jornalistas 
de todas as partes do mun-
do estão credenciados para 
fazer a cobertura e persona-
lidades como o presidente 
da República Michel Temer 
e o presidente da Fifa, Gianni 
Infantino, são esperadas. A 
cidade também já está toda 
mobilizada e se prepara para 
que não faltem flores e até 
carros funerários, que devem 
vir de outras localidades.

A comoção em Chapecó 
é tão grande que são espe-
radas cerca de 100 mil pes-
soas nos arredores da Arena 
Condá na manhã de sábado, 
o que representa mais da 
metade da população local. 
Cerca de 20 mil terão acesso 
à parte interna do estádio.

Apenas para a cobertura 
do evento, mais de 900 jor-
nalistas já estão credencia-
dos. E o número deve chegar 
a mil até o fim de semana. 
Eles vêm de todas as partes 
do mundo e representam 14 
países como China, Arábia, 
França, Espanha, México e 
Argentina.

Além das emissoras lo-
cais e dos principais veículos 
do Brasil, já estão em Cha-
pecó profissionais que estão 
trabalhando para a CNN, Al 
Jazeera, Rádio Caracol da Co-
lômbia, jornais argentinos, 
além das principais agências 
de notícias internacionais.

Prova da proporção da 
fatalidade é que personali-
dades mundiais devem es-
tar presentes no sábado. O 
presidente da Fifa, Gianni 
Infantino, confirmou a sua 
vinda. O técnico da Seleção 
Brasileira Tite também deve 
participar da cerimônia.  Há 
ainda a expectativa de que o 
presidente da República Mi-
chel Temer e o presidente da 
Colômbia Juan Manuel San-
tos compareçam.

 Na cidade, os serviços 
funerários já estão traba-
lhando em esquema de força 
tarefa. A funerária Stumer, 
por exemplo, não tem veícu-
los suficientes para atender 
a toda a demanda das segu-
radoras que precisam de car-
ros para levarem os corpos 
do estádio ao cemitério.

Por isso, vai pedir re-
forço nas localidades próxi-
mas. “Nós temos sete carros. 
Para atender a todos, seriam 
necessários cerca de 30. Es-
tamos pedindo de outras 
áreas”, conta a assistente so-
cial do local, Suzi Stumer.

Outras preocupações 
são com as flores para que 
sejam confeccionadas todas 
as coroas que são feitas em 
três tamanhos: P, M e G. As 
mais pedidas são flores do 
campo, lírios e rosas. “Estão 
faltando flores. Estamos em 
contato com os nossos floris-
tas. A demanda está 50 vezes 
maior”, disse Suzi.

 A Floricultura Aquarela 
ainda tem uma boa reserva 
de flores por conta de seus 
fornecedores, mas a proprie-
tária está preocupada com a 
demanda excessiva. Josélia 
Fim disse que foram pedidos 
dezenas de orçamentos na úl-
tima quinta-feira e a casa tem 
estrutura para confeccionar 
apenas oito coroas em um dia.

Na cidade, para dar con-
ta de toda a operação, foi 
criado um Comitê de Traba-
lho em uma parceria da Cha-
pecoense com a prefeitura 
municipal e o Governo do Es-
tado. Cerca de mil profissio-
nais das Polícias Militar, Civil 
e Federal, Corpo de Bombei-
ros, Exército, Guarda Munici-
pal e Força Nacional estarão 
trabalhando para garantir o 
bom andamento do cortejo 
e a segurança da população 
e de todos os envolvidos no 
velório.

“É uma das maiores ope-
rações da cidade. Serão 20 
mil pessoas dentro do está-
dio e 100 mil no total. Tere-
mos telões na área externa 
para as pessoas acompanha-
rem. É muito doloroso, mas 
Chapecó vai dar conta, va-
mos conseguir nos reerguer”, 

conta o vice-prefeito eleito 
da cidade, Elio Francisco Cel-
la que tem participado das 
reuniões.

 
Cortejo e velório
Os últimos dias têm sido 

de encontros constantes 
para organizar toda a parte 
logística do cortejo e do ve-
lório. Os corpos vão chegar 
na cidade entre 0h e 6h de 
sábado. A expectativa é que 
o presidente Michel Temer 
esteja presente no aeroporto 
para realizar um ato cívico e 
diplomático de recebimento 
dos corpos.

Em seguida, os corpos sai-
rão em três caminhões abertos 
e plotados com homenagens 
da Chapecoense e farão um 
cortejo pela cidade. Já foram 
estudadas três rotas que po-
dem ser seguidas para que 
mais pessoas da cidade pos-
sam acompanhar o cortejo.

Na Arena Condá, os cai-
xões ficarão enfileirados 
embaixo de tendas. Apenas 
os parentes mais próximos 
poderão ficar no local e se-
rão identificados com uma 
credencial. A ideia é que por 
45 minutos o acesso seja res-

Caixões com os corpos dos jogadores, membros da comissão técnica, dirigentes e jornalistas chegam hoje pela manhã a Chapecó

Foto: Raul Arboleda/AFP

O IML (Instituto de Medicina Le-
gal) da Colômbia liberou, na manhã 
de ontem, às 6h (horário de Brasília), 
os últimos dos 71 corpos da tragédia 
com o avião da Chapecoense. Depois 
de três dias de trabalho intenso, o 
órgão terminou os processos buro-
cráticos e deixou todas as vítimas nas 
mãos das funerárias, para que pos-
sam ser preparadas e enviadas a seus 
países de origem como previsto.

A previsão é de que todos os cor-
pos sejam encaminhados das funerá-
rias à base da Força Aérea colombiana 
em uma espécie de caravana fúnebre. 
No caso dos brasileiros, cerca de 30 
carros devem levar os corpos de dois 
em dois até o local, e há expectativa 
de que cidadãos de Medellín se apro-
ximem do trajeto para dar um último 
adeus às vítimas da tragédia.

Os brasileiros foram embarcados 
em três aviões da FAB (Força Aérea 

Brasileira) que fazem uma viagem de 
cerca de 12 horas até Chapecó, com 
uma parada técnica de uma hora em 
Manaus.

Segundo a Chapecoense, a che-
gada dos três voos em Chapecó será 
intercalada e irá acontecer com inter-
valos de 15 minutos. A exceção são os 
profissionais de Globo e Fox Sports, 
que embarcaram em voos privados 
organizados pelas próprias empresas.

A previsão é que na manhã des-
te sábado os corpos finalmente che-
guem ao Oeste de Santa Catarina. A 
maior parte dos jogadores e dirigen-
tes que estava no voo deve ser vela-
da na Arena Condá, onde está sendo 
preparada uma grande homenagem 
às vítimas. Algumas famílias, como a 
do técnico Caio Jr., preferiram que os 
corpos fossem enviados diretamente 
às suas cidades de origem, no que se-
rão atendidas.

Corpos são embarcados em três vôos

trito para que os entes queri-
dos tenham privacidade.

A cerimônia não deve 
demorar muito mais que 2h. 
A expectativa é que 51 cor-

pos sejam velados na Arena 
Condá antes de serem enter-
rados na cidade ou levados a 
outras localidades. Algumas 
famílias já confirmaram que 

os corpos irão direto para 
suas cidades de origem. É o 
caso do técnico Caio Júnior e 
dos jornalistas da TV Globo e 
do Fox Sports.

Chegou o dia. Acontece hoje 
a grande confraternização do es-
porte paraibano com a entrega do 
Prêmio Melhor do Esporte, edição 
2016, que é realizado anualmen-
te com apoio da Associação das 
Federações de Esportes Amadores 
da Paraíba, do Moçada que Agita 
e da Gesports Consultoria e Mar-
keting Esportivo. A solenidade 
será realizada nas dependências 
do Esporte Clube Cabo Branco, a 
partir das 12h e tem como obje-
tivo valorizar a marca do esporte 
paraibano em diversas modalida-
des.

O Prêmio Melhor do Espor-
te, que é realizado anualmente, 
sempre no mês de dezembro, é 
a grande confraternização do 
esporte paraibano. A festa ga-
nhou força e prestígio por conta 
dos critérios adotados para pre-
miar aqueles que em 2016 valo-
rizaram a Paraíba, com talento, 
garra e determinação, através de 

consultas a técnicos, professores, 
jornalistas de diversas modalida-
des. Entre as homenagens deste 
ano estão o Colégio e Curso IE, 
CPDAC, Faculdade Maurício de 
Nassau, Cabo Branco, Clube dos 
Oficiais, Apcef-PB, ECMP. Tam-
bém participarão do evento atle-
tas e paratletas de algumas mo-
dalidades.

 Além de premiar atletas, 
técnicos, dirigentes e empresá-
rios que fortalecem a marca do 
esporte paraibano, o Prêmio Me-
lhor do Esporte proporciona um 
momento de confraternização 
entre todos os segmentos espor-
tivos.  “ É uma festa de confrater-
nização, onde são reconhecidas 
as conquistas de algumas moda-
lidades, assim como dirigentes e 
empresários que acreditam na 
força do esporte”, disse Adjail-
son Fernandes, presidente da 
Associação das Federações de Es-
portes Amadores da Paraíba

Confraternização premia os melhores do esporte na temporada
HOJE NO CABO BRANCO

A exemplo dos anos anteriores, os desportistas que se destacaram serão condecorados hoje pela manhã

FOTO: Divulgação



Copa do Brasil terá 91 clubes
120 jogos em 2017                 

UNIÃO  AJoão Pessoa, Paraíba - SÁBADO, 3 de dezembro de 2016

Santa Cruz e Paysandu 
já estão nas oitavas de 
finais da competição

Agora são oficiais e de-
finitivas as mudanças na 
Copa do Brasil do próximo 
ano. A CBF divulgou o novo 
regulamento da competi-
ção, que será disputada en-
tre fevereiro e outubro de 
2017, em 8 fases. Ao todo, 
a competição terá 91 equi-
pes, que disputarão 120 
jogos, até se conhecer o 
campeão. Na primeira fase, 
disputarão 80 clubes, sen-
do 70 oriundos das compe-
tições estaduais, e 10 pelo 
Ranking Nacional de Clu-
bes.

A principal mudança 
já começa na primeira fase, 
quando os clubes serão se-
parados, com os melhores 
40 ranquiados enfrentando 
os 40 piores. Os jogos se-
rão definidos por sorteio. 
Após a definição, os 40 
jogos serão programados 
para os estádios dos piores 
ranquiados, e a decisão da 
vaga para a segunda fase, 
será em um único jogo, não 
mais em dois, como era an-
teriormente. Outra novida-
de é que o clube classifica-
do ficará com 60 por cento 
da renda, enquanto que o 
eliminado com apenas 40 
por cento.

Na segunda fase, os 
confrontos vão obedecer 
um diagrama envolvendo 
os 40 classificados. O man-
do de campo será definido 
em sorteio, e a vaga para a 
terceira fase também será 
definida em um único jogo. 
A divisão da renda obede-
cerá o mesmo critério, com 
60 por cento para as equi-
pes classificadas, e 40 por 
cento para as eliminadas.

Na terceira fase, com 
apenas 20 clubes, há uma 
mudança. Apesar da defi-
nição dos confrontos conti-
nuarem a ser por diagrama, 
os jogos agora serão de ida 
e volta, e a vaga para a pró-
xima fase só será definida 
no segundo jogo. A ordem 
e locais das partidas serão 
definidos por sorteio. A 
divisão da renda segue o 
mesmo critério das fases 
anteriores. A partir desta 
fase, entra em cena o gol 
qualificado, ou seja, o gol 
na casa do adversário.

A quarta fase terá ape-
nas 10 clubes e 10 jogos, já 
que serão outra vez de ida 
e volta. O sorteio para a de-
finição da ordem e os locais 
dos jogos permanece, bem 
como a divisão da renda. 

Para a quinta fase irão 
os 5 clubes classificados, 
mais as 7 equipes brasi-
leiras que vão disputar a 
Libertadores deste ano, o 
campeão da Copa Sul-A-
mericana, que deverá ser 
a Chapecoense, e mais os 
campeões deste ano da 
Copa do Nordeste, Santa 
Cruz, da Copa Verde, Pay-
sandu, e do Campeonato 
Brasileiro da Série B, Atlé-
tico Goianiense. Serão as 
oitavas de final, com 16 
agremiações. A partir des-
ta fase, a competição segue 
no sistema de mata-mata, 
com sorteios de mando de 
campo, gol qualificado e di-
visão de rendas, semelhan-
tes as fases anteriores, até 
o final.
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O vice-presidente do Bota-
fogo, Guilherme Carvalho, dis-
se ontem que a nova forma de 
disputa da Copa do Brasil é pre-
judicial aos clubes de menor in-
vestimento do País, e favorável 
aos grandes clubes. Segundo 
ele, times como o Belo e Campi-
nense perdem financeiramente 
e tecnicamente.

“Mais uma vez, as decisões 
da CBF favorecem aos grandes, 
em detrimento dos clubes me-
nores. Do ponto de vista técni-
co, agora, teremos que enfren-
tar uma equipe teoricamente 
mais forte, uma única vez, mes-
mo jogando em casa. Acabou-
se a vantagem de poder pegar 
um time teoricamente mais fra-

co, e conseguir a classificação 
logo na casa do adversário, e 
quando não, ainda tínhamos a 
possibilidade de decidir a vaga 
em casa”, disse o dirigente.

Do ponto de vista financei-
ro, Guilherme acha a situação 
ainda pior para os clubes pa-
raibanos. “Antes, com a possi-
bilidade de realizar mais jogos, 
ganhávamos mais cotas de TV. 
Já há uma perda aí. A renda 
dos jogos como mandantes era 
toda nossa, agora se formos eli-
minados logo no primeiro jogo, 
ficamos apenas com 40 por cen-
to da renda e os outros 60 serão 
do time visitante”, acrescentou.

Outro detalhe lembrado por 
Guilherme, que pode trazer um 

grande prejuízo ao clubes parai-
banos, é o fato de pegar um ad-
versário teoricamente mais forte, 
mas sem muita tradição e torcida 
aqui no Estado. “Neste caso, po-
demos pegar um adversário que 
não leve grande público ao está-
dio, e possa nos eliminar, logo no 
primeiro jogo. Aí, fim da possibi-
lidade de uma boa arrecadação 
financeira na competição. Assim, 
ficaríamos com apenas 40 por 
cento de uma renda irrisória”, 
argumentou Novinho.

Por último, o vice-presidente 
do Belo chamou também a aten-
ção para o prejuízo com o Proje-
to Gol de Placa. “Tanto Botafogo 
como Campinense recebem um 
número x de ingressos para se-

rem trocados em toda a Copa do 
Brasil, e nós dividimos pelo núme-
ro de jogos que vamos dar. Neste 
caso, temos que usar todos, logo 
no primeiro jogo, porque pode 
não haver mais um outro. Por-
tanto, mesmo que ganhemos e 
passemos para a segunda fase, o 
clube perdedor leva 40 por cento 
de nossa arrecadação com o Gol 
de Placa também”, enfatizou o 
dirigente.

Diante de todas as dificul-
dades, Novinho acredita que 
o melhor seria o Botafogo ter 
logo de cara um grande time 
brasileiro, para conseguir uma 
boa arrecadação, mesmo que 
assim corra mais risco de ser eli-
minado, logo na primeira fase.

Novinho diz que a nova forma de disputa vai prejudicar o Botafogo

Antoine Griezmann, do 
Atlético de Madrid, é o ‘intru-
so’ da vez na briga contra Cris-
tiano Ronaldo, do Real Madrid, 
e Lionel Messi, do Barcelona, 
pelo posto de melhor jogador 
do mundo. A atacante francês 
superou os concorrentes após 
excelente temporada para figu-
rar entre os três finalistas para 
faturar o prêmio, conforme di-
vulgou a Fifa nessa sexta-feira. 
A cerimônia de entrega será no 
dia 9 de janeiro, em Zurique, na 
Suíça.

O melhor jogador é esco-
lhido conforme combinação de 
alguns critérios: 50% são refe-
rentes a votos de capitães e trei-
nadores de todas as seleções do 
mundo. O voto popular repre-
senta 25%, enquanto os outros 
25% vêm de 200 jornalistas esco-
lhidos entre os seis continentes. 
Maior vencedora da história do 
prêmio da Fifa de melhor joga-
dora do mundo, com cinco tro-
féus, mas fora inclusive da lista 
das indicadas no ano passado, 
Marta voltou a figurar entre as 

griezmann, Cristiano Ronaldo e messi na briga pelo título
MELHORES DO MUNDO

Jogadores do Belo, que vão disputar a Copa do Brasil de 2017, foram apresentados à torcida na última quinta-feira no Centro de Treinamento da Maravilha do Contorno

três finalistas para a edição des-
te ano da honraria, segundo re-
lação divulgada nessa sexta-fei-
ra pela Fifa.

Marta
A brasileira concorrerá com 

a americana Carli Lloyd, atual 
vencedora, e a alemã Melanie 
Behringer, que nunca havia sido 
relacionada entre as três melho-

res. A vencedora será conhecida 
em cerimônia de gala da federa-
ção internacional em 9 de janei-
ro, em Zurique.

Behringer tem a seu favor o 
ouro olímpico obtido no Rio de 
Janeiro em agosto, um feito iné-
dito para seu País, além de ter se 
sagrado campeã alemã com a ca-
misa do Bayern de Munique.

Lloyd, por sua vez, foi o 
grande nome dos Estados Unidos 
no título do Mundial de 2015, 
mas desta vez suas boas atuações 

não foram suficientes para que a 
equipe passe das quartas de final 
dos Jogos, em que perdeu para a 
Suécia nos pênaltis.

Já Marta tem como melhor 
resultado coletivo o vice-cam-
peonato sueco pelo Rosengard, 
mas mais uma vez encantou com 
suas atuações individuais, que le-
varam o Brasil ao quarto lugar no 
Rio. Entre os treinadores de equi-
pes femininas, os três na disputa 
são Silvia Neid (Alemanha), Jill El-
lis (EUA) e Pia Sundhage (Suécia). 

O francês Griezmann é do Atlético

Cristiano Ronaldo do Real Madrid Lionel Messi, o craque do Barcelona

FotoS: Reprodução



A UNIÃO João Pessoa, Paraíba - SÁBADO, 3 de dezembro de 2016

Medalhistas paraibanos são 
recebidos pelo governador 
Ricardo Coutinho

Festa do desporto na Granja Santana
HOMENAGENS A ATLETAS E PARATLETAS

Na primeira metade da década de 70, 
o time do Guarabira havia realizado vários 
investimentos em seu departamento de fu-
tebol profissional, adquirindo o moderno 
material esportivo necessário para jogos e 
treinamento, reformado a concentração, o 
refeitório e pintado tudo nas cores azul e 
branca.

Em seguida convidou o experien-
te Manoel Veiga para treinar a equipe. 
Jogadores de várias cidades foram contra-
tados para, junto com as revelações locais 
disputar o certame estadual. Era um time 
mesclado de talentos jovens com a expe-
riência de jogadores já rodados em outras 
agremiações, como Lula, Vavá, Guri, Vandi-
nho, Pereira, Jonildo e tantos outros.

A ideia era repetir a performance 
da campanha de 1969, quando o temido 
esquadrão do “Espantalho do Brejo”, des-
classificou o Campinense Clube  e classi-
ficou-se entre os primeiros do certame 
patrocinado pela FPF.

O Dr. Roberto Paulino, ex-governador, 
havia deixado a presidência do Espanta-
lho do Brejo, há poucos meses, e quem o 
substituiu no cargo foi a empresária e sua 
tia Maria Paulino. Inegável o esforço e o in-
centivo da família Paulino no desenvolvi-
mento do futebol daquela cidade. Sempre 

estiveram presentes. Ocorre que o time já 
havia disputado cinco jogos consecutivos e 
ainda não havia ganhado nenhuma parti-
da. Tinha perdido três e empatado duas, 
sendo que, os empates ocorreram em seus 
domínios, no Estádio Sílvio Porto, e jogan-
do contra equipes consideradas fracas.

Antes do treinamento daquela 
segunda-feira, Manoel Veiga fez uma 
reunião com os atletas e passou a ques-
tionar a falta de bons resultados, o que 
estaria faltando para a equipe render o 
esperado pela torcida e almejado pela 
comissão técnica?

Todos deram a sua opinião. Uns acha-
ram que a defesa estava falhando muito e 
sobrecarregando o goleiro. Outros elege-
ram a falta de pontaria dos atacantes que 
resultava no baixo índice de gols. Várias 
foram as hipóteses. O que todos concorda-
vam era que a equipe se ressentia de um 
“entrosamento” maior e que isso só seria 
resolvido com a sequência dos jogos.

Como ela costumeiramente gostava 
de fazer, de repente chegou ao local de 
treinamento a presidente Maria Paulino, 
descendo de seu vistoso Ford Galaxie, de 
cores amarela e branca, portando um ci-
garro na boca, e foi em direção aos jogado-
res e comissão. Logo atrás dela veio o seu 

motorista conhecido por Cadete.
Educadamente, ela cumprimentou 

o treinador Manoel Veiga apertando-
lhe a  mão, em seguida deu um bom dia 
aos jogadores que ato contínuo respon-
deram timidamente ao cumprimento. 
Manoel Veiga, para quebrar o gelo, foi 
logo dizendo: presidente, acabamos 
de fazer uma avaliação sobre a 
equipe e os fracos resultados 
obtidos. Enquanto ele falava, 
ela escutava atentamente a 
explanação sobre as deficiências, 
o planejamento, a matemática para 
a classificação, enfim, tudo explicado 
aos mínimos detalhes. Ao final do rela-
tório o treinador enfatizou e deu muita 
ênfase na ausência de “entrosamento” 
prejudicando muito e sendo o fator 
primordial no pífio desempenho do 
“Azulão do Brejo”. Enfim, disse-lhe ele, 
com a chegada do “entrosamento” nós 
vamos começar a vencer.

Mal ele encerrou a sua explicação 
Dona Maria Paulino chamou o seu mo-
torista  e pediu-lhe que fosse ao carro e 
pegasse a sua bolsa. Ela sentou-se em uma 
mesa improvisada, abriu a carteira e tirou 
de seu interior um talão de cheque do  
Paraiban, assinou uma folha em branco e 

Faltou entrosamento
Causos&lendas do nosso futebol Francisco Di Lorenzo Serpa membro da API, UBE e ACEP e auditor do TJDF-PB - falserpa@oi.com.br

entregou a Manoel Veiga, dizendo: vá com 
o meu motorista em meu carro e leve esse 
cheque em branco e só me volte trazendo 
contratado esse tal de “entrosamento” 
para jogar no Guarabira.

  Deixando os Causos & Lendas do 
Nosso Futebol de lado, temos a certeza 
que Dona Maria Paulino escreveu com 
tintas douradas e perpétuas o respectivo 
nome na brilhante história do futebol 
paraibano.

O governador Ricar-
do Coutinho disse ontem 
que ele próprio está em-
penhado, junto ao Comitê 
Olímpico Brasileiro (COB), 
para que a entidade volte a 
realizar, nos próximos dois 
anos consecutivos, outras 
edições dos Jogos Escola-
res da Juventude, nas suas 
respectivas categorias, 12 
a 14 anos e 15 a 17 anos. A 
declaração do chefe do Exe-
cutivo Estadual foi feita na 
manhã de ontem, na Granja 
Santana, quando recebeu 

todos os que estiveram re-
presentando a Paraíba nos 
Jogos Escolares da Juven-
tude, que aconteceram na 
capital e Paralimpíadas Es-
colares Brasileira, que ocor-
reu na semana passada, em 
São Paulo. 

“O Governo da Paraí-
ba quer continuar sendo 
uma referência nacional no 
desporto e paradesporto 
local e nacional. Ao longo 
dos anos, muitos foram os 
investimentos feitos em 
nossas praças esportivas 
para que pudéssemos tra-
zer grandes eventos para o 
Estado. Um grande exemplo 
foram os Jogos Escolares da 
Juventude que por vários 
anos acolhemos atletas de 
todo o Brasil”, alegou Ricar-
do Coutinho, acrescentan-

do que tem se empenhado 
para mais uma vez o COB 
realizar estes eventos em 
João Pessoa.

“Todos do Comitê 
Olímpico Brasileiro fica-
ram encantados com a Pa-
raíba, com sua estrutura e 
com o seu trade turístico 
e também a receptividade 
do paraibano. Tenho me 
empenhado assiduamen-
te para que outras edições 
destes Jogos sejam em 
nossa capital”, alegou o go-
vernador, que, na ocasião, 
foi bastante aplaudido por 
mais de 300 atletas e pa-
ratletas que se encontra-
vam na sua residência ofi-
cial, a Granja Santana.

O encontro entre o go-
vernador, atletas e paratle-
tas que representaram a 

Paraíba nos Jogos Escolares 
da Juventude (etapas 12 
a 14 anos e 15 a 17 anos) 
e Paralimpíadas Escola-
res Brasileira, ocorreu às 
11h30, às margens da pis-
cina na residência oficial 
do governador. Na ocasião, 
estavam presentes cerca de 
300 atletas, com idades até 
17 anos, que foram ao local 
receber o carinho de Ricar-
do Coutinho, pelo desempe-
nho registrado nesses três 
eventos de caráter nacional.

“Tem sido extraordi-
nário o apoio do Governo 
do Estado para o esporte 
e paradesporto. Todos os 
atletas aqui presentes estão 
de parabéns pela forma bri-
lhante como representaram 
a Paraíba. Todos dignifica-
ram o nome da Paraíba”, re-

latou o secretário de Esta-
do da Juventude, Esporte e 
Lazer, Bruno Roberto. “Nos 
sentimos muito orgulho-
sos”, acrescentou.

Para o governador Ri-
cardo Coutinho, as 97 me-
dalhas conquistadas pelos 
atletas (17 nos Jogos Esco-
lares da Juventude, etapa 
12 a 14 anos; 16 também 
nos Jogos Escolares da Ju-
ventude, etapa 15 a 17 anos 
e 64 medalhas, nas Paralim-
píadas Escolares Brasileira) 
representam apenas o pro-
duto do trabalho, já que o 
importante  é a integração 
de todos através do espor-
te. “Estamos orgulhosos de 
todos vocês. A Paraíba tem 
o objetivo de se tornar cada 
vez mais uma grande refe-
rência na área desportiva. O 

Governo agradece cada um 
pelo esforço concentrado. 
Vocês brilharam não ape-
nas pelas medalhas, mas, 
por vários sentidos”, disse 
Ricardo.

Na ocasião, o governa-
dor recebeu a camisa oficial 
da delegação paraibana nos 
Jogos Escolares da Juven-
tude, das mãos do atleta 
Matheus Aguiar, medalha 
de ouro nos 800 metros li-
vre. Ricardo Coutinho foi 
agraciado também com o 
troféu que a Paraíba rece-
beu por ter participado das 
Paralimpíadas Escolares 
Brasileira, edição 2016, em 
São Paulo. O paratleta José 
Felipe Pereira da Silva, 15 
anos, primeiro medalhista 
do Estado, na competição, 
fez a entrega da premiação.

Marcos Lima
marcosauniao@gmail.com

 Edson Matos

O governador posou para fotografia entre atletas e paratletas que representaram o Estado nos Jogos Escolares da Juventude, realizados em João Pessoa, e nas Paralimpíadas Escolares, em São Paulo



A MARFRAN CONSTRUÇÕES EIRELI-ME -CNPJ 15.589.256/0001-53 TORNA PUBLICO QUE A 
SUDEMA-SUPERINTEDENCIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MEIO AMBIENTE, EMITIU A LICENÇA 
DE INSTALAÇÃO Nº 3797/2016 EM JOÃO PESSOA,21 DE NOVEMBRO DE 2016- PRAZO:420 
DIAS. PARA ATIVIDADE DE:EDIFICAÇÃO VERTICAL  MULTIFAMILIAR  COM 10(DEZ) UNIDADES 
HABITACIONAIS E COM SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO INTERLIGADO A REDE 
PUBLICA CAGEPA. NA RUA GOLFO DE TAILÂNDIA S/N LT.06-QD.71-INTERMARES- MUNICÍPIO: 
CABEDELO-UF:PB. PROCESSO 2016-007963/TEC/LI-5130.

MAGDA MARTINS AMORIM– CNPJ/CPF Nº016.105.384-04 Torna público que aSUDEMA – Su-
perintendência de Administração doMeioAmbiente, emitiu a Licença de Operação nº 153/2016 em 
João Pessoa, 21 de janeiro de 2016 – Prazo:730 dias. Para a atividade de: LAVRA DE ARGILA 
DE FORMA MECANIZADA NA FAZENDA GENIPAPO, ZONA RURAL, ALAGOINHA-PBNUMA 
ÁREA DE 4,82 HECTARES REFERENTE AO PROCESSO DNPM N. 846.218/2013Processo: 
2016-007998/TEC/LP-1304.

M. DIAS BRANCO S.A. INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ALIMENTOS, torna público que foi concedida 
pela SUDEMA – Superintendência de Administração do Meio Ambiente, a Licença de Operação 
N°̣ 3687/2016, para Moagem de trigo e fabricação de massas alimentícias, tipos: longa e cortada, 
situado à rua CONDE AUGUSTO CHERICARTTE LOTE D-2, S/N- ZONA ESPECIAL PORTUÁRIA 
- Município: CABEDELO- UF: PB - CEP 58310000.

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00003/2016

Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 
Antonio Firmino - Centro Administrativo, 348 - Monte Santo - Picuí - PB, às 09:00 horas do dia 
15 de Dezembro de 2016, licitação na modalidade Pregão Eletrônico, do tipo menor preço, para: 
AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS E EQUIPAMENTOS PARA UNIDADE DE EDUCAÇÃO INFANTIL 
PROINFANCIA – TIPO B, CONFORME DISPOSIÇÕES DO TERMO DE COMPROMISSO PAR 
Nº 201500167, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES DO ANEXO I E MANUAL DES-
CRITIVO PARA AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS – FNDE DESTE EDITAL. Recursos: previstos no 
orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e Decreto Municipal nº 005/2006. 
Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado.

Telefone: (083) 3371-2126 – Ramal 34.
Email: pmp.cpl@gmail.com
Edital: www.picui.pb.gov.br/licitacoes

Picuí - PB, 25 de Novembro de 2016.
CARLOS ANDRÉ DE MEDEIROS CASADO - Pregoeiro Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00004/2016

Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 
Antonio Firmino - Centro Administrativo, 348 - Monte Santo - Picuí - PB, às 09:00 horas do dia 
15 de Dezembro de 2016, licitação na modalidade Pregão Eletrônico, do tipo menor preço, para: 
AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS E EQUIPAMENTOS / MATERIAL PERMANENTE, CONFORME 
PROPOSTA Nº 08619.650000/1150-01 DO FNS-MS E DISPOSIÇÕES DO TERMO DE REFE-
RENCIA. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 
e Decreto Municipal nº 005/2006. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, 
no endereço supracitado.

Telefone: (083) 3371-2126 – Ramal 34.
Email: pmp.cpl@gmail.com
Edital: www.picui.pb.gov.br/licitacoes / www.bll.org.br.

Picuí - PB, 29 de Novembro de 2016.
JOSÉ GIANNI MEDEIROS COSTA - Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
 EXTRATO DO PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 60074/2015

PREGÃO PRESENCIAL Nº 60043/2015
Objeto: Prestação de serviços de seguro automotivo com assistência 24 horas para veículos 

(ambulância e motolância) do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência - SAMU, conforme 
solicitação da Secretaria de Saúde.

Fundamento Legal: § 3º, do artigo 65 e no Inciso II, do artigo 57, da Lei 8.666/93 e alterações 
posteriores

Data de Assinatura: 02/12/2016
Data da Vigência: 23/06/2017
Assinam: Pela Prefeitura Municipal de Cajazeiras-PB:  Francisca Denise Albuquerque de Oliveira 

– Prefeita.  Pela Empresa: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS: Marta Wouters 
Montoya e Neide Oliveira Souza - Licitante

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE REMÍGIO

 RESULTADO FASE PROPOSTA - TOMADA DE PREÇOS Nº 00004/2016
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REFORMA DA CRECHE 

MUNICIPAL OLIVIA BRONZEADO.
LICITANTE DECLARADO VENCEDOR e respectivo valor total da contratação:
SENA CONSTRUÇÕES EIRELI - ME - Valor: R$ 104.565,35.
Dos atos decorrentes do procedimento licitatório, caberão recursos nos termos do Art. 109, da Lei 

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

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

Remigio - PB, 29 de Novembro de 2016
ALEXANDRE GONÇALVES DIAS - Presidente da Comissão

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA

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

PROCESSO Nº 18.139/2015 – TOMADA DE PREÇO Nº 10.001/2016
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REFORMA E INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTO 

DA LAVANDERIA INDUSTRIAL DO INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS.
A Secretaria de Saúde do Município de João Pessoa, através da Presidente da Comissão Se-

torial de Licitação, Srª. Juliana Pereira de Lima, nomeada pela Portaria nº. 129/2016 vem por meio 
deste, tornar público o adiamento da sessão que estava prevista para o dia 12/12/2016 às 09:00h, 
para o dia 20/12/2016 às 09:00, considerando incongruências apontadas na Planilha Orçamentária 
e necessidade de retificação. O novo Edital com as devidas alterações ficará à disposição dos 
interessados no prazo prescrito na legislação pertinente, no site http://transparencia.joaopessoa.
pb.gov.br/licitacoes. Consultas com a Comissão de Licitação no HORÁRIO ÚNICO de 08h00min 
as 14h00h, no Fone: 83. 3214-7937 ou pelo e-mail cel.smsjp@gmail.com.

João Pessoa, 02 de Dezembro de 2016. 
Juliana Pereira de Lima 

Presidente da CSL

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BRANCA

AVISO DE RECURSO TOMADA DE PREÇO N º. 00006/2016
A COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO DO MUNICÍPIO DE ÁGUA BRANCA, Estado da 

Paraíba, torna público para conhecimento dos interessados, que a empresa CEDRO ENGENHARIA 
LTDA, CNPJ Nº 07.940.834/0001-26, impetrou recurso contra o resultado da Proposta de Preços da 
Tomada de Preço nº. 00006/2016. Aos interessados que queira apresentar contrarrazões, o mesmo 
encontra-se a disposição na Prefeitura Municipal. Nestes são os termos. Publique-se e registre.

Água Branca/PB, 02 de Dezembro de 2016.
Danila Firmino de Lima
PRESIDENTE DA C.P.L

CONVICTA EMPREENDIMENTOS COMÉRCIO LTDA ME
CNPJ/CPF N° 08.317.809/0001-53

CONVICTA EMPREENDIMENTOS COMÉRCIO LTDA ME - CNPJ/CPF N° 08.317.809/0001-53 
- Torna público que a SUDEMA - Superintendência de Administração do Meio Ambiente, emitiu a 
Licença de Instalação n° 3639/2016 em João Pessoa, 04 de novembro de 2016 - Prazo: 730 dias. 
Para a atividade de: Loteamento Residencial com 3.454 Lotes, 56 quadras e área total de 98.86HA 
na Rua Horacio Furtado - Loteamento Jardim das Palmeiras, Tibiri, Município: Santa Rita - UF: PB. 
Processo: Nº 2016-003155/TEC/LI-4853.

PREFEITURA MUNICIPAL DE REMIGIO
ADITIVO CONTRATUAL

CONTRATO Nº 0032/2016
EXTRATO DO 01 ADITIVO CONTRATUAL DE PRAZO

OBJETO: Aditivo de valor do contrato original 00032/2016, tem por objetivo acrescentar 25% do 
valor dos itens esgotados do contrato, face as necessidades supervenientes ao contrato original, 
nos termos do art. 65, § 1º, da Lei nº 8.666/93.

PARTES: Prefeitura Municipal de Remigío - PB, (CONTRATANTE) e LARMED DISTRIBUIDORA 
DE MED E MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, inscrito no CNPJ sob nº 10.831.701/0001-26 
(CONTRATADA).

DISPOSIÇÕES FINAIS: Todas as demais cláusulas contratuais permaneceram as mesmas. 
Publique-se e Cumpra-se.

Remígio, 24 de novembro de 2016.
Melchior Naelson Batista da Silva

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA
AVISO DE LICITAÇÃO

 PREGÃO PRESENCIAL Nº 00042/2016
 OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS de serviços de empreitada para Manutenção de calça-

mento/pavimentação (Calceiteiro/empredador) no município de São José da Lagoa Tapada-PB, 
Portal da Transparência: www.saojoselt.pb.gov.br. Local e Data: Na sala de reuniões da CPL, Rua 
Francisca Tomaz da Silva, 54, Centro, São Jose da Lagoa Tapada- PB, às 09:30 horas do dia 14 
de Dezembro de 2016.

 São Jose da Lagoa Tapada - PB, 01 de Dezembro de 2016 
 JOÃO JUCÉLIO SILVA DO VALE

Pregoeiro Oficial
 

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIUNFO

 RESULTADO FASE HABILITAÇÃO - TOMADA DE PREÇOS Nº 00003/2016
OBJETO: Contratação de Empresa de Engenharia Civil para a execução de Reforma e Adequação 

das Instalações da Secretaria de Saúde do Município de Triunfo - PB..
LICITANTES HABILITADOS:
- A CASA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA .
- ANGULO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI-ME.
- DRENA CONSTRUCOES E LOCACOES LTDA - ME.
- M L S - CONSTRUCAO CIVIL LTDA - ME.
LICITANTE INABILITADO:
- PROJEMAC CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA ME . (não atendeu o item 8.2.10)
Dos atos decorrentes do procedimento licitatório, caberão recursos nos termos do Art. 109, da 

Lei Federal nº. 8.666/93 e suas alterações. Comunica-se que, em não havendo interposição de 
recursos, a sessão pública para abertura dos envelopes Proposta de Preços será realizada no dia 
13/12/2016, às 14:00 horas, no mesmo local da primeira reunião. Maiores informações poderão 
ser obtidas junto a Comissão Permanente de Licitação, Avenida José Duarte de Sá, 33 - Centro - 
Triunfo - PB, no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis.

Telefone: (083) 35391369.
Triunfo - PB, 02 de Dezembro de 2016

ROSALIA PEREIRA DE ANDRADE CANDIDO - Presidente da Comissão
  

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIUNFO

 RESULTADO FASE HABILITAÇÃO - TOMADA DE PREÇOS Nº 00004/2016
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA CIVIL PARA A EXECUÇÃO DE 

OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS METODO TRADICIONAL EM DIVERSAS 
RUAS (RAIMUNDO ROSENDO DE SANTANA, CRIZANTO FELIX DE MOURA, JOSÉ DIAS NETO, 
AV. DA PAZ, RUA PROJETADA - CRECHE ANTIGA, RUA 7 DE SETEMBRO, AV. DO CEMITÉRIO, 
RUA EDUARDO CARLOS PEREIRA, RUA PROJETADA - PRÓX. A CAGEPA E ESTRADA QUE DÁ 
ACESSO AO SÍTIO CANTINHO), PAVIMENTAÇÃO E ILUMINAÇÃO DE DIVERSOS CANTEIROS 
(AV. DA PAZ, AV. TAB. ANTÕNIO JOAQUIM LISBOA E CANTEIROS DA.

LICITANTES HABILITADOS:
- A CASA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA .
- ANGULO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI-ME.
- CONSTRUTORA ORIENT EIRELI - ME.
- M L S - CONSTRUCAO CIVIL LTDA - ME.
LICITANTES INABILITADOS:
- DRENA CONSTRUCOES E LOCACOES LTDA - ME. (não atendeu o item 8.2.7)
- PROJEMAC CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA ME . (não atendeu o item 8.2.10)
Dos atos decorrentes do procedimento licitatório, caberão recursos nos termos do Art. 109, da 

Lei Federal nº. 8.666/93 e suas alterações. Comunica-se que, em não havendo interposição de 
recursos, a sessão pública para abertura dos envelopes Proposta de Preços será realizada no dia 
13/12/2016, às 15:00 horas, no mesmo local da primeira reunião. Maiores informações poderão 
ser obtidas junto a Comissão Permanente de Licitação, Avenida José Duarte de Sá, 33 - Centro - 
Triunfo - PB, no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis.

Telefone: (083) 35391369.
Triunfo - PB, 02 de Dezembro de 2016

ROSALIA PEREIRA DE ANDRADE CANDIDO - Presidente da Comissão

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARUNA

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00023/2016

Torna público que fará realizar através da Pregoeira Oficial e Equipe de Apoio, sediada na 
Rua Professor Moreira, 21 - Centro - Araruna - PB, às 08:00 horas do dia 15 de Dezembro de 
2016, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: AQUISIÇÃO DE MICRO 
COMPUTADORES, IMPRESSORAS E NOBREAKS DESTINADOS A EQUIPAR O LABORATORIO 
DA SECRETARIA DE CIDADANIA, TRABALHO, ASSISTENCIA SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE 
ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. Recursos: previstos no orçamento vigente. Funda-
mento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e Decreto Municipal nº 10/2008. Informações: no horário das 
08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: (083) 3373-1010. Email: 
cpl.araruna@gmail.com

Araruna - PB, 01 de Dezembro de 2016
FRANCIELIA DE FÁTIMA SANTOS SILVA 

 Pregoeira Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BRANCA

 AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00061/2016

Torna público que fará realizar através da Pregoeira Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 
Sargento Florentino Leite, S/N - Centro - Água Branca - PB, às 08:00 horas do dia 16 de Dezembro 
de 2016, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Aquisição de equipa-
mentos 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. Recursos: 
previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e Decreto Municipal nº 
01/2007. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado.

Água Branca - PB, 01 de Dezembro de 2016
DANILA FIRMINO DE LIMA - Pregoeira Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BRANCA

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00062/2016

Torna público que fará realizar através da Pregoeira Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 
Sargento Florentino Leite, S/N - Centro - Água Branca - PB, às 09:30 horas do dia 16 de Dezembro de 
2016, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: 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. Recursos: 
previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e Decreto Municipal nº 
01/2007. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado.

Água Branca - PB, 01 de Dezembro de 2016
DANILA FIRMINO DE LIMA - Pregoeira Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BRANCA

 AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00063/2016

Torna público que fará realizar através da Pregoeira Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 
Sargento Florentino Leite, S/N - Centro - Água Branca - PB, às 10:30 horas do dia 16 de Dezembro 
de 2016, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Aquisição de veículos 
tipo passeio 0 KM, destinados a diversas secretarias do Município de Água Branca/PB. Recursos: 
previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e Decreto Municipal nº 
01/2007. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado.

Água Branca - PB, 02 de Dezembro de 2016
DANILA FIRMINO DE LIMA - Pregoeira Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA
EXTRATO DE TERMO DE ADITIVO

INSTRUMENTO: Quinto Termo de Aditivo ao Contrato nº 00075/2014, em 19.08.2014.
PARTES: Prefeitura Municipal de Ibiara e a empresa, LORENA & ADRIA CONSTRUÇÕES, 

COMÉRCIO E LOCAÇÕES LTDA - ME.
OBJETO CONTRATUAL: Construção de UBS Laluna Bezerra. 
OBJETO DO ADITIVO: Prorrogação de prazo 
FUNDAMENTAÇÃO: Art. 65 da Lei nº 8.666/93.

Ibiara-PB, 02 de Dezembro de 2016
Pedro Feitoza Leite  -  Prefeito                          

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA
EXTRATO DE TERMO DE ADITIVO

INSTRUMENTO: Quinto Termo de Aditivo ao Contrato nº 00074/2014, em 19.08.2014.
PARTES: Prefeitura Municipal de Ibiara e a empresa, LORENA & ADRIA CONSTRUÇÕES, 

COMÉRCIO E LOCAÇÕES LTDA - ME.
OBJETO CONTRATUAL: Construção de UBS Teodomiro Ramalho Alencar. 
OBJETO DO ADITIVO: Prorrogação de prazo
FUNDAMENTAÇÃO: Art. 65 da Lei nº 8.666/93.

Ibiara-PB, 02 de Dezembro de 2016
Pedro Feitoza Leite  -  Prefeito                          

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA
EXTRATO DE TERMO DE ADITIVO

INSTRUMENTO: Sexto Termo de Aditivo ao Contrato nº  00080/2014, em 29.09.2014.
PARTES: Prefeitura Municipal de Ibiara e a empresa SERRA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS 

LTDA - ME.
OBJETO CONTRATUAL: Construção de Praça de Eventos em conformidade com Contrato 

Repasse n° 778280/2012 – Ministério do Turismo/Caixa Econômica Federal.
OBJETO DO ADITIVO: Prorrogação de Prazo
FUNDAMENTAÇÃO: Art. 65 da Lei nº 8.666/93.

Ibiara-PB, 02 de Dezembro de 2016
Pedro Feitoza Leite - Prefeito                          

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA

 EXTRATO DE CONTRATO
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESAS PARA O FORNECIMENTO DE SOM, GERADOR, 

SEGURANÇA PRIVADA DESARMADA, PARA AS COMEMORAÇÕES ALUSIVAS AO ANIVERSÁRIO 
DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DO MUNICÍPIO DE SANTA HELENA-PB E ORNAMENTAÇÃO DA 
CIDADE EM VIRTUDE DO NATAL, CONFORME SOLICITAÇÃO.

FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Presencial nº 00026/2016.
DOTAÇÃO: 21.000 SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO 04 695 0190 2074 MANUTEN-

ÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE CULTURA E TURISMO 3390.39 99 001 OUTROS SERVIÇOS DE 
TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 20.100 GABINETE DO PREFEITO 13 392 0100 2047 REALI-
ZAÇÃO DE FESTIVIDADES E PROMOÇÕES SOCIAIS 3390.39 99 001 OUTROS SERVIÇOS DE 
TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro de 2016
PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Santa Helena e:
CT Nº 00042/2016 - 02.12.16 - BELIRARDO FERREIRA SILVA - R$ 55.300,00

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA

 EXTRATO DE CONTRATOS
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE ARTISTISTAS MUSICAIS PARA APRESENTAÇÃO NAS CO-

MEMORAÇÕES DE ANIVERSÁRIO DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DO MUNICÍPIO DE SANTA 
HELENA, CONFORME SOLICITAÇÃO.

FUNDAMENTO LEGAL: Inexigibilidade de Licitação nº IN00006/2016.
DOTAÇÃO: 21.000 SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO 04 695 0190 2074 MANUTEN-

ÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE CULTURA E TURISMO 3390.39 99 001 OUTROS SERVIÇOS DE 
TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 20.100 GABINETE DO PREFEITO 13 392 0100 2047 REALI-
ZAÇÃO DE FESTIVIDADES E PROMOÇÕES SOCIAIS 3390.39 99 001 OUTROS SERVIÇOS DE 
TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro de 2016
PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Santa Helena e:
CT Nº 00039/2016 - 02.12.16 - BONDE DO BRASIL PROMOCOES E EDICOES MUSICAIS 

LTDA - ME - ME - R$ 60.000,00
CT Nº 00040/2016 - 02.12.16 - JOSE AMAZAN SILVA - ME - R$ 30.000,00
CT Nº 00041/2016 - 02.12.16 - LELEKA PRODUCOES LTDA - ME - R$ 10.000,00

 ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA

 EXTRATO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO
PROCESSO: Exposição de Motivos nº IN00006/2016.
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE ARTISTISTAS MUSICAIS PARA APRESENTAÇÃO NAS CO-

MEMORAÇÕES DE ANIVERSÁRIO DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DO MUNICÍPIO DE SANTA 
HELENA, CONFORME SOLICITAÇÃO.

FUNDAMENTO LEGAL: Art. 25, inciso III, da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações.
AUTORIZAÇÃO: Secretaria de Cultura e Turismo.
RATIFICAÇÃO: Prefeito, em 02/12/2016.

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA  
EXTRATO DE TERMO DE ADITIVO

INSTRUMENTO:  Terceiro Termo de Aditivo ao Contrato nº  00053/2016, em 06.06.2016.
PARTES: Prefeitura Municipal de Pedra Branca e a empresa ITAJUNSATA ENGENHARIA E 

SERVIÇOS EIRELI – EPP.
OBJETO CONTRATUAL: continuação da construção de UBS padrão Tipo I na rua Francisco 

Claudino e UBS padrão Tipo I na Av. Cônego Manoel Firmino, no município de Pedra Branca-PB, 
conforme Portaria nº 340 de 04 de março de 2013 – Ministério da Saúde. 

OBJETO DO ADITIVO: Prorrogação de Prazo
FUNDAMENTAÇÃO: Art. 65 da Lei nº 8.666/93.

Pedra Branca-PB, 29 de novembro de 2016
Allan Feliphe Bastos de Sousa -  Prefeito                          

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA  
EXTRATO DE TERMO DE ADITIVO

INSTRUMENTO: Quinto Termo de Aditivo ao Contrato nº  01.050/2015, em 14.04.2015.
PARTES: Prefeitura Municipal de Pedra Branca e a empresa CONSTRUTORA SOARES LTDA.
OBJETO CONTRATUAL: Execução de obra para reforma e ampliação do campo de futebol. 
OBJETO DO ADITIVO: Prorrogação de Prazo
FUNDAMENTAÇÃO: Art. 65 da Lei nº 8.666/93.

Pedra Branca-PB, 02 de Dezembro de 2016
Allan Feliphe Bastos de Sousa -  Prefeito 

 ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA

RATIFICAÇÃO E ADJUDICAÇÃO - INEXIGIBILIDADE Nº IN00006/2016
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 
IN00006/2016, que objetiva: CONTRATAÇÃO DE ARTISTISTAS MUSICAIS PARA APRESENTA-
ÇÃO NAS COMEMORAÇÕES DE ANIVERSÁRIO DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DO MUNICÍPIO 
DE SANTA HELENA, CONFORME SOLICITAÇÃO; RATIFICO o correspondente procedimento e 
ADJUDICO o seu objeto a: BONDE DO BRASIL PROMOCOES E EDICOES MUSICAIS LTDA 
- ME - ME - R$ 60.000,00; JOSE AMAZAN SILVA - ME - R$ 30.000,00; LELEKA PRODUCOES 
LTDA - ME - R$ 10.000,00.

Santa Helena - PB, 02 de Dezembro de 2016
EMMANUEL FELIPE LUCENA MESSIAS - Prefeito

 ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA

 HOMOLOGAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 00026/2016
Nos termos do relatório final apresentado pelo Pregoeiro Oficial e observado parecer da Asses-

soria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00026/2016, que objetiva: CONTRATAÇÃO DE 
EMPRESAS PARA O FORNECIMENTO DE SOM, GERADOR, SEGURANÇA PRIVADA DESARMA-
DA, PARA AS COMEMORAÇÕES ALUSIVAS AO ANIVERSÁRIO DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DO 
MUNICÍPIO DE SANTA HELENA-PB E ORNAMENTAÇÃO DA CIDADE EM VIRTUDE DO NATAL, 
CONFORME SOLICITAÇÃO; HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório em favor de: 
BELIRARDO FERREIRA SILVA - R$ 55.300,00.

Santa Helena - PB, 02 de Dezembro de 2016
EMMANUEL FELIPE LUCENA MESSIAS - Prefeito

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIUNFO

HOMOLOGAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 00040/2016
Nos termos do relatório final apresentado pelo Pregoeiro Oficial e observado parecer da Assesso-

ria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00040/2016, que objetiva: Contratação de empresas 
para o fornecimento de som, gerador, Segurança privada desarmada, para as comemorações 
alusivas ao aniversário de emancipação política do município de Triunfo-PB, a realizar-se no dia 
22 de Dezembro de 2016.; HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório em favor de: 
BELIRARDO FERREIRA SILVA - ME - R$ 11.000,00.

Triunfo - PB, 02 de Dezembro de 2016
DAMISIO MANGUEIRA DA SILVA - Prefeito

Protocolo...: 2016 - 063761
Responsavel.: PERSONALIZA CONFC DE FARD 
EIRELIME
CPF/CNPJ....: 010643160/0001-02
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            400,00
Apresentante: BANCO DO BRADESCO-60746948/342340
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 062645
Responsavel.: PERSONALIZA CONFC DE FARD 
EIRELIME
CPF/CNPJ....: 010643160/0001-02
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            500,00
Apresentante: BANCO DO BRADESCO-60746948/342340
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 062707
Responsavel.: RAQUEL DOS SANTOS SOUZA 
PEREIRA
CPF/CNPJ....: 015576086/0001-72
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            533,53
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 062854
Responsavel.: RAIMUNDO MARIO MARTINS DE 
ANDRADE
CPF/CNPJ....: 166701913-91
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            464,58
Apresentante: BANCO DO BRADESCO-60746948/342340
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 063058
Responsavel.: ROBERTA DOS SANTOS ALVES
CPF/CNPJ....: 068272124-75
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$          1.627,00
Apresentante: BANCO DO BRADESCO-60746948/342340
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 063556
Responsavel.: SANDRA RACKEL LEITE NOVAES ME
CPF/CNPJ....: 019053812/0001-23
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            200,70
Apresentante: BANCO ITAU S/A-60701190/4132-80
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 063751
Responsavel.: SAVENGE ENGENHARIA
CPF/CNPJ....: 003602219/0001-59
Titulo......: INDIC DUPLICATA  R$          2.241,40
Apresentante: BUREAU CONTABIL ASSESSORIA 
EMPRESAR
Protocolo...: 2016 - 063603
Responsavel.: SEJ COMERCIO VAREJISTA DE 
CONFECCOE
CPF/CNPJ....: 021542564/0001-26
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$          1.047,80
Apresentante: BANCO DO BRADESCO-60746948/342340
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 062604
Responsavel.: TELEFONICA BRASIL S.A.
CPF/CNPJ....: 002558157/0518-24
Titulo......: INDIC DUPLICATA  R$          4.992,00
Apresentante: EDGAR OLIVEIRA DOS SANTOS-ME
Protocolo...: 2016 - 063604
Responsavel.: ZIOELITON ALBUQUERQUE MAIA
CPF/CNPJ....: 023092910/0001-47
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            260,00
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 063628
Responsavel.: GRAZIELLI MARTINS PEREIRA DE 
SOUSA
CPF/CNPJ....: 036856174-78
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            434,50
Apresentante: BANCO DO BRADESCO-60746948/342340
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 055951
Responsavel.: FERNANDA DANTAS DE OLIVEIRA 
MARINHO
CPF/CNPJ....: 045236344-67
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$             85,00
Apresentante: CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG.: 0037
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 056279
Responsavel.: EDINEIDE JEZINI MESQUITA DE 
ARAUJO
CPF/CNPJ....: 273644452-34
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            500,00
Apresentante: BANCO SANTANDER BANESPA S/A
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 057021
Responsavel.: MICHELLE VAZ CAVALCANTI - ME
CPF/CNPJ....: 002564491/0001-29
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            849,42
Apresentante: BANCO ITAU S/A-60701190/4132-80
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 057901
Responsavel.: MICHELLE VAZ CAVALCANTI - ME
CPF/CNPJ....: 002564491/0001-29
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$          1.635,74
Apresentante: BANCO ITAU S/A-60701190/4132-80
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 058821
Responsavel.: PACK IND E COM DE EMBALAGENS 
LTDA
CPF/CNPJ....: 008308067/0002-80
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$          9.500,00
Apresentante: BANCO DO BRADESCO-60746948/342340
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 059189
Responsavel.: JORGE LUIZ MAIA DA SILVA
CPF/CNPJ....: 248511409-91
Titulo......: DUP PRES SER IN  R$            851,19
Apresentante: CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG.: 0037
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 056630
Responsavel.: FRANCIELE F ATANAZIO
CPF/CNPJ....: 058952404-61
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            146,25
Apresentante: CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG.: 0037
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 056646
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,  05/12/2016
Bel. GERMANO CARVALHO TOSCANO DE BRITO

- Titular -

 Responsavel.: BR COM PECAS PNEUS E SERV LT
CPF/CNPJ....: 007674705/0001-33
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$          1.809,93
Apresentante: BANCO ITAU S/A-60701190/4132-80
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 063578
Responsavel.: CAMARIM COMERCIO DE ROUPAS E
CPF/CNPJ....: 023623578/0001-08
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            886,62
Apresentante: BANCO DO BRADESCO-60746948/342340
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 063554
Responsavel.: CERES ELUSADA SILVA
CPF/CNPJ....: 203415630-72
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            220,00
Apresentante: CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG.: 0037
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 063207
Responsavel.: COMERCIO DE APARELHOS MUSICAIS
CPF/CNPJ....: 087270690/0015-82
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            532,56
Apresentante: BANCO SANTANDER BANESPA S/A
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 063277
Responsavel.: COMERCIO DE APARELHOS MUSICAIS
CPF/CNPJ....: 087270690/0015-82
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            131,41
Apresentante: BANCO ITAU S/A-60701190/4132-80
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 063399
Responsavel.: CRISTIANE MARIA DA SILVA SANTANA
CPF/CNPJ....: 739097694-20
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            400,00
Apresentante: CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG.: 0037
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 063210
Responsavel.: DISTRIBUIDORA ATRAENTE LTDA
CPF/CNPJ....: 013061173/0001-61
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$          1.074,00
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 063256
Responsavel.: DUTRA & DORNELAS COMERCIO 
DE ROUPAS
CPF/CNPJ....: 023436202/0001-86
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            371,43
Apresentante: BANCO SANTANDER BANESPA S/A
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 062581
Responsavel.: EDILEUSA MEDEIROS DE ARAUJO
CPF/CNPJ....: 012704794-82
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            300,00
Apresentante: BANCO DO BRADESCO-60746948/342340
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 063082
Responsavel.: ELETRICA CABO & FIO EIRELI
CPF/CNPJ....: 015353128/0001-06
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            579,77
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 062505
Responsavel.: FMS MAGAZINE LTDA ME
CPF/CNPJ....: 011370311/0001-69
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            342,11
Apresentante: BANCO SANTANDER BANESPA S/A
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 063276
Responsavel.: FRAYNI JOSLEY ALVES CELESTINS
CPF/CNPJ....: 071258774-86
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            900,00
Apresentante: BANCO ITAU S/A-60701190/4132-80
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 063369
Responsavel.: GUILI JI - ME
CPF/CNPJ....: 024690017/0001-86
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$          4.162,54
Apresentante: BANCO DO BRADESCO-60746948/342340
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 063902
Responsavel.: HATOS CONFECCOES LTDA
CPF/CNPJ....: 018071921/0001-00
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            912,60
Apresentante: BANCO DO BRADESCO-60746948/342340
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 058243
Responsavel.: JOSE AURELIO DA C. JUNIOR
CPF/CNPJ....: 094206884-02
Titulo......: DUP PRES SER IN  R$            100,00
Apresentante: CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG.: 0037
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 062373
Responsavel.: JOSE GERVASIO DE OLIVEIRA NETO
CPF/CNPJ....: 504305214-72
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            300,00
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 062464
Responsavel.: LUCIANA SITONIO COUTINHO
CPF/CNPJ....: 013323467/0001-14
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            511,28
Apresentante: BANCO DO BRADESCO-60746948/342340
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 063342
Responsavel.: MARCO ANTONIO RAIMUNDO DA SILVA
CPF/CNPJ....: 518515044-00
Titulo......: CED CRE BAN IND  R$        124.356,52
Apresentante: OMNI S/A CREDITO FINANCIAMEN-
TO E IN
Protocolo...: 2016 - 063607
Responsavel.: MG PRODUTOS ALIMENTICIOS 
LTDA - ME
CPF/CNPJ....: 010965139/0001-23
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            272,20
Apresentante: BANCO DO BRADESCO-60746948/342340
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 062698
Responsavel.: MICHELLE VAZ CAVALCANTI - ME
CPF/CNPJ....: 002564491/0001-29
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            849,42
Apresentante: BANCO ITAU S/A-60701190/4132-80
JOAO PESSOA           PB

TOSCANO DE BRITO
SERVICO NOTARIAL E REGISTRAL 

Rua Cândido Pessoa, 31
Fone: 241.7177
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 E D I T A L

JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 063970
Responsavel.: PLANC DCT EMPREENDIMENTO 
IMOB SPE L
CPF/CNPJ....: 016854745/0001-58
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            175,05
Apresentante: BCO BRADESCO S.A.607469480001.12
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 063971
Responsavel.: PLANC DCT EMPREENDIMENTO 
IMOB SPE L
CPF/CNPJ....: 016854745/0001-58
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            175,05
Apresentante: BCO BRADESCO S.A.607469480001.12
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 063974
Responsavel.: PLANC DCT EMPREENDIMENTO 
IMOB SPE L
CPF/CNPJ....: 016854745/0001-58
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            175,05
Apresentante: BCO BRADESCO S.A.607469480001.12
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 063975
Responsavel.: PLANC DCT EMPREENDIMENTO 
IMOB SPE L
CPF/CNPJ....: 016854745/0001-58
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            227,50
Apresentante: BCO BRADESCO S.A.607469480001.12
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 063976
Responsavel.: PLANC DCT EMPREENDIMENTO 
IMOB SPE L
CPF/CNPJ....: 016854745/0001-58
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            227,50
Apresentante: BCO BRADESCO S.A.607469480001.12
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 063978
Responsavel.: PLANC DCT EMPREENDIMENTO 
IMOB SPE L
CPF/CNPJ....: 016854745/0001-58
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            427,50
Apresentante: BCO BRADESCO S.A.607469480001.12
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 063980
Responsavel.: PNEUMIX COMERCIO DE PNEUS LTDA
CPF/CNPJ....: 008841142/0001-93
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            178,40
Apresentante: BANCO ITAU S.A-60701190/0001-04
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 063748
Responsavel.: Q.F.A. INDUSTRIA DE MASSAS E ARTEF.
CPF/CNPJ....: 020949217/0001-50
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$          6.248,26
Apresentante: BCO BRADESCO S.A.607469480001.12
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 063901
Responsavel.: ROSA FRANCISCA DA CONCEICAO ME
CPF/CNPJ....: 018263643/0001-93
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$          3.739,92
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 063684
Responsavel.: SARA RUFINO DA COSTA
CPF/CNPJ....: 022264695/0001-51
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$          1.537,18
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 063860
Responsavel.: T.F CONSTRUTORA E INCORPORADOR
CPF/CNPJ....: 012500334/0001-03
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$          1.302,60
Apresentante: BANCO ITAU S.A-60701190/0001-04
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 063117
Responsavel.: TAIENNE RAIANNE MACIEL RIBEIRO
CPF/CNPJ....: 068445034-82
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$             45,00
Apresentante: CEF-AG TRINC.00360.305.0001.04
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 063431
Responsavel.: WAS REPRESENTACOES COMER-
CIAIS EIREL
CPF/CNPJ....: 019841542/0001-15
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            767,00
Apresentante: BCO BRADESCO S.A.607469480001.12
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 062704
Responsavel.: WECKER IND. COM. DE ART. ES-
PORTIVO
CPF/CNPJ....: 003212501/0001-20
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            822,00
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 062516
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,  03/12/2016
----------------------------------------

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.: ALCIMEIA DE LIMA SILVA
CPF/CNPJ....: 017742337/0001-77
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            882,80
Apresentante: BANCO ITAU S.A-60701190/0001-04
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 064255
Responsavel.: ANDRE EVANGELISTA DA SILVA
CPF/CNPJ....: 022784964-76
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            518,15
Apresentante: BCO SANTANDER S.A-90400888/000142
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 063894
Responsavel.: AUDINEIA DA SILVA RAMALHO
CPF/CNPJ....: 078616454-95
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$             45,00
Apresentante: CEF-AG TRINC.00360.305.0001.04
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 063430
Responsavel.: ANTONIO DE PADUA ARRUDA ME
CPF/CNPJ....: 041141243/0001-27
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            290,00
Apresentante: BCO BRADESCO S.A.607469480001.12
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 063956
Responsavel.: CINARA HELLEN DOS SANTOS
CPF/CNPJ....: 098705114-81
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$             80,00
Apresentante: CEF-AG TRINC.00360.305.0001.04
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 063437
Responsavel.: COM DE APARELHOS MUS MIL 
SONS LTDA
CPF/CNPJ....: 087270690/0015-82
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$          3.460,00
Apresentante: BCO BRADESCO S.A.607469480001.12
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 064157
Responsavel.: COMERCIO DE APARELHOS MUSI-
CAIS MIL
CPF/CNPJ....: 087270690/0015-82
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            184,20
Apresentante: BCO BRADESCO S.A.607469480001.12
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 064173
Responsavel.: HSS COMERCIO DE TINTAS AUT 
EIRELI -
CPF/CNPJ....: 020023564/0001-57
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$          1.592,15
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 063862
Responsavel.: JOYCE PEREIRA DE MORAIS
CPF/CNPJ....: 112438604-13
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$             52,00
Apresentante: CEF-AG TRINC.00360.305.0001.04
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 063433
Responsavel.: PLANC DCT EMPREENDIMENTO 
IMOB SPE L
CPF/CNPJ....: 016854745/0001-58
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            175,05
Apresentante: BCO BRADESCO S.A.607469480001.12
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 063972
Responsavel.: PLANC DCT EMPREENDIMENTO 
IMOB SPE L
CPF/CNPJ....: 016854745/0001-58
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            175,05
Apresentante: BCO BRADESCO S.A.607469480001.12
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 063973
Responsavel.: PLANC DCT EMPREENDIMENTO 
IMOB SPE L
CPF/CNPJ....: 016854745/0001-58
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            175,05
Apresentante: BCO BRADESCO S.A.607469480001.12
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 063967
Responsavel.: PLANC DCT EMPREENDIMENTO 
IMOB SPE L
CPF/CNPJ....: 016854745/0001-58
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            175,05
Apresentante: BCO BRADESCO S.A.607469480001.12
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 063968
Responsavel.: PLANC DCT EMPREENDIMENTO 
IMOB SPE L
CPF/CNPJ....: 016854745/0001-58
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            175,05
Apresentante: BCO BRADESCO S.A.607469480001.12
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 063969
Responsavel.: PLANC DCT EMPREENDIMENTO 
IMOB SPE L
CPF/CNPJ....: 016854745/0001-58
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            175,05
Apresentante: BCO BRADESCO S.A.607469480001.12
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PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA
SECRETARIA DO PLANEJAMENTO

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO
CONCORRÊNCIA Nº 33001/2016

HOMOLOGO a licitação na modalidade Concorrência nº 33001/2016, Processo Nº 2016/057256, 
destinada a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A REQUALIFICAÇÃO DA 
AV. JOSÉ AMÉRICO DE ALMEIDA, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA–PB, e com base no Relatório 
da Comissão Especial de Licitação da SEPLAN e Parecer da Assessoria Jurídica da SEPLAN, 
ADJUDICO seu objeto para a empresa CONSTRUDANTAS CONSTRUÇÃO E INCORPORAÇÃO 
LTDA, cuja proposta atende as exigências do edital, no valor corrigido de R$ 6.614.700,13 (seis 
milhões, seiscentos e quatorze mil, setecentos reais e treze centavos), estando compatível com os 
preços referenciais integrantes do processo licitatório.

João Pessoa, 02 de dezembro de 2016.
Daniella Almeida Bandeira de Miranda Pereira

Secretária de Planejamento

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA
SECRETARIA DO PLANEJAMENTO

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS N° 33003/2016

HOMOLOGO a licitação na modalidade Tomada de Preços nº 33003/2016, Processo Nº 
2016/064220, destinada a seleção de empresa para a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPE-
CIALIZADA PARA A EXECUÇÃO DAS REFORMAS E AMPLIAÇÕES DA CASA DA ACOLHIDA 
TEMPORÁRIA PARA PESSOA IDOSA DE JOÃO PESSOA – PB, a qual culminou como FRACAS-
SADA, conforme demonstra o relatório da Comissão Especial de Licitação da SEPLAN e Parecer 
da Assessoria Jurídica da SEPLAN.

João Pessoa, 02 de dezembro de 2016.
Daniella Almeida Bandeira de Miranda Pereira

Secretária de Planejamento

ESTADO DA PARAÍBA..
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE

SECRETARIA DE OBRAS
REPUBLICAÇÃO POR INCORREÇÃO

EXTRATO DE TERMO ADITIVO
INSTRUMENTO: TERMO ADITIVO Nº 1 DO CONTRATO DE Nº 2.08.007/2015/CJ/SECOB/

PMCG. PARTES: SECOB/CONSTRUTORA E SERVIÇOS DE LIMPEZA CRC LTDA, CNPJ/MF: 
11.622.715/0001-00. OBJETO CONTRATUAL: EXECUÇÃO DAS OBRAS REMANESCENTES 
DE MELHORIAS DAS CONDIÇÕES HABITACIONAIS E  SANEAMENTO BÁSICO  NAS CASAS 
DUPLEX NO BAIRRO DO PEDREGAL, NO MUNICÍPIO DE CAMPINA GRANDE/PB. OBJETO DO 
ADITIVO: PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA CONTRATUAL POR MAIS DE 120 (CENTO E VINTE) 
DIAS. FUNDAMENTAÇÃO: COM FULCRO NO ART 57, INCISO I, § 1º E § 2º, DA LEI 8666/93. 
TOMADA DE PREÇOS Nº 2.08.007/2015. MANTENDO AS DEMAIS CLÁUSULAS INALTERADAS. 
SIGNATÁRIOS: ANDRÉ AGRA GOMES DE LIRA E CARLOS ROBERTO CLAUDINO DE SOUZA 
FILHO. DATA DE ASSINATURA: 14/03/2016.

ANDRÉ AGRA GOMES DE LIRA
Secretário de Obras

Notificamos a Sra. OZELINDA FEITOSA DE LIMA, CTPS nº 00086251/00014, para reassumir as 
suas funções, no prazo de 02 (dois) dias, contados a partir desta publicação, sob pena de rescin-
dirmos o seu contrato de trabalho, por justa causa, por abandono de emprego, conforme dispõe o 
art. 482, letra “I”, da CLT, uma vez V.S.ª não está comparecendo ao trabalho desde o dia 11/11/16.

CARTÓRIO ANTONIO HOLANDA 
Rua Odilon Cavalcante, 81 - Centro

Cajazeiras - PB
Fone/Fax – (83) 3531-2015

EDITAL

Responsável: Wellington Pereira da Silva
CPF: 024.778.534-22
Título/Valor – DMI – R$ 634,78
Protestante: Mota Empreendimentos Imobi-
liários LTDA
Apresentante: Banco do Brasil
Protocolo: 110559
Responsável: Maria Pereira de Souza
CPF: 738.557.314-20
Título/Valor – CBI – R$ 7.704,49
Protestante: BV Financeira S/A Crédito, Fi-
nanciamento 
Apresentante: Realce Sociedade Individual 
de Advocacia
Protocolo: 110517
Responsável: Leandro Ramos de Souza

CPF: 673.097.983-68
Título/Valor – CBI – R$ 42.928,03
Protestante: BV Financeira S/A Crédito, Fi-
nanciamento
Apresentante: Toledo Piza Advogados As-
sociados
Protocolo: 110532 
Responsável: Tamara Cristina Barbosa Braga
CNPJ: 22.879.430/0001-68
Título/Valor – DMI – R$ 439,36
Protestante: Friper Confecções LTDA
Apresentante: Banco Bradesco
Protocolo: 110484
          Em obediência ao Art. l5 da Lei 9.492, 
de 10.09.1997, intimo as pessoas físicas e/ou 
jurídicas citadas a virem pagar ou darem razões 
que tem, neste Cartório de Protesto, à Rua 
acima citada, no prazo de 03 (três) dias, sob 
pena de serem os referidos títulos protestados, 
na forma da Lei.

Cajazeiras – PB, 02 de dezembro de 2016.
Maria Dolores Lira de Souza

Oficiala do Protesto

SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO
DIRETORIA EXECUTIVA DA CENTRAL DE COMPRAS

GERÊNCIA EXECUTIVA DE LICITAÇÃO

CONVOCAÇÕES PARA PREGÃO PRESENCIAL N291/2016
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 21/12/2016 às 09h para:

Aquisição de mobiliários, destinados a Fundação Centro Integrado de Apoio ao Portador de 
Deficiência - FUNAD, 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 - 16-01117-2
João Pessoa, 02 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

CONVOCAÇÃO  PARA PREGÃO PRESENCIAL N320/2016
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:

Aquisição de equipamento de parque infantil e ginástica, com instalação, destinados a Superin-
tendência de obras do plano de desenvolvimento do Estado - SUPLAN, 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 - 16-01122-0
João Pessoa, 02 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 N279/2016
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 20/12/2016 às 09h para:

Registro de preços para contratação de serviços e empresa para fornecimento de arquivo em 
DVD de partitura de musica digital, destinado a Secretaria de Estado da Educação - SEE, 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 - 16-01118-0
João Pessoa, 02 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 N300/2016
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 19/12/2016 às 09h para:

Registro de preços para aquisição de medicamentos, destinado a Secretaria de Estado da 
Saúde - SES/NAF 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 - 16-01119-8
João Pessoa, 02 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 N316/2016
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 19/12/2016 às 09h para:

Registro de preços para aquisição de pão francês, destinado a Secretaria de Estado da Admi-
nistração Penitenciaria - SEAP, 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 - 16-01116-4
João Pessoa, 02 de dezembro de 2016

Vivianne Pereira Almeida Diniz
Gerente Executiva de Licitação

SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA
DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM

COMISSÃO DE ALIENAÇÃO
AVISO DE  LICITAÇÃO

O DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DA PARAIBA-DER/PB, Autarquia 
vinculada à Secretaria de Infraestrutura, torna público, para conhecimento de quantos possam se 
interessar que fará realizar, no Auditório circular do GARDEN HOTEL, localizado na Rua Engenheiro 
José Bezerra, 400, Mirante – Campina Grande - PB, fones: (83) 3065-4111, através da Comissão de 
Alienação, Licitação na modalidade de Leilão dos bens móveis inservíveis (veículos, máquinas, 
equipamento e sucatas, etc.) pertencentes ao patrimônio do DER/PB, no estado e condições em que se 
encontram

Modalidade Data Hora Objeto

LEILÃO PUBLICO 
Nº 01/16

Registro CGE
Nº 1660019-3

20/12/201
6

9:00
.
Alienação dos bens móveis inservíveis, pertencentes ao 
patrimônio do DER/PB

           Cópias integrais do Edital poderão ser obtidas gratuitamente no Departamento de Estradas de 
Rodagens do Estado da Paraíba-DER/PB, localizado na Avenida Ministro José Américo de Almeida s/n, 
Bairro Torre, João Pessoa Paraíba – PB, CEP: 58040-300, em horário comercial, fones: (83) 3216 2885/
3216 2851 e no endereço eletrônico www.lancecertoleiloes.com.br. 

João Pessoa, 02 de dezembro de 2016.
Eng.º  José Célio Marques de Souza
Presidente da Comissão  de Alienação

      

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

EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE REPRESENTANTES 
DA FEDERAÇÃO DAS INDÚSTRIAS DO ESTADO DA PARAÍBA, A SE REALIZAR EM 09 DE 
DEZEMBRO DE 2016. 

Pelo presente edital, convocamos os Senhores Conselheiros da Federação das Indústrias do 
Estado da Paraíba para Reunião Ordinária, a ocorrer no dia 09 de dezembro de 2016, às 16 horas, 
em primeira convocação, ou às 17 horas, em segunda convocação, com pelo menos um terço 
dos Delegados Representantes, na Sub-sede da FIEP, localizada à Rua Rodrigues Chaves, nº 
90 – Centro, na cidade de João Pessoa, no Estado da Paraíba, a fim de deliberar sobre a seguinte 
pauta: I - Aprovação da Ata da Reunião Ordinária realizada em 10 de agosto de 2016; II - Posse 
dos Delegados dos seguintes sindicatos: Sindicato da Indústria de Bebidas em Geral do Estado da 
Paraíba – Gestão: 2016/2019; Sindicato da Indústria de Calçados do Estado da Paraíba – Gestão: 
2016/2019; Sindicato da Indústria de Curtimento de Couros e Peles do Estado da Paraíba – Gestão: 
2016/2019; Sindicato da Indústria de Extração de Fibras Vegetais e Descaroçamento de Algodão 
de Campina Grande – Gestão: 2016/2019; Sindicato da Indústria de Extração de Óleos Vegetais 
e Animais do Estado da Paraíba – Gestão: 2016/2019; Sindicato da Indústria de Fiação e Tece-
lagem em Geral do Estado da Paraíba – Gestão: 2016/2019; Sindicato da Indústria de Sabão e 
Velas no Estado da Paraíba – Gestão: 2016/2019; Sindicato das Indústrias do Milho, Torrefação 
e Moagem de Café e da Refinação do Sal do Estado da Paraíba – Gestão: 2016/2019; Sindicato 
das Indústrias Metalúrgicas, Mecânicas e de Material Elétrico do Estado da Paraíba – Gestão: 
2016/2019. III - Comunicações da Presidência; IV- Previsão Orçamentária do Exercício de 2017; 
V - Assuntos Gerais.  Campina Grande, 02 de dezembro de 2016. Francisco de Assis Benevides 
Gadelha – Presidente do Conselho.

Edital de convocação
Assembleia geral extraordinária

Sindesforte/PB sindicato dos empregados em empresas de segurança de transportadora de 
valores: Carro forte, carro leve, escolta armada em extensão e tesouraria bancaria no estado da 
paraíba. Por sua diretoria convoca todos os empregados associados das empresas de transporte 
de valores; carro forte, escolta armada, carro leve, caixa forte tesouraria bancaria. Para compare-
cerem à assembleia geral extraordinária que será realizada no dia nove de dezembro de 2016. As 
19:00 (dezenove horas) em primeira convocação, e as 19:30 (dezenove e trinta horas) em segunda 
convocação. Na sede do Sindesforte/PB.Rua: Rui Barbosa, 532. Torre, CEP: 58040-490. Para 
deliberarem sobre a seguinte pauta; aprovação da prestação de contas.

                                  João pessoa 02 de dezembro de 2016

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

ESTADO DA PARAÍBA...
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE

SECRETARIA DE OBRAS
REPUBLICAÇÃO POR INCORREÇÃO

EXTRATO DE TERMO ADITIVO
INSTRUMENTO: TERMO ADITIVO Nº 2 DO CONTRATO DE Nº 2.08.015/2015/CSL/SECOB/

PMCG. PARTES: SECOB/CONSTRUTORA E SERVIÇOS DE LIMPEZA CRC LTDA, CNPJ/MF: 
11.622.715/0001-00. OBJETO CONTRATUAL: COMPLEMENTAÇÃO DAS OBRAS REMANES-
CENTES DE MELHORIAS DAS CONDIÇÕES HABITACIONAIS E  SANEAMENTO BÁSICO  
NAS CASAS DUPLEX NO BAIRRO DO PEDREGAL, NO MUNICÍPIO DE CAMPINA GRANDE/
PB. OBJETO DO ADITIVO: PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA CONTRATUAL POR MAIS DE 120 
(CENTO E VINTE) DIAS. FUNDAMENTAÇÃO: COM FULCRO NO ART 57, INCISO I, § 1º E § 2º, 
DA LEI 8666/93, TOMADA DE PREÇOS Nº 2.08.007/2015/CSL/SECOB/PMCG. MANTENDO AS 
DEMAIS CLÁUSULAS INALTERADAS, SIGNATÁRIOS: ANDRÉ AGRA GOMES DE LIRA E CARLOS 
ROBERTO CLAUDINO DE SOUZA FILHO. DATA DE ASSINATURA: 11/07/2016. 

ANDRÉ AGRA GOMES DE LIRA
Secretário de Obras

ESTADO DA PARAÍBA...
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE

SECRETARIA DE OBRAS 
REPUBLICAÇÃO POR INCORREÇÃO

EXTRATO DE TERMO ADITIVO
INSTRUMENTO: TERMO ADITIVO Nº 03 AO CONTRATO Nº 2.08.010/2013/CJ/SECOB/PMCG. 

PARTES: SECOB/CONSTRUTORA RHEMA LTDA-ME. OBJETO CONTRATUAL: EXECUÇÃO 
DAS OBRAS E SERVIÇOS DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DE RUAS 
DO JARDIM PAULISTANO DO MUNICÍPIO DE CAMPINA GRANDE/PB. OBJETO DO ADITIVO: 
PRORROGAÇÃO DE PRAZO EM 120 (CENTO E VINTE) DIAS, ALTERAÇÃO DE VALOR R$ 
181.857,67 (CENTO E OITENTA UM MIL OITOCENTOS E CINQUENTA SETE REAIS E SESSENTA 
SETE CENTAVOS). FUNCIONAL PROGRAMÁTICA: 15.451.1029.1021. ELEMENTO DE DESPESA: 
4490.51. FONTE DE RECURSOS: 000 (RECURSO PRÓPRIO). RESERVA ORÇAMENTÁRIA: 
2467. FUNDAMENTAÇÃO: ARTS. 57 E 65 LEI Nº 8.666/93, CONCORRÊNCIA Nº 2.08.004/2013/
CSL/SECOB/PMCG, MANTENDO ALTERADA. SIGNATÁRIOS: ANDRÉ AGRA GOMES DE LIRA 
E JOÃO LUIZ GONÇALVES ALBURQUERQUE. DATA DE ASSINATURA: 20/02/2016.

ANDRÉ AGRA GOMES DE LIRA
SECRETÁRIO DE OBRAS

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARUNA

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00023/2016
Torna público que fará realizar através da Pregoeira Oficial e Equipe de Apoio, sediada na 

Rua Professor Moreira, 21 - Centro - Araruna - PB, às 08:00 horas do dia 15 de Dezembro de 
2016, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: AQUISIÇÃO DE MICRO 
COMPUTADORES, IMPRESSORAS E NOBREAKS DESTINADOS A EQUIPAR O LABORATORIO 
DA SECRETARIA DE CIDADANIA, TRABALHO, ASSISTENCIA SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE 
ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. Recursos: previstos no orçamento vigente. Funda-
mento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e Decreto Municipal nº 10/2008. Informações: no horário das 
08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: (083) 3373-1010. Email: 
cpl.araruna@gmail.com

Araruna - PB, 01 de Dezembro de 2016
FRANCIELIA DE FÁTIMA SANTOS SILVA 

Pregoeira Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSUNÇÃO
AVISO DE INTERPOSIÇÃO DE RECURSO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 028/2016
A Prefeitura de Assunção/PB, vem através do seu Pregoeiro, tornar público para conhecimento 

dos interessados, a interposição de recurso administrativo protocolado no dia 29/11/2016, pela 
pessoa jurídica: Comercial Sant’ana Veículos e Peças Ltda, CNPJ.: 08.134.975/0001-14, contra o 
resultado do Pregão Presencial Nº 028/2016, conforme item 10.1 do Edital Pregão Presencial n.º 
028/2016 fica a empresa Fiori Veicolo Ltda – CNPJ.: 35.715.234/0001-03 notificada para apresentar 
as contra-razões  no prazo de 03 (três) dias úteis. Os interessados poderão comparecer na sala da 
CPL, das 08h:00mn (oito horas) às 12h:00mn (doze horas) para vista nos autos.

Assunção/PB, 02 de dezembro de 2016.
João Paulo Galdino de Souza

Pregoeiro

PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSUNÇÃO
TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

O Prefeito de Assunção/PB, no uso de suas atribuições legais. Resolve homologar os resul-
tados do julgamento das propostas do Pregão Presencial N.º 026/2016. Objeto: Contratação de 
uma pessoa jurídica para prestar o fornecimento parcelado de material médico hospitalar para os 
Postos de Saúde do município, conforme termo de referencia. Vencedor: NNMED Distribuição 
Imp. e Exp. Medicamentos Ltda - CNPJ: 15.218.561/0001-39, com o valor total de R$ 101.721,35. 
Publique-se e cumpra-se.

Assunção/PB, 28 de novembro de 2016.
Rafael Anderson de Farias Oliveira

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSUNÇÃO
TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

O Prefeito de Assunção/PB, no uso de suas atribuições legais. Resolve homologar os resultados 
do julgamento das propostas do Pregão Presencial N.º 027/2016. Objeto: Contratação de uma 
pessoa jurídica para prestar o fornecimento parcelado de material odontológico para os Postos 
de Saúde do município, conforme termo de referência. Vencedor: José Nergino Sobreira – CNPJ.: 
63.478.895/0001-94, com o valor total de R$ 90.390,50. Publique-se e cumpra-se.

Assunção/PB, 28 de novembro de 2016.
Rafael Anderson de Farias Oliveira

Prefeito
 

ESTADO DA PARAÍBA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPOROROCA

RATIFICAÇÃO E ADJUDICAÇÃO
DISPENSA Nº DP00011/2016
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 DP00011/2016, 
que objetiva: Empresa especializada na realização de Exames de alta e média complexidade tipos 
Ressonâncias, Cintilografias e Ultrassonografias do corpo humano, destinados a pacientes das 
unidades de saúde básicas deste município; RATIFICO o correspondente procedimento e ADJUDICO 
o seu objeto a: DIAGSON - DIAGNOSTICO EM ULTRASSONOGRAFIA E MEDICINA FETAL - R$ 
235.150,00. Itapororoca - PB, 02 de Dezembro de 2016

DIVA MARIA QUEIROZ DA NÓBREGA - Secretária e Gestora do Fundo Munic de Saúde de 
Itapororoca

STONE MÁMORES E GRANITOS COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI ME, 26.154.910/0001-12 torna 
público que recebeu da SEMAPA – Secretaria de Meio Ambiente, Pesca e Arquitetura de Cabedelo 
a LICENÇA DE OPERAÇÃOde Nº 376/2016para Aparelhamento de placas e execução de trabalhos 
em mármore, granito, ardósia e outras pedras e Comércio varejista de materiais de construção 
não especificados anteriormente. Situado à Rua Presidente Venceslau Braz, Nº 87, Bairro: Jardim 
América, Cabedelo-PB, conforme processo Nº 2016.001137-SEMAPA/PMC.

João Pessoa > Paraíba > SÁBADO, 3 de dezembro de 2016 Publicidade
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