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l Ricardo inaugura escola e beneficia estudantes de Curral de Cima. Página 3

l Trecho da Avenida Beira Rio será bloqueado hoje para obras. Página 5

l Relator diz que dará parecer a favor da reforma da Previdência. Página 13

l Seis pessoas morrem em queda de aeronave em Manaus. Página 14
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Boleto não será 
entregue em casa

Renan continua 
na presidência do 
Senado Federal

Emissão agora ocorrerá 
apenas pela internet para 
evitar golpes com envio de 
falsos boletos.  PÁGinA 8

Decisão individual do 
ministro Marco Aurélio 
foi derrubada por seis 
votos a três.  PÁGIna 13

IPVA 2017
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MAchisMO  Mais de um quarto 
dos brasileiros acreditam 
que existem casos em que a 
mulher pode ser culpada por 
ser estuprada. PÁGinA 18

cinEMA Fest-Aruanda come-
ça hoje à noite e exibe gratui-
tamente, no Cinépolis do Ma-
naíra Shopping, 40 filmes até 
a próxima 4ª feira. PÁGIna 9

OPERAçãO vERãO Corpo de Bombeiros reforçou a vigilância nas praias do litoral 
paraibano; 144 bombeiros participam das ações até o dia 10 de fevereiro. PÁGIna 5

EsPAçO cUlTURAl  Última 
edição da Feirinha de Domin-
go será realizada no dia 11, 
com brechós, venda de antigui-
dades e food bikes. PÁGIna 7

Diversão

UNIforme

Corte derruba liminar

Primeira etapa do Eixo Norte

Objetivo é executar trabalhos que não foram concluídos pela empresa Mendes Júnior no Eixo Norte do Pro-
jeto de Integração do Rio São Francisco. Obras do Eixo Leste devem ser finalizadas ainda este mês. PÁGIna 14

A reforma da
Previdência é o 

destaque de hoje do
UNIforme, com 
Linaldo Guedes

Linaldo Guedes - jornalista

Ministério publica novo 
edital da Transposição

Carmen Lúcia, Celso de Mello e Luiz 
Fux votaram a favor de Renan

FO
TO

: A
rq

ui
vo

PÁGIna 2

ALTA

ALTA

17h15

04h45

0.7m

0.6m

baixa

baixa

11h11 
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2.0m

2.1m

Estupros



Se algum roteirista de cinema, ou 
mesmo de uma dessas novelas de TV, 
resolvesse criar, como ficção, um país 
em que ex-ministros, senadores, depu-
tados, empresários e banqueiros fos-
sem mandados todos para a cadeia, é 
bem possível que a sua obra fosse re-
cebida pelo público como uma grande 
e desacreditada chanchada. Uma obra, 
enfim, desprovida de qualquer sin-
tonia com a realidade. Se a tantos re-
cursos ficcionais, decidisse ainda por 
cima acrescer o fato de que decisões 
do Supremo Tribunal Federal já não 
são mais cumpridas pela Mesa Dire-
tora do Senado, a reação dos especta-
dores seria provavelmente unânime: 
este país não existe e o roteirista é um 
despreparado para a função. 

E, no entanto, este país existe, 
situa-se no hemisfério sul do globo 
terrestre, tem dimensão continental 
e se chama Brasil. É uma terra rica 
em recursos minerais, habitada por 
uma imensa maioria de pessoas ho-
nestas, trabalhadoras, e sempre foi 
vista pelos outros como uma Nação 
promissora. Um país do futuro, como 
se chegou a dizer. Afora o fato de ser 
um lugar de gente hospitaleira, des-
provida de espírito bélico e admirada 
por todos os seus visitantes. A esta 
altura, é impossível não chegar a esta 
inquietante conclusão: o país real não 
é o das ruas, com a sua gente cordial. 
Este continua a ser uma ficção, uma 
espera, um futuro a ser conquistado.

O Brasil que de fato existe, ao me-
nos na seara de sua classe dirigente, 
é aquele outro em que o ficcionista, 
dando asas à imaginação, bota todo 
mundo na cadeia e fica à espera de 
novos fatos surreais para, quem sabe, 
poder concluir a sua obra. Seria cô-

mico se não fosse trágico: um país 
abençoado pela Natureza se descobre 
dominado por uma escória política, 
que o saqueia insaciavelmente e nem 
mesmo demonstra constrangimento 
ao ser levada para as prisões ou para 
os tribunais por conta de suas falca-
truas. O desvio do dinheiro público 
assumiu ares de tamanha normalida-
de que muitos dos envolvidos nesses 
escândalos nem esperam que termine 
o tempo de suas primeiras condena-
ções e já passam a “operar” de novo. 
Operar é um eufemismo que se usa 
para não dizer roubar. 

No meio disso tudo, já nem tanto 
espantado, mas perigosamente indig-
nado, está o brasileiro comum, aquele 
que, ainda de madrugada, sai de sua 
casa, pega transportes coletivos de 
péssima qualidade e vai para o tra-
balho. Passa o dia ralando na busca 
do sustento para a família e só à noite 
volta para casa. Dia seguinte, começa 
tudo outra vez. São estes brasileiros 
que pagam a maior carga tributária do 
mundo, sem que isto lhes permita ter 
acesso dignamente a serviços de saú-
de, educação e segurança. São estes 
que constroem casas, prédios, pontes 
e o progresso do país. Desassistidos de 
tudo, são os que pagam caro para vi-
ver num país que, afinal, é deles.

Se a elite dirigente do Brasil não 
quiser compreender o nível de indig-
nação que se instalou na população 
diante de tantos descalabros, vai ter 
de pagar caro. Muito caro. Alguns 
com anos de cadeia, graças à ope-
ração Lava Jato e outras que estão 
apenas começando. E outros com a 
execração pública por não terem hon-
rado o mandato que receberam dos 
eleitores. 

Editorial

Entre o real e a ficção
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Artigo

        O que (não) é o amor

Para alguns sites, a autoria é des-
conhecida. Para outros, trata-se de 
criação de um grupo chamado Velhas 
Virgens. Pouca importa. Importa que 
se encaixa muito bem num feriadão. 
Confiram:

O amor não faz brotar uma nova 
pessoa dentro de você. O nome disso 
é gravidez. 

O amor não dá um norte à sua 
vida. O nome disso é bússola. 

O amor não te faz acreditar em 
falsas promessas. O nome disso é 
campanha eleitoral. 

O amor não te deixa completa-
mente imóvel. O nome disso é trânsi-
to engarrafado. 

O amor não te liberta. O nome dis-
so é Alvará de Soltura. 

O amor não te deixa quente e te 
leva pra cama. O nome disso é febre. 

O amor não te deixa saltitante. O 
nome disso é Axé. 

O amor não te faz esquecer de 
tudo. O nome disso é amnésia. 

O amor não te faz perder a arti-
culação das palavras de repente. O 
nome disso é AVC. 

O amor não te faz sentir borbole-
tas no estômago. O nome disso é fome. 

O amor não te deixa molinho e 
manhoso. O nome disso é Rivotril. 

O amor não te deixa temporaria-
mente cego. O nome disso é spray de 
pimenta. 

O amor não faz seu mundo girar 

sem parar. O nome
disso é labirintite. 
O amor não retribui tuas declara-

ções. O nome disso é restituição de 
imposto de renda. 

O amor não leva teu café da ma-
nhã na cama e ainda dá na boquinha. 
O nome disso é enfermeira. 

O amor não te faz olhar pro céu 
e ver tudo colorido. O nome disso é 
queima de fogos de artifício. 

O amor não te deixa à mercê da 
vontade alheia. O nome disso é Boa 
Noite Cinderela. 

O amor não te faz ver o mundo 
cor-de-rosa. O nome disso é baitolice.

O amor não te dá a chance de mu-
dar o que está diante de você. O nome 
disso é controle remoto. 

O amor não tira suas defesas. O 
nome disso é HIV. 

O amor não te pega desprevenido 
e te impulsiona para frente. O nome

disso é topada.
O amor não faz o coração bater 

mais rápido. O nome disso é arritmia. 
O amor não te enche de flores. O 

nome disso é funeral. 
O amor não te faz ver tudo com 

outros olhos. O nome disso é trans-
plante.

O amor não te faz arder em cha-
mas. O nome disso é gastrite. 

O amor não te faz ficar simpático 
e amoroso de repente. O nome disso 
é Natal.

“O amor não te pega desprevenido e te impulsiona
 para frente. O nome disso é topada.”

 Martinho Moreira Franco - martinhomoreira.franco@.bol.com
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cOntRA cORRupÇÃO

REFORMA Só pREjuDicA tRAbAlhADOR

A Ordem dos Advogados 
do Brasil, Seccional Paraíba 
(OAB-PB), irá comemorar 
85 anos de existência com 
uma grande solenidade, na 
próxima terça-feira (13), 
no Centro Cultural Ariano 
Suassuna, do Tribunal de 
Contas do Estado (TCE-PB), 
a partir das 19h30, para 
relembrar a história da en-
tidade, que foi criada em 15 
de outubro de 1931.

O 9 de dezembro é o Dia In-
ternacional de Combate à 
Corrupção. A data foi lembra-
da em pronunciamento feito 
pelo deputado federal Luiz 
Couto (PT) já nesta terça-fei-
ra, 6, na Câmara dos Deputa-
dos, em Brasília. Ele explicou 
que ela foi instituída para 
lembrar o enfrentamento 
de um dos maiores cânceres 
com que a sociedade se de-
para nos dias atuais.

A Fundação Espaço Cultural da 
Paraíba (Funesc) divulgou a 
lista de projetos selecionados 
para integrarem a programação 
do Circuito Cardume 2017. O 
edital de ocupação foi publica-
do em outubro no Diário Oficial 
do Estado, e previa a seleção de 
espetáculos de teatro, dança e 
circo com objetivo de promover a 
ocupação do Teatro Paulo Pontes 
durante o mês de janeiro e das 
salas 5 e 6 do mezanino 2.

DinhEiRO nO bOlSO
O governador Ricardo Coutinho anunciou que o pagamento da segunda parcela do 13º salário dos 
servidores públicos estaduais – ativos e inativos da administração direta e indireta – será efetuado 
no próximo dia 16. Ele ainda confirmou para os dias 29 e 30 o pagamento dos salários de dezembro.

Segundo o jornalista Elio Gaspari, as hipó-
teses para o Plano B do “Fora Temer” (que 
seria eleição indireta, via Congresso) são: 
Fernando Henrique Cardoso, Joaquim Bar-
bosa, Cármen Lúcia e Nelson Jobim. Estes 
seriam os possíveis nomes a concorrerem 
numa possível eleição indireta, caso o 
mandato de Temer seja cassado.

O deputado Jeová Campos (PSB) classificou como a maior maldade que se podia praticar contra o 
trabalhador brasileiro. Estamos falando da Reforma da Previdência proposta pelo Michel Temer e que 
deve ser votada no Congresso no próximo ano.  O texto fixa uma idade mínima de 65 anos para a 
aposentadoria de homens e mulheres. As novas regras vão atingir trabalhadores dos setores público 
e privado. De acordo com o governo, a única categoria que não será afetada pelas novas normas previ-
denciárias é a dos militares. O trabalhador que desejar se aposentar recebendo a aposentadoria inte-
gral deverá contribuir por 49 anos. Ontem, em entrevista ao programa de Fernando Caldeira na Rádio 
Tabajara, Jeová Campos destacou que o aumento da idade mínima para se aposentar vai prejudicar 
os trabalhadores que terão que ficar na ativa por mais tempo. Outro retrocesso é a redução do valor 
do amparo assistencial ao idoso, que passa a ser desvinculado do salário mínimo para ser atrelado à 
inflação do período. Isso, claro, acarretará prejuízos aos idosos, na medida que terão redução em seus 
benefícios, perdendo, assim a possibilidade de terem um reajuste real. Pelo que se deduz, 2017 vai 
começar como 2016 está terminando: com más notícias para o trabalhador brasileiro.

A foto de Aécio Neves conversando de forma descon-
traída com o juiz Sérgio Moro viralizou ontem nas redes 
sociais. Como se sabe, Aécio é investigado por sua atua-
ção na CPI dos Correios e por supostamente ter recebido 
propina da estatal Furnas, além de ter seu nome citado 
em delações da Lava-Jato. A revolta dos internautas 
contra o encontro descontraído entre os dois foi grande. 

AéCiO e mOrO plAnO b

AnivERSáRiO DA OAb ciRcuitO cARDuME

FO
TO

: D
iv

ul
ga

çã
o

UNinforme
linaldo Guedes
linaldo.guedes@gmail.com

UNIÃO  A
SupERintEnDÊnciA DE iMpREnSA E EDitORA

Fundado em 2 de fevereiro de 1893 no 
governo de álvaro Machado

Br-101 Km 3 - CeP 58.082-010 
Distrito industrial - João Pessoa/PB 
PABX: (083) 3218-6500 / 
ASSiNATUrA-CirCULAÇÃO: 3218-6518
Comercial: 3218-6544 / 3218-6526  
reDAÇÃO: 3218-6539 / 3218-6509

SUPeriNTeNDeNTe

eDiTOreS SeTOriAiS: Geraldo varela, carlos cavalcanti, Alexandre 
Macedo, Felipe Gesteira e Denise vilar

PrOJeTO GrÁFiCO:  Ricardo Araújo, Fernando Maradona e Klécio bezerra

Albiege Fernandes

DireTOr ADmiNiSTrATiVO
Murillo padilha câmara neto

eDiTOreS ASSiSTeNTeS: carlos vieira, Emmanuel noronha, josé napoleão 
Ângelo, Marcos lima e Marcos pereira

DireTOr De OPerACÕeS
Gilson Renato

CHeFe De rePOrTAGem
conceição coutinho

DireTOr TéCNiCO
Walter Galvão

eDiTOrA ADJUNTA
Renata Ferreira



UNIÃO  AJoão Pessoa, Paraíba - QUINTA-FEIRA, 8 de  dezembro de 2016 3
Políticas

Ricardo inaugura escola e beneficia 
500 estudantes de Curral de Cima
Unidade de ensino tem 
capacidade para atender 
a 240 alunos por turno

O governador Ricardo 
Coutinho inaugurou, ante-
ontem, a Escola Estadual de 
Ensino Médio Henrique Fer-
nandes de Farias, em Curral 
de Cima, que recebeu um 
investimento de quase R$ 4 
milhões. A escola tem capa-
cidade para atender cerca de 
240 alunos por turno. A obra 
faz parte de uma série de 
inaugurações programadas 
pelo Governo do Estado para 
este fim de ano.

Na ocasião, Ricardo falou 
sobre os investimentos feitos 
na área da educação com o 
objetivo de incentivar e me-
lhorar a qualidade da Rede 
Estadual de Ensino. “Criamos 
os prêmios Mestre da Educa-
ção, Escola de Valor, também 
o Gira Mundo tanto para estu-
dantes quanto para professo-
res, enfim, estamos investindo 
muito com o objetivo de ver o 
crescimento da Rede Estadual 
de Ensino. Nos últimos anos, a 
Paraíba teve um avanço muito 
grande na educação e sabe-
mos que ela é fundamental 
para o desenvolvimento das 
crianças e jovens paraibanos. 
O conhecimento é a maior 
herança que podemos deixar 
para nossos filhos. Já constru-
ímos mais de 2 mil salas de 
aula pelo Estado e só hoje en-
tregamos esta escola aqui em 
Curral de Cima que representa 
quase R$ 4 milhões de investi-
mento na educação”, observou 
o governador.

O prefeito de Curral de 
Cima, Nadir Fernandes, afir-
mou que a nova escola vai 
mudar a realidade da educa-
ção no município. “Só tenho a 
agradecer ao Governo do Es-
tado por esta obra tão gran-
diosa na nossa cidade. Esta 
escola vai transformar a re-
alidade vivenciada pelos es-
tudantes de Curral de Cima. 
Agora eles têm um local bem 
estruturado para estudar. 
Que os alunos e funcionários 

FOTOS: Secom-PB

zelem por esta unidade de 
ensino”, frisou.

A Escola Henrique Fer-
nandes de Farias possui seis 
salas de aula, refeitório para 
72 pessoas, banheiros, bi-
blioteca, jardim, ginásio po-
liesportivo, laboratórios de 
informática, ciências, física/
matemática e robótica, entre 
outras dependências.

De acordo com o secretá-
rio da Educação, Aléssio Trin-
dade, a escola inaugurada em 
Curral de Cima já se tornou 
referência na região pela qua-
lidade. “A estrutura é fantásti-
ca, a gestão é muito cuidado-
sa, possui uma biblioteca com 
um bom acervo, com autores 
consagrados, o que vem esti-
mulando a leitura, além disso, 
tem os laboratórios que tra-
zem inovação, criatividade e 
uma nova visão educacional. 
Também oferece salas de au-

las amplas, enfim, está escola 
está no padrão dos Institutos 
Federais e de escolas priva-
das”, afirmou.

Para a diretora Rosânge-
la Lisboa, a unidade de ensi-
no é um marco na educação 
de Curral de Cima. “Antes os 
alunos estudavam de forma 
precária e esta escola era 
uma grande necessidade 
para melhorar o ensino na 
localidade. Os estudantes e 
funcionários foram muito 
beneficiados com essa es-
trutura. Já temos demanda 
de alunos de outras cidades 
que querem estudar aqui por 
causa da qualidade. Estáva-
mos ansiosos pela inaugura-
ção”, comentou.

“A Paraíba tem muito a 
comemorar, porque mesmo 
em tempos de crise, continua 
entregando obras da gran-
diosidade desta escola de 

Curral de Cima e do Riachão 
do Poço que também foi en-
tregue hoje. Nesses últimos 
oito dias acompanhando o 
governador, eu pude partici-
par de várias inaugurações 
de escolas pelo Estado, isso 
mostra como a educação 
está sendo bem tratada nes-
sa gestão. A escola de Curral 

de Cima é de extrema qua-
lidade, muito melhor que 
algumas da rede privada”, 
afirmou o deputado estadual 
Gervásio Maia Filho.

A estudante Bianca Ca-
xias representou os alunos 
na solenidade e falou sobre 
a satisfação de participar da 
inauguração da Escola Hen-

rique Fernandes de Farias. 
“Agradeço ao governador por 
acreditar e investir na educa-
ção dos jovens de Curral de 
Cima e da Paraíba. Estamos 
encantados com a escola e 
muito felizes por ter a opor-
tunidade de estudar em uma 
unidade de ensino com tanta 
qualidade”, disse.

Governador Ricardo Coutinho durante a cerimônia. Obra faz parte 
de uma série de inaugurações programadas para este fim de ano

Escola Henrique Fernandes de Farias possui seis salas de aula e refeitório para 72 pessoas

A vice-governadora Lígia 
Feliciano representou o gover-
nador Ricardo Coutinho na re-
união anteontem em Brasília, 
com o ministro do Supremo 
Tribunal Federal, Teori Zavasc-
ki.  O encontro reuniu outros 
governadores e discutiu o res-
tabelecimento do percentual 
constitucional de repasse de re-
cursos sobre a Contribuição de 
Intervenção sobre o Domínio 
Econômico (CIDE), incidente 
sobre as operações realizadas 
com combustíveis para os esta-
dos e municípios.

A audiência com o minis-
tro foi uma tentativa de obter 
uma decisão favorável em rela-
ção à divisão da Cide-combus-
tíveis. Os governos estaduais 
têm direito a uma parcela da 
arrecadação com o tributo, mas 
a União tem descontado 30% 
desse valor, referente à Des-
vinculação da Receita da União 
(DRU) permitida pela legislação 
federal. Os estados argumen-
tam, contudo, que a DRU atinge 
apenas receitas da União, sem 

incidir sobre transferências aos 
governos regionais.

Além do impasse sobre os 
valores das multas da repatria-
ção, os valores da CIDE foram 
retirados dos estados e muni-
cípios. “Essa contribuição é re-
gulada no Artigo 159 da Cons-
tituição, 29% do valor dessa 
receita pertence aos estados, 
e destes, 25% pertence aos 
municípios, a outra parte é da 
União. Com a votação da DRU, 
foi feita uma alteração que faz 
com que os estados percam re-
ceitas importantíssimas para 
honrar compromissos e seguir 
com o desenvolvimento”, ex-
plicou a vice-governadora da 
Paraíba.

Após a reunião com Teori 
Zavascki, a vice-governadora 
acredita que o posicionamento 
do STF seja favorável aos esta-
dos. “Estamos confiantes em 
um entendimento e aguarda-
mos o parecer favorável para 
que possamos restabelecer o 
que está escrito na Constitui-
ção”, concluiu Lígia.

Vice-governadora tem 
encontro com Zavascki

LÍGIA FELICIANO DER reúne 
engenheiros e 
pede rapidez no 
Estrada Segura

Além das muitas obras 
de pavimentação e restaura-
ção de rodovias, atualmente 
em pleno andamento, o go-
vernador Ricardo Coutinho 
tem solicitado ao Departa-
mento de Estradas de Roda-
gem da Paraíba um esforço 
concentrado para recuperar 
o mais breve possível rodo-
vias com o Programa Estrada 
Segura. Para fazer uma análi-
se do cronograma das obras, 
o diretor-superintendente do 
DER, Carlos Pereira de Carva-
lho e Silva, convocou reunião 
de ontem, com os chefes das 
oito residências rodoviárias 
gestores dos contratos de 
manutenção e diretores do 
órgão.

Após fazer uma deta-
lhada explanação sobre a 
necessidade de rapidez na 
execução dos serviços, Car-
los Pereira solicitou de cada 
chefe de Residência Rodovi-
ária um relatório com todas 
as rodovias de sua jurisdição.

Os contribuintes paraiba-
nos com domicílio na Grande 
João Pessoa, que pretendem 
fazer simulações dos débitos 
fiscais ou adesão ao Pagamen-
to Especial de Créditos Tribu-
tários (PEP), vão ganhar um 
espaço reservado de atendi-
mento no 3º andar do bloco II 
do Centro Administrativo do 
Estado, no bairro de Jaguaribe. 
Já os contribuintes do interior 
do Estado deverão procurar 
uma repartição fiscal (Recebe-
doria de Renda ou Coletoria) 
mais próxima ao domicílio 
para também fazer simulação 
e adesão. O Refis começa no 
próximo dia 15 de dezembro 
e vai até 29 deste ano,  das 8h 
às 16h.

Os contribuintes que ade-
rirem ao PEP poderão pagar 
seus débitos com fatos com 
redução de 100% das multas 
de mora e de ofício e de 50% 
dos juros de mora, enquanto 
os débitos superiores a R$ 30 

mil poderão ser divididos em 
até seis parcelas mensais, sen-
do a primeira até o dia 29 de 
dezembro. Contudo, as cinco 
parcelas restantes serão acres-
cidas de juros de mora equiva-
lentes à taxa referencial do Sis-
tema Especial de Liquidação e 
de Custódia (Selic) de 1% no 
mês do pagamento.

Já os créditos tributários 
decorrentes, exclusivamente, 
de penalidade pecuniária por 
descumprimento de obriga-
ções acessórias, terão redução 
menor, ou seja, de 70% do seu 
valor.

Segundo o secretário de 
Estado da Receita, Marconi 
Marques Frazão, o Refis deste 
mês de dezembro poderá ser a 
última oportunidade para a re-
gularização dos débitos fiscais 
com benefício de desconto nos 
próximos dez anos. Esse tipo 
de benefício deverá ser proibi-
do com o acordo de ajuste fis-
cal que está sendo negociado 

pelos estados com o Governo 
Federal. “O governador Ricar-
do Coutinho assinou a Medida 
Provisória 248, instituindo o 
Programa Especial de Paga-
mento de Créditos Tributários 
(PEP), neste mês de dezem-
bro, para que o contribuinte 
possa regularizar seus débitos 
de ICMS com fatos geradores 
ocorridos, de forma mais re-
cente, ou seja, até o dia 30 de 
junho de 2016”, reforçou.

A formalização da adesão ao 
Programa Especial de Pagamen-
to de Créditos Tributários (PEP) 
implica no reconhecimento dos 
débitos fiscais nele incluídos, fi-
cando ainda condicionada à de-
sistência de eventuais ações ou 
embargos à execução fiscal, com 
renúncia ao direito sobre o qual 
se fundam, e da desistência de 
eventuais impugnações, defesas 
e recursos apresentados no âm-
bito administrativo, bem como 
ao atendimento dos seguintes re-
quisitos, de forma cumulativa. 

Negociação de débitos pode ser 
feita no Centro Administrativo

PAGAmENTO ESPECIAL dE CrédITOS TrIbuTárIOS
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Políticas

MPPB convoca a sociedade para 
discutir sobre justiça restaurativa
Audiência ocorrerá na 
próxima quinta-feira, no 
auditório do CCJ da UFPB

O Ministério Público Fe-
deral (MPF) na Paraíba e o 
Ministério Público do Estado 
da Paraíba (MPPB) convocam 
autoridades, entidades da 
sociedade civil e pessoas in-
teressadas para participar de 
audiência pública com o tema 
“Implantação da Justiça Res-
taurativa como Política Pública 
no Âmbito da Socioeducação 
no Estado da Paraíba”. A au-
diência ocorrerá em 15 de de-
zembro de 2016, a partir das 
14h, no auditório do Centro 
de Ciências Jurídicas da Uni-
versidade Federal da Paraíba 
(UFPB), em João Pessoa.

O objetivo geral da au-
diência pública é reunir os 
órgãos federais, estaduais e 
municipais encarregados da 
tutela dos direitos da criança 
e do adolescente no Estado, 
os gestores do sistema socioe-
ducativo, a UFPB e a sociedade 
civil para exporem as ações, 
estudos e discussões acerca da 
implantação da justiça restau-
rativa como política pública na 
esfera da socioeducação.

A audiência terá como 
objetivos específicos debater 
a instauração de normas que 
prevejam e disciplinem a ins-
tituição da justiça restaurativa 
no sistema socioeducativo; 
garantir infraestrutura de fun-
cionamento da justiça restau-
rativa nas unidades da Fun-
dação desenvolvimento da 
Criança e do Adolescente Ali-
ce Almeida (Fundac); garantir 
formação de facilitadores de 
práticas restaurativas e pro-
mover diálogo entre Estado 
e Municípios para estruturar 
ações visando a implantação 
da justiça restaurativa como 
uma política pública estadual.

Serão formalmente con-
vidados a participar da au-
diência os gestores da Fun-
dac, Secretaria de Estado do 
desenvolvimento Humano, 
Presidência do Tribunal de 
Justiça, magistrados vincu-
lados às varas da Infância e 
Adolescência no Município de 

João Pessoa, membros do Mi-
nistério Público e defensoria 
Pública - em especial os que 
atuam nas Varas da Infância 
e Juventude, Secretarias de 
desenvolvimento Social e de 
Segurança Urbana e Cidada-
nia e gestores e representan-
tes dos municípios da Região 
Metropolitana (Cabedelo, Ba-
yeux, Santa Rita e Conde).

A audiência pública é or-
ganizada pela Procuradoria 
Regional dos direitos do Cida-
dão (órgão do MPF), Promoto-
ria de Justiça de defesa do Meio 
Ambiente e do Patrimônio 
Social, Promotoria de Justiça 
Especializada na Comarca de 
João Pessoa e da Promotoria 
de Justiça da defesa da Crian-
ça e do Adolescente da capital 
(órgãos do MPPB).

A realização da audiên-
cia sobre “Implantação da 
Justiça Restaurativa como 
Política Pública no Âmbito 
da Socioeducação no Estado 
da Paraíba” leva em consi-
deração recomendações da 
Organização das Nações Uni-
das para fins de implantação 
da justiça restaurativa nos 
estados-membros, expressas 
nas Resoluções nºs 1999/26, 
2000/14 e 2002/12 que es-
tabelecem os seus princípios 
básicos. Também leva em 
consideração que o Conselho 
Nacional de Justiça, por meio 
de sua Resolução nº 225, de 
31 de maio de 2016, criou a 
Política Nacional de Justiça 
Restaurativa no âmbito do 
Poder Judiciário.

Segundo o site do Con-
selho Nacional de Justiça, em 
linhas gerais, a justiça restau-
rativa trata de um processo 
colaborativo de mediação 
voltado para resolução de um 
conflito, caracterizado como 
crime, que envolve a parti-
cipação maior do infrator e 
da vítima. No Brasil, a justiça 
restaurativa já está em prática 
há mais de dez anos. Essa me-
diação consiste basicamente 
em buscar um acordo entre 
vítima e ofensor que permita 
a resolução do problema que 
não apenas a punição, como, 
por exemplo, a reparação de 
danos emocionais.

A Assembleia Legislativa da 
Paraíba, em reunião extraordiná-
ria da CPI da Telefonia nessa quar-
ta-feira (7), recebeu da operado-
ra de telefonia móvel TIM, 15 mil 
exemplares da ‘Cartilha de Infor-
mações para Consumidor de Tele-
com’, resultado do Termo de Com-
promisso assinado pela operadora 
e pela CPI em agosto deste ano.

A cartilha, de acordo com o 
presidente da CPI, deputado João 
Gonçalves, visa esclarecer os con-
sumidores de telefonia móvel e 
seus direitos e informá-los como 
bem usufruir de seus serviços, 
como chamadas e internet ban-
da larga. “Mais um resultado po-
sitivo da CPI. E agora nós vamos 
acompanhar, fiscalizar todos os 
novos investimentos realizados 
pelas operadoras, novos sinais, 
melhorias de equipamentos e 
todos os itens acordados nos ter-
mos”, pontuou. 

O relator da CPI da Telefonia, 
deputado João Bosco Carneiro, 
explicou que a distribuição das 15 
mil cartilhas será feita pela pró-
pria CPI, principalmente nas esco-
las, nas sedes dos Procons  e ou-
tros órgãos públicos.

 Bosco Carneiro fez um breve 
balanço dos trabalhos da CPI da 
Telefonia, que foram prorroga-
dos por mais 120 dias para justa-
mente fiscalizar os novos serviços 
das operadoras. “Esses termos de 
cooperação e compromisso resul-
taram em mais de R$ 235 milhões 
em investimentos no Estado. Exis-
tiu também o compromisso de 
colocar internet banda larga em 
1.719 escolas da zona urbana e 
outras 1.719 escolas da área urba-
na. Ao todo a CPI conseguiu 4.580 
melhorias”, destacou.  

As operadoras estão instalan-
do sinal de tecnologia 3G em 74 
municípios paraibanos.  Outros 19 

municípios vão passar a ter tec-
nologia 4G. Antes do trabalho da 
CPI, somente existia sinal 4G em 
João Pessoa e Campina Grande. 
Agora mais 19 municípios terão 
essa tecnologia. Há ainda projetos 
nas áreas Cultural e de Educação, 
conquistados pela CPI.

 O executivo de Relações Ins-
titucionais da TIM Nordeste, Feli-
pe Leão, declarou que a empresa, 
com a entrega da Cartilha, está 
honrando com o compromisso as-
sinado no mês de agosto.

Na cartilha o consumidor vai 
encontrar informações sobre o 
que perguntar antes de contratar 
um serviço; como escolher o me-
lhor plano; o que é o Regulamen-
to Geral de Direitos do Consumi-
dor; como deve ser o atendimento 
telefônico das prestadoras; como 
acompanhar o serviço contratado; 
o que é e como funciona a porta-
bilidade, dentre outros direitos.

CPI da Telefonia recebe cartilhas
orientação Para os consumidores

Fotos: Reprodução/Internet

A cartilha, segundo o presidente da CPI, deputado João Gonçalves (centro), visa esclarecer os consumidores de telefonia móvel

“Não há, agora, entre nós, 
condições emocionais para o 
julgamento de processos”. A 
observação foi feita pelo con-
selheiro André Carlo Torres 
Pontes ao tornar declaratória 
a 2.106ª Sessão Ordinária do 
Tribunal de Contas da Paraí-
ba programada para a manhã 
dessa quarta-feira (7) e cuja 
pauta foi transferida para ses-
são extraordinária, na próxi-
ma segunda-feira, a partir das 
9 horas.

Presidente em exercício, 
ele lamentava o falecimento, 
durante a madrugada, do con-
selheiro aposentado Antonio 
Carlos Escorel de Almeida. Ato 
seguinte, decretou luto oficial 
por cinco dias, período ao lon-
go do qual a bandeira do TCE 
permanecerá hasteada a meio 
mastro. Todos os membros da 
Corte assinaram, conjunta-
mente, depois disso, Voto de 
Pesar à família enlutada.

Primeiro a se pronunciar, 
o conselheiro Arnóbio Viana 
revelou que o prévio conhe-

Morre o conselheiro Antonio Carlos Escorel
luto no tribunal de contas da Paraíba

cimento da gravidade do es-
tado de saúde do amigo não o 
deixou menos abalado ante a 
notícia de sua morte. “Mesmo 
assim, eu me senti profunda-
mente abalado, por lastimar 
o desaparecimento do ser hu-
mano que ele foi”.

descreveu Escorel como 
homem possuidor de uma 
cultura multifacetada. “Pou-
cos sabiam história como 
ele. Era capaz de dar aulas a 
filósofos sobre filosofia e de 
assim fazê-lo com profundi-
dade. Tinha grande emba-

samento em administração 
e discutia este assunto com 
qualquer um do ramo. Enten-
dia de economia e de agricul-
tura. Mas dava exemplos de 
simplicidade. Não fazia ques-
tão de que outras pessoas 
decantassem os próprios va-
lores. Os dele se expressavam 
em si mesmos”, comentou.

depois de enumerar os di-
versos cargos públicos ocupa-
dos por Escorel, o conselheiro 
Arnóbio Viana concluiu: “Ele os 
desempenhou com desenvol-
tura e competência.” O conse-
lheiro Nominando diniz contou 
que sua primeira aproximação 
com Antonio Carlos Escorel 
deu-se quando, ainda muito 
jovem, acompanhava os tratos 
do pai (que também foi deputa-
do e de quem herdou o nome) 
com o governo do Estado.

“Era um homem muito 
cordato e atencioso. Mesmo 
depois de aposentado, esteve 
sempre presente em todos os 
eventos do Tribunal”, lembrou. 
Em seguida, propôs a destina-

ção de um dos espaços físicos 
do TCE à memória de Escorel.

Outro a se pronunciar, o 
conselheiro Fernando Catão 
fez ver que o processo de tran-
sição governamental, ao fim da 
gestão do governador Tarcísio 
Burity, foi menos traumática 
em decorrência da condução 
de Escorel. 

Perfil
Nascido no município 

paraibano de guarabira, em 
31 de julho de 1931, Antonio 
Carlos Escorel de Almeida, 
formou-se em direto pela 
Universidade Estadual da 
guanabara.

Entre as principais ati-
vidades, exerceu as de pro-
motor público concursado 
da Comarca de Cabaceiras, 
secretário de Estado da Ad-
ministração geral (de 1966 
a 1971) e, interinamente, de 
secretário  extraordinário do 
Planejamento e Coordenação 
Econômica e, ainda, secretá-
rio do Interior e Justiça

O famoso ‘apadrinha-
mento político’ na indicação 
de professores substitutos 
na Rede Estadual de Ensino 
da Paraíba quando os titu-
lares se ausentarem da sala 
de aula pode estar com os 
dias contados. Isto porque 
só falta a sanção do gover-
nador Ricardo Coutinho 
para o que propõe o Pro-
jeto de Lei 624/2015 vire 
uma realidade nas escolas 
públicas paraibanas. Na ma-
nha dessa quarta-feira (7), 
o deputado estadual Jeová 
Campos (PSB) se reuniu 
com o secretário de Educa-
ção, Aléssio Trindade, para 
debater as melhorias na 
qualidade da prestação do 
serviço público estadual na 
área de Educação, que sur-
girão com a efetivação desta 
nova proposta, que institui 
um processo seletivo públi-
co simplificado para fins de 

contratação temporária de 
professores substitutos. 

“Esse projeto institui 
um processo seletivo pú-
blico simplificado para fins 
de contratação temporária 
de professores substitutos 
na Rede Estadual de Ensino 
quando os efetivos entra-
rem de licença. Isso acaba-
rá com o apadrinhamento 
político na ocupação destes 
cargos na medida em que 
as substituições levarão em 
consideração a competên-
cia técnica e didática, além 
dos títulos de quem pleiteia 
a vaga e não mais a mera 
indicação política como 
acontece hoje. Sendo assim, 
elevaremos a qualidade do 
ensino porque teremos a 
garantia de quem vai subs-
tituir o mestre que está de 
licença será um profissional 
capacitado para tal missão”, 
explica Jeová. 

Jeová Campos discute 
projeto com secretário 

substituição de ProFessores

Ex-secretário no governo Burity



Polícia prende mais de 
170 pessoas na região 
de Sousa este ano
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Ação foi iniciada ontem 
e se estende até o 
dia 10 de fevereiro

Bombeiros lançam Operação Verão
NO LITORAL PARAIBANO

Um total de 144 bom-
beiros militares estarão 
trabalhando durante todo 
o verão nos 75 quilômetros 
do litoral paraibano. “O 
objetivo é preservar e sal-
var vidas nas praias parai-
banas que a cada ano vem 
recebendo mais turistas”. A 
afirmação foi do comandan-
te-geral do Corpo de Bom-
beiros, coronel Jair Car-
neiro, na manhã de ontem, 
durante a abertura da ‘Ope-
ração Verão’ 2016/2017. A 
ação, que foi iniciada ontem 
e se estende até o dia 10 de 
fevereiro, além de reforçar 
a prevenção aquática no li-
toral, também visa evitar o 
aumento de incêndios nas 
matas urbanas no período 
mais quente do ano.

Durante o verão, disse 
o coronel Jair, será redo-
brado o número de postos 
nas praias que poderá che-
gar a 24 nos fins de sema-
na e feriados. O trabalho 
preventivo também inclui 
a distribuição de panfletos 
educativos para a popula-
ção em pontos estratégicos 
com a realização de blitze 
preventivas em entradas de 
praias e postos de fiscaliza-
ção, a exemplo do acesso a 
Praia do Seixas e do Posto 
da Federal na PB 008.

A Operação Verão foi 
lançada para dar tranquili-
dade a todas as pessoas que 
chegam do interior, de ou-
tros estados e países, para 
visitar o litoral paraibano 
em busca de lazer e diver-
são. O coronel Jair, infor-
mou que para este ano, as 
expectativas são as melho-
res possíveis, uma vez que 
será feito de forma mais 
contundente o monitora-
mento das praias mais fre-
quentadas.

“Faço um apelo para as 

José Alves
zavieira2@gmail.com

FOTO: Evandro Pereira

pessoas que vêm de outros 
municípios ou estados e que 
não conhecem nosso litoral. 
Não abusem das bebidas 
alcoólicas antes de entra-
rem no mar, uma vez que 
temos algumas praias em 
mar aberto que dão uma fal-
sa sensação de segurança, 
mas que têm risco iminen-
te”, disse o coronel Jair, aler-
tando que no litoral Norte e 
Sul, por exemplo, as praias 
que oferecem mais risco de 
afogamento são Praia Bela e 
Praia do Sol. 

Investimentos
Durante a solenidade de 

abertura da Operação Verão, 
foi entregue à corporação 
novas viaturas, uniformes 
de mergulho e equipamen-
tos para melhorar o atendi-
mento dos bombeiros a po-

pulação. Este ano, o Governo 
da Paraíba investiu mais de 
R$ 5 milhões na ampliação 
e modernização da corpo-
ração. Só em equipamentos 
operacionais nas áreas de 
atendimento pré-hospitalar, 
combate a incêndio e salva-
mento aquático, foram in-
vestidos R$ 2 milhões.

Todos os equipamen-
tos adquiridos irão reforçar 
e dar subsídio ao trabalho 
dos bombeiros militares 
na Operação Verão. No to-
tal foram 400 uniformes de 
guarda-vidas, 150 nadadei-
ras de salvamento aquáti-
co, 18 pranchões que auxi-
liam no resgate de vítimas 
de afogamento, bem como 
150 rescue tube e 30 sacos 
de resgate, que também são 
utilizados para esse tipo de 
salvamento.

Na área de combate a in-
cêndio, as aquisições incluem 
150 conjuntos de roupas de 
aproximação (indumentária 
que protege contra a exposi-
ção ao fogo), 35 equipamen-
tos de proteção respiratória 
individual (cilindros de ar 
que oferecem proteção a fu-
maça durante um incêndio) 
e 300 botas de combate a 
incêndio (apropriadas para 
oferecer a segurança e resis-
tência ao fogo). 

O coronel Jair informou 
ainda, que neste período 
em que a Paraíba vive uma 
forte escassez hídrica, há 
uma preocupação da cor-
poração em preservar o 
meio ambiente e sobretudo 
as áreas de mata. “Para isso 
pedimos que as pessoas 
tenham consciência e não 
joguem pontas de cigarros 

n Evite nadar sozinho.
n Mantenha a linha da água na 
cintura.
n Não faça brincadeiras tipo: caldos, 
trotes, saltos e simulação de afoga-
mento.
n Evite tomar banho em locais com 
correntes, obstáculos e nas aproxi-

mações de desembocaduras de rios.
Tenha atenção com superfícies 
escorregadias ou correntes.
n Reconheça suas habilidades e seus 
limites na água.
n Ao fazer uso de embarcações ou 
moto aquáticas utilize obrigatoria-
mente o colete salva-vidas.

Dicas aos banhistas

nas BRs onde tem vegeta-
ção”, alertou. 

Na edição da Operação 
Verão 2015/2016, foram 
registrados 6.916 atendi-
mentos preventivos entre 
informações e salvamen-
tos. Foram realizadas dis-
tribuição de pulseiras de 
identificação para crianças 
e advertências prestadas ao 
público, além de 32 salva-

mentos aquáticos. Presente 
na solenidade, o secretá-
rio executivo da Segurança, 
Jean Nunes, afirmou que o 
desempenho dos bombei-
ros nesta época do ano é 
gratificante, e que cada vida 
que é salva no litoral ou em 
rios, nos revela o quanto é 
importante o trabalho e o 
profissionalismo dos bom-
beiros paraibanos. 

Click PB

O trecho da Avenida Beira Rio 
entre a Rua do Capim e a Rotatória 
do Altiplano, será bloqueado das 7 
às 19h de hoje (8), feriado de Nossa 
Senhora da Conceição. A interven-
ção é em decorrência de trabalho 
de terraplenagem da ponte da Beira 
Rio que, segundo a Prefeitura, en-
contra-se em fase final. 

De acordo com o superintenden-
te da Semob-JP, Carlos Batinga, por 
ser em um dia de feriado, quando ge-
ralmente o fluxo de veículos diminui 
nos grandes corredores, o bloqueio 
não causará tantos transtornos ao 
deslocamento entre a área central e 
as praias, mas é preciso que os condu-
tores fiquem atentos a outras rotas. 

“Para quem segue no sentido 
Centro/Praia o fluxo será desviado 

pela Rua do Capim até a Av. Epitá-
cio Pessoa. Já quem sai da orla deve 
ir pela Rua Marcionila da Conceição 
até alcançar a Av. Epitácio Pessoa”, 
explica o superintendente da Se-
mob-JP. 

Durante todo o período da in-
tervenção, agentes de mobilidade 
estarão nas imediações do trecho 
bloqueado, ordenando o fluxo e 
orientando a população.

Trecho da Avenida Beira Rio 
será bloqueado para obras

DAS 7h ÀS 19h DE hOJE

Rodolfo Amorim
Especial para A União

A Festa de Nossa Senhora 
da Conceição é celebrada em 
muitos lugares do Brasil, hoje. 
A programação no bairro do 
Varadouro, em João Pessoa, 
tem início logo cedo. O Centro 
Histórico, com seus prédios 
coloridos e igrejas antigas, 
também será cenário para a 
celebração da Imaculada Con-
ceição. Uma procissão será re-
alizada pelas estreitas ruas do 
Varadouro e Rio Sanhauá. 

A concentração dos fiéis 
vai ocorrer no Adro da Igreja 
de São Frei Pedro Gonçalves 
(ao lado, do agora reforma-
do, Hotel Globo), às 7h da 
manhã. O andor com a ima-
gem da santa será levado pe-
los fiéis, em procissão, até o 
trapiche do Porto do Capim. 
Em seguida, a procissão se-
gue pelo Rio Sanhauá até a 
Ilha da Santa, onde uma mis-
sa será celebrada para come-
morar o Dia de Nossa Senho-
ra da Conceição, a solenidade 
será presidida pelo Padre 

Antônio Maria Guerin. 
Na Rua São Miguel, Vara-

douro, um ofício será rezado 
às 8h, na Igreja Matriz, logo 
após, haverá o Terço Maria-
no. Às 9h da manhã, uma 
missa solene também será 
celebrada pelo padre Alexan-
dre Magno Jardim. 

A procissão das 16h sai 
da Igreja Matriz, e faz um ro-
teiro que passa pela Rua São 
Miguel e Praça da Pedra. O 
retorno é direcionado para 
a matriz, encerrando com a 
Santa Missa.

O Governo do Estado, por 
meio da Secretaria de Esta-
do da Administração, tornou 
facultativo o expediente nas 
repartições estaduais, nesta 
quinta-feira (8), Dia de Nossa 

Senhora da Conceição, para os 
católicos, e de Iemanjá para os 
seguidores das religiões de ori-
gens africanas.

De acordo com a portaria, 
publicada no Diário Oficial do 

último sábado (3), a medida 
contempla tanto a administra-
ção direta quanto a indireta.

Já os serviços essenciais, a 
exemplo de Segurança e Saúde, 
ficam preservados.

Nossa Senhora da Conceição 
é celebrada com procissão em JP

Governo decreta ponto facultativo

FERIADO

A intervenção é 
em decorrência 
de trabalho de 
terraplenagem da 
ponte da Beira Rio

144 bombeiros militares estarão 
trabalhando durante todo o verão nos 
75 quilômetros do litoral paraibano



UNIÃO  A João Pessoa, Paraíba - QUINTA-FEIRA, 8 de dezembro de 2016

Polícia Civil efetuou este ano 
176 prisões na região de Sousa

O trabalho especializado 
da Polícia Civil na região de 
Sousa, Sertão da Paraíba, tem 
resultado na prisão de crimi-
nosos, além da elucidação de 
crimes na área da 19ª Dele-
gacia Seccional, que abrange 
ainda outras 12 cidades. Com 
a atuação dos Grupos Táticos 
Especiais (GTE), somente este 
ano, no período de janeiro a 
novembro, foram efetuadas 
176 prisões, sendo 60 em fla-
grante e 116 por cumprimen-
to de mandados de prisão ex-
pedidos pelo Poder Judiciário.

De acordo com balanço 
da 19ª Delegacia Seccional, 
ainda foi registrada a apreen-
são de armas de fogo, muni-
ções e entorpecentes. Foram 
retirados de circulação pelos 
GTE de Sousa e Pombal 11 re-
vólveres, cinco pistolas, cinco 
espingardas calibre 12, duas 
espingardas de outros cali-
bres, uma bereta, três rifles, 
o que soma um total de 27 
armas de fogo apreendidas. 
Além disso, foram retirados 
das ruas cerca de nove quilos 
de maconha, um quilo e meio 
de crack e aproximadamente 
um quilo de cocaína, o que 
resulta em mais de 11 quilos 
de entorpecentes recolhi-
dos. O trabalho da Seccional 
também se estende em rela-
ção aos crimes patrimoniais, 
principalmente os que envol-
vem o roubo de veículos. Este 
ano já foram recuperados 
dois carros e 14 motocicletas.

A delegada da Seccional, 
Patrícia Forny, destacou que 
as equipes dos Grupos Táti-
cos têm ao todo 17 policiais, 
entre delegados, agentes 
de investigação, escrivães e 
motorista, que atuam dire-
tamente na repressão aos 

crimes contra a vida e a re-
pressão ao tráfico de entor-
pecentes e ao porte ilegal de 
arma de fogo. “São ações es-
pecíficas, fruto de investiga-
ção policial, e que ganharam 
este ano o reforço do delega-
do Carlos Seabra, compondo 
essa equipe. A atuação aliada 
àquela desempenhada pela 
Delegacia de Roubos e Fur-
tos, que começou seus traba-
lhos em abril deste ano, vem 
dando um resultado diferen-
ciado no enfrentamento à 
violência em nossa Área In-
tegrada de Segurança Públi-
ca (Aisp)”, explicou.

Apreensão de cigarros
Um dos trabalhos de 

destaque realizados pelos 
GTE de Pombal e Sousa no 2º 
semestre deste ano foi uma 
apreensão de cigarros con-
trabandeados, avaliados em 
R$ 2 milhões. A ação acon-
teceu no dia 9 de setembro, 
quando mais de 800 caixas 
do produto sem nota fiscal 
foram localizadas no sítio 
Flores, zona rural de Pombal. 
Dois homens foram presos 
em flagrante durante o tra-
balho policial. As caixas de 
cigarros foram levadas para 
delegacia da cidade, sendo 
necessários dois caminhões 
para transportá-las.

Outro trabalho inves-
tigativo dos GTE no dia 8 
de novembro resultou na 
apreensão de mil unidades 
de munição e mais 2 mil car-
teiras de cigarros contraban-
deados na cidade de Pombal. 
O comerciante de bebidas 
Edmilson Almeida Evange-
lista, 62 anos, foi preso em 
flagrante depois de um man-
dado de busca e apreensão 
cumprido em sua residência. 
No local foram encontradas 
as munições calibres .44, .45, 
.556, 12, 762, 40 e 380 e ain-
da caixas de cigarros.  

Foto: Secom-PB

PM forma 60 jovens em projeto 
que incentiva a cultura da paz

EM BAYEUX

A Polícia Militar for-
mou, anteontem (6), mais 
60 alunos no Projeto Reco-
meçar, que tem o objetivo 
de atender adolescentes e 
jovens e orientá-los sobre 
a importância de construir 
uma cultura de paz. Desta 
vez, foram atendidos jovens 
da 1ª série do Ensino Mé-
dio do Centro de Atividades 
Corálio Soares de Oliveira, o 
SESI de Bayeux. No primeiro 
semestre, 128 adolescen-
tes e jovens já tinham sido 
atendidos com o projeto no 
Serviço Nacional de Apren-
dizagem Industrial (Senai).

O trabalho é desenvol-
vido em quatro áreas temá-
ticas: Relação Interpessoal, 
Resolução de Conflitos, Dro-
gas e Violência e Projeto de 
Vida. Os temas são aborda-
dos em dez encontros, ocor-
ridos uma vez por semana, 
onde são desenvolvidas ati-
vidades lúdicas com o apoio 
de recursos audiovisuais. Ao 
final, os alunos saem como 
multiplicadores da cultura 
de paz e da não violência que 
os encontros sugerem.

O coordenador de Com-
bate e Resistência às Drogas 
e a Violência, major Marcos 

Barros, disse que a meta é 
dobrar o número de alunos 
atendidos no próximo ano. “O 
comandante-geral da Polícia 
Militar, coronel Euller Chaves, 
nos desafiou a ampliar o nú-
mero de jovens beneficiados 
com esses encontros peda-
gógicos, então a meta para o 
próximo ano é de aumentar 
a quantidade de instrutores 
para que possamos dobrar o 
número de alunos atendidos 
por esse brilhante projeto 
idealizado pelo tenente Val-
cemir, que também é um dos 
instrutores”, destacou.

Durante os encontros, 

os alunos são levados ao 
debate das temáticas, de-
senvolvimento de trabalho 
em equipe, participação em 
dinâmicas e análise e reso-
lução de conflitos a partir da 
realidade vivenciada.

O projeto começou em 
2015, atendendo em um 
primeiro momento os ado-
lescentes que cumpriam 
medidas socioeducativas na 
Paraíba e teve uma excelen-
te aceitação. Os jovens par-
ticiparam de forma ativa das 
atividades e puderam refletir 
sobre a vida, no aspecto re-
começar, nome do projeto.

Projeto atendeu jovens da 1a série do Ensino Médio do Centro de Atividades Corálio Soares de Oliveira, o SESI de Bayeux

A Gerência de Resso-
cialização da Secretaria de 
Administração Penitenciária 
está finalizando as atividades 
de 2016. Entre elas na área 
da Educação com instalação 
de bibliotecas, salas de aulas 
nas unidades prisionais do 
Estado. De acordo com levan-
tamento feito pelo setor, foi 
constatado o aumento do nú-
mero de participante em al-
guma atividade educacional.

O programa de ressocia-
lização da Seap possui vários 
programas educacionais, en-
tre eles, o Clube da Leitura 
com 32 alunos; e o Rhema 
que conta com 60 alunos ma-
triculados. 92 alunos fazem 
parte dos Programas Volun-
tários da Secretaria de Admi-
nistração Penitenciária.

De acordo com a direção 
do Sílvio Porto, dos 1.336 
reeducandos que estão na 
unidade prisional, 239 são 
alunos matriculados nos di-
versos programas voltados 
para Educação. Do chamado 
1º segmento são 42 alunos 
(1º ao 4º ano); do 2º seg-
mento, são 22 alunos (5º ao 

9º ano); Ensino Médio, 20 
alunos (1º, 2º e 3º ano); Pro-
grama Brasil Alfabetizado, 
23 alunos matriculados; Pro-
jovem, 40 alunos; num total 
são 147 alunos pela Secreta-
ria de Educação.

Participaram da sole-
nidade de encerramento do 
ano letivo do Sílvio Porto a 
Secretaria Estadual de Edu-
cação (SEE), Universidade 
Federal da Paraíba (UFPB), 
Vara das Execuções Penais 
(VEP) de João Pessoa e en-
tidades religiosas. Houve 
apresentações do Coral do 
presídio, Literatura de Cor-
del dos alunos, Clube da Lei-
tura, Peça de Teatro, Grupo 
de Dança Contemporânea, 
Diplomação do Rhema Pri-
sional, Banda Musical e alu-
nos do Projeto de Remissão 
pela leitura.

O gerente do Sistema Pe-
nitenciário, João Paulo Bar-
ros disse que a educação é 
muito importante no proces-
so de ressocialização. “Nos-
sa gerência apoia a todos 
os reeducandos. Esperamos 
que façam um bom proveito 
desse conhecimento adqui-
rido durante o ano, porque 
esse conhecimento ninguém 

toma de vocês”, enfatizou.
Andréa Arcoverde, juíza 

da Vara de Execuções Penais 
da capital, exaltou a educa-
ção e a remissão pela leitura. 
“Hoje é um dia de muita ale-
gria para a Execução Penal, 
é o encerramento do ano da 
remissão pela leitura. Hoje 
estamos colhendo os frutos 
desse trabalho, muitos ree-
ducandos daqui do Sílvio 
Porto estão nesse projeto 
que está sendo um sucesso. 
E ano que vem vamos conti-
nuar, pois sabemos que qual-
quer projeto de ressociali-
zação só funciona se todos 
estiverem comprometidos, 
principalmente a direção da 
unidade penal. Muitos aqui 
só precisam de uma oportu-
nidade, através do estudo e 
do trabalho”.

O diretor da unidade 
prisional, Josinaldo Lima, 
explicou que o trabalho de 
ressocialização no Sílvio Por-
to, apesar das dificuldades, é 
feito com muita competência, 
porque todos são vistos como 
seres humanos. E que a equi-
pe de professores foi quem 
mais se empenhou no ano de 
2016 para que todos os ree-
ducandos tivessem êxito.

Secretaria comemora aumento
do número de reeducandos

Dupla suspeita 
de tráfico de 
drogas é detida 
em Guarabira

Uma ação conjunta das 
Polícias Militar e Civil da Paraí-
ba resultou na prisão de dois 
homens e ainda na apreensão 
de drogas, na manhã de an-
teontem (6), em Guarabira. O 
trabalho foi realizado pelo Nú-
cleo de Inteligência da 2ª Com-
panhia Independente, policiais 
da Força Tática da Polícia Mili-
tar e do Grupo Tático Especial 
(GTE) e Núcleo de Homicídios 
da 7ª Delegacia Seccional de 
Polícia Civil, com sede na cida-
de de Mamanguape.

A polícia chegou a Márcio 
Lira Pereira e Joseilton Soares, 
que estava sob livramento con-
dicional desde 8 de novembro, 
após descobrir que a maconha 
comercializada na região vinha 
do Brejo paraibano a mando 
de um fugitivo do sistema pri-
sional. A informação levou aos 
presos, que foram abordados 
na cidade de Guarabira.

Todos foram conduzidos 
para a sede da 7ª Delegacia 
Seccional de Mamanguape 
para a lavratura do flagrante. 
A operação ainda contou com 
o apoio de equipes do 4º Bata-
lhão de Polícia Militar e Grupo 
Tático Especial da Polícia Civil 
de Guarabira.

Cardoso Filho
josecardosofilho@gmail.com

Policiais militares da 3ª 
Cia do 7º BPM conseguiram 
deter, na noite da última ter-
ça-feira (6), no município de 
Riachão do Poço, uma dupla 
envolvida no roubo de uma 
motocicleta.

Por volta das 19h, duas 
duplas em motocicletas to-
maram outra moto por as-
salto. Logo após, a PM foi 
acionada e os policiais inicia-
ram as diligências. Durante a 
ação, eles conseguiram cap-

turar uma das duplas, tendo 
um dos suspeitos 22 anos de 
idade e o outro um adoles-
cente de 15 anos.

Com eles, os policiais 
encontraram um revólver 
calibre 22. Ainda durante as 
investigações, as equipes po-
liciais encontraram na casa 
do suspeito de 22 anos uma 
espingarda. A dupla detida e 
as armas apreendidas foram 
conduzidas para a delegacia 
local.

Assaltantes são presos 
em Riachão do Poço

Policiais detêm quatro 
pessoas em Santa Rita

Na tarde da última ter-
ça-feira (7), policiais milita-
res detiveram, na cidade de 
Santa Rita, quatro pessoas e 
apreenderam drogas, dinhei-
ro e uma arma de fogo.

Durante uma aborda-
gem a um veículo com qua-
tro suspeitos realizada no 
bairro de Marco Moura, um 
dos ocupantes do veículo 
tentou fugir chegando a dis-
parar contra os PMs durante 
a fuga. As equipes policiais 
iniciaram a perseguição e 
houve novo confronto.

O suspeito, que é al-

bergado da cadeia pública 
de Bayeux, foi cercado e 
chegou a ameaçar cometer 
suicídio apontando a arma 
de fogo para própria cabe-
ça. Os policiais negociaram 
com o homem que acabou 
se entregando. Com ele os 
policiais apreenderam um 
revólver calibre 38. No veí-
culo abordado os PMs en-
contraram ainda crack, co-
caína e cerca de R$ 6.000,00 
em dinheiro trocado.

Os suspeitos e o material 
aprendido foram encaminha-
dos para a delegacia local.

progrAMAs EdUcAcionAis

Ações policiais contaram 
com a participação dos 
Grupos Táticos Especiais
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Trauma de CG realiza campanha 
para arrecadação de brinquedos
Doação pode ser feita 
até o próximo dia 31 na 
recepção do hospital

O setor de Psicologia 
do Hospital de Emergência 
e Trauma Dom Luiz Gonza-
ga Fernandes, em Campina 
Grande, realiza até o próximo 
dia 31, a campanha “Doe Um 
Brinquedo e Faça Uma Crian-
ça Feliz” que visa arrecadar 
brinquedos, jogos, DVDs e li-
vros infantis para presentear 
as crianças hospitalizadas du-
rante o mês de dezembro.

As doações podem ser 
realizadas diretamente no 
Hospital de Emergência e 
Trauma localizado na Av. 
Marechal Floriando Peixoto, 
4700, Malvinas. Outras infor-
mações também podem ser 
obtidas através do telefone 
(83) 3310.5850-ramal 5917 
ou 5913.

Dicas 
Os brinquedos para do-

ação podem ser novos ou se-
minovos. Se usados, verificar 
o bom estado de conservação 
dos mesmos. Os voluntários 
devem ficar atentos a algumas 
recomendações na hora de 
comprar. A preferência é de 
brinquedos de plástico, que 
possam ser lavados e não pos-
suam peças pequenas, para 
evitar acidentes. “Pedimos 
que as pessoas doem presen-
tes como bonecas, carrinhos, 
jogos lúdicos e bolas, evitando 
as pelúcias, pois geralmente as 
crianças são alérgicas e o uso 
não é indicado em ambiente 
hospitalar”, recomendou a psi-
cóloga Rosa Cristina.

Estrutura 
O Hospital de Emergência 

e Trauma de Campina Grande 
disponibiliza 33 leitos na en-
fermaria pediátrica e seis na 
observação. Outros dez leitos 
funcionam na Unidade de Te-
rapia Intensiva (UTI) e quatro 
na Unidade de Tratamento de 
Queimados (UTQ).

Projeto já consolidado na pro-
gramação regular do Espaço Cul-
tural José Lins do Rego, em João 
Pessoa, a ‘Feirinha de Domingo’ se 
despede de 2016 no próximo dia 
11. A última edição do ano ocupa 
a Praça do Povo com artesanato, 
variedades, brechó, venda de an-
tiguidades, gastronomia, food bi-
kes e expositores distribuídos pelo 
local. O acesso à feira é gratuito, 
das 12h às 18h. Paralelo ao evento 
acontece a ação ‘Criança Tem Es-
paço’, com atrações para o público 
infantil, das 14h às 18h.

A Feirinha é uma iniciativa da 
Fundação Espaço Cultural da Paraí-
ba (Funesc) em parceria com o Pro-
grama de Artesanato da Paraíba 
(PAP) e tem como objetivo estimu-
lar a economia criativa, contando 
com adesões de artesãos paraiba-
nos e de outros estados da região, 
a exemplo do Rio Grande do Norte 
e Pernambuco, que estiveram pre-
sentes em várias edições.

Lançado em agosto do ano pas-
sado, o projeto surgiu com a pro-
posta de se repetir mensalmente 
com novas atrações a cada retorno.

Criança tem Espaço 
Atividade paralela à ‘Fei-

rinha de Domingo’, com brin-
cadeiras lúdicas e artísticas 
destinadas ao público infantil. 
Trata-se de um espaço de encon-
tro e integração entre os peque-
nos e as diferentes linguagens 
artísticas como teatro, circo e ar-
tes visuais. A atividade acontece 
das 14h às 17h e a programação 
apresenta uma tarde na Gibi-
teca Henfil, brincadeiras com o 
Palhaço Dadá, que desta vez vai 
apresentar o “Circo das Maravi-
lhas”, exercício de final de curso 
de palhaço ministrado por ele 
ao longo do ano.

Há ainda oficina de desenho, 
visitação à Estação Ciência do 
Espaço Cultural, sessão de cine-
ma e do Planetário. O acesso às 
atrações é gratuito, com exceção 
do Planetário, cuja entrada custa 
R$ 4 (inteira) e R$ 2 (meia). Para o 
cineminha são distribuídas senhas 
com limite de 100 ingressos para 
a sessão. Para o Planetário, os in-
gressos são vendidos a partir das 
16h e a exibição começa às 17h.

Última Feirinha de Domingo do ano 
tem artesanato e gastronomia

NO ESPAÇO CULTURAL

Os clientes do Banco 
do Brasil já podem emitir 
senhas pelo celular, no apli-
cativo do banco, para aten-
dimento presencial. A novi-
dade permite que as pessoas 
retirem a senha de casa ou 
de qualquer outro local e 
recebam a estimativa para o 
atendimento na agência que 
preferir. As senhas entram 
em uma fila virtual e o clien-
te efetua o check-in pelo App 
quando chegar à unidade do 
banco. Caso ele se esqueça 
de validar a senha ao chegar 
à agência, o sistema realiza 

o procedimento automatica-
mente no horário previsto.

A senha pode ser gera-
da para atendimento em sua 
própria agência de relacio-
namento, nas unidades mais 
próximas ou para qualquer 
outra agência de preferên-
cia do cliente. O aplicativo 
pesquisa as dependências 
por nome, número ou CEP e 
exibe os dados gerais, como: 
endereço, telefone e horá-
rio de atendimento. Após a 
emissão de senha, o cliente 
também visualiza o horário 
previsto para seu atendi-

mento. O diretor de clientes 
pessoas físicas do BB, Simão 
Luiz Kovalski, entende que 
a inovação garante maior 
comodidade, “Esta entrega 
faz parte do Programa de 
Transformação Digital do 
BB e permite ao cliente oti-
mizar seu tempo e lhe dá a 
opção de ir às nossas agên-
cias próximo ao horário de 
atendimento. Vamos me-
lhorar a experiência dele, 
oferecendo um atendimento 
mais ágil e com menor tem-
po de espera em filas. E em 
breve, o aplicativo também 

realizará a triagem prévia, 
oferecendo ao cliente todas 
as opções para resolução de 
sua demandas no próprio 
app, sem precisar se deslo-
car até uma agência ”.

A implantação surgiu da 
ideia de dois funcionários 
da instituição e foi a gran-
de vencedora da 1ª edição 
do Programa Pensa BB, que 
estimula os funcionários a 
criar soluções inovadoras 
para o banco. A sugestão 
concorreu com outras 3.265 
propostas de todas as áreas 
da instituição.

BB lança emissão de senhas 
para atendimento presencial

PELO CELULAR

A equipe que compõe 
a Operação Verão Cabede-
lo realizou, anteontem (6), 
mais uma etapa do projeto, 
que visa ordenar a orla da 
cidade para receber vera-
nistas e moradores duran-
te os meses de dezembro, 
janeiro e fevereiro. 

Dessa vez, foram cum-
pridas oito Ordens de Re-
moção de pequenos co-
mércios irregulares que 
vinham operando ao lon-

go da orla de Intermares 
e Poço. 

No último sábado (3), 
todos esses comercian-
tes foram notificados e 
orientados a remover seus 
equipamentos no prazo 
máximo de 48 horas. Tam-
bém foram orientados so-
bre como buscar a devida 
regularização e sobre as 
normas de ordenamento 
de suas atividades junto ao 
Poder Público Municipal.

Oito cidades da Paraíba 
vão receber mais de R$ 5,4 
milhões para melhorias no 
controle do ‘barbeiro’, res-
ponsável pela transmissão 
da doença de Chagas. Os 
recursos são da Fundação 
Nacional da Saúde (Funa-
sa) e fazem parte do pro-
grama de aperfeiçoamento 
do Sistema Único de Saúde 

(SUS). Os municípios que 
vão receber mais recursos 
são Cacimbas, São Francis-
co, Nazarezinho, Boqueirão 
e Uiraúna. Cada um irá re-
ceber R$ 828,5 mil.

Os outros municípios 
beneficiados são: Santa 
Inês, com R$ 383,7 mil, e 
Nova Olinda e Bom Jesus, 
com R$ 500 mil cada.

Moradores dos mu-
nicípios de Araçagi, Mu-
lungu, Riacho de Santo 
Antônio, Salgadinho, Bo-
queirão e Teixeira serão 
beneficiados com a libe-
ração de R$ 458 mil para 
construção de seis Uni-
dades Básicas de Saúde 
(UBS). Os novos recursos 
fazem parte do Progra-
ma de Requalificação de 
Unidades Básicas de Saú-
de (Requalifica UBS), do 
Ministério da Saúde, que 
tem por objetivo melho-
rar as unidades de saúde 
já existentes e possibili-
tar a construção de novas 
unidades para ampliar o 

atendimento gratuito à 
população por meio do 
Sistema Único de Saúde 
(SUS).

Os recursos estão 
previstos no âmbito do 
Programa de Aceleração 
do Crescimento (PAC 2) e 
são repassados aos Fun-
dos Municipais de Saúde, 
por meio do Bloco de In-
vestimentos na Rede de 
Serviços de Saúde de cada 
região contemplada.

O Requalifica UBS é 
uma das estratégias ado-
tadas pelo Governo Fede-
ral para a estruturação e o 
fortalecimento da atenção 
básica em todo o Brasil. 

Comércio irregular 
será retirado da orla

Municípios da PB vão 
receber R$ 5,4 milhões 

Saúde libera R$ 458 mil 
para 6 cidades no Estado

EM CABEDELO

COMBATE AO BARBEIRO

CONSTRUÇãO DE UBS

n Feirinha de Domingo
Data: 11/12
Horário: 12h às 18h
Atrações: artesanato, gastronomia, 
brechó, variedades, antiguidades
 

n Criança tem Espaço
Horário: 14h às 18h
14h às 17h - Visitação à Gibiteca e 
Estação Ciência do Espaço Cultural
14h às 17h - Oficina de desenho 
com professor Amauri Flor
14h - Contação de História com Lu-
ciana Portela
15h - Cineminha (distribuição de 
senhas a partir das 14h)
16h - “Circo das maravilhas “ - con-
clusão de oficina de Palhaço - com 
Dada Venceslau
17h - Planetário – R$ 4 e R$ 2, meia 
entrada - (venda de ingresso partir 
de 16h)
  

n Local: Espaço Cultural José Lins do 
Rego (Rua Abdias Gomes de Almeida, 
800, Tambauzinho – João Pessoa)

Serviço

FOTO: Thercles Silva

Paralelo ao evento do próximo domingo acontece a ação ‘Criança Tem Espaço’, com atrações para o público infantil, das 14h às 18h.
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Fisco e Detran alertam para golpes e 
encerram envio de boletos do IPVA
No próximo ano, a
emissão do carnê será 
feita apenas pela internet

Em virtude de denúncias 
de tentativas de golpes com 
o envio de falsos boletos do 
IPVA (Imposto sobre a Pro-
priedade de Veículos Auto-
motores) aos contribuintes 
paraibanos, a Secretaria de 
Estado da Receita (SER) e o 
Departamento Estadual de 
Trânsito da Paraíba (Detran
-PB) decidiram encerrar o 
serviço de envio de boletos 
do tributo às residências dos 
proprietários a partir de ja-
neiro de 2017. 

Com o fim do serviço 
de entrega às residências, os 
contribuintes deverão, ago-
ra, emitir os boletos do IPVA 
e do licenciamento dos veí-
culos somente nos portais 
da Receita Estadual (www.
receita.pb.gov.br) e do De-
tran-PB (www.detran.pb.gov.

br) para realizar o pagamento 
do tributo. Outra opção para o 
contribuinte será emitir esses 
boletos nas repartições fiscais 
(Recebedoria de Renda e Co-
letorias) ou nas unidades do 
Detran-PB do Estado.

Caso os proprietários 
de veículos recebam algum 
boleto físico em sua residên-
cia ou mensagem eletrônica 
(e-mail) sobre cobranças de 
boleto do IPVA e do licencia-
mento, o contribuinte deve 
considerá-las como falsa ou 
como uma tentativa de golpe, 
pois a SER e o Detran-PB já 
cancelaram o serviço de en-
trega ou de cobrança do tri-
buto por esses meios. 

Para saber a situação do 
veículo ou de débito de IPVA, o 
contribuinte deve sempre con-
sultar os portais do Detran-PB 
ou  Receita Estadual. Para tan-
to, basta informar o número 
do Renavam (Registro Nacio-
nal de Veículos Automotores) 
e a placa do veículo.

A Polícia Civil, por meio da De-
legacia de Roubos e Furtos (DRF), 
em uma ação conjunta com a De-
legacia da Infância e o Núcleo Es-
pecializado em Repressão a Ten-
tativas de Homicídios (Nertho) de 
Campina Grande, deflagrou, on-
tem, a Operação Gran Prime, que 
teve como objetivo dar cumpri-
mento a cinco mandados de busca 
e apreensão. Cinco pessoas foram 
presas.

A ação foi motivada pelas de-
núncias feitas para o número 197 
Disque Denúncia da Secretaria de 
Estado da Segurança e da Defesa 
Social (Seds). As ligações anôni-
mas informaram sobre a existên-
cia de um comércio ilegal de ele-
trônicos instalado na cidade. De 

acordo com os denunciantes, além 
de vender os equipamentos sem 
nota fiscal, estes comerciantes ain-
da estariam comprando produtos 
roubados para revender.  

Depois de investigar as infor-
mações, os policiais chegaram até 
os alvos da operação, as lojas que 
comercializam aparelhos celulares 
e eletroeletrônicos no Shopping 
Edson Diniz, localizado no Centro 
de Campina, e barracas de am-
bulantes que vendem os mesmos 
produtos na Praça Clementino Pro-
cópio. Os mandados foram cumpri-
dos em duas lojas da Dencell Celu-
lares, Dingo Celulares e Prime Cell.

Nestas quatro lojas e em bar-
racas do mercado clandestino, os 
policiais apreenderam mais de 

300 aparelhos celulares novos e 
seminovos, tablets e notebook, 
todos estavam sem notas fiscais 
que comprovam a procedência 
dos equipamentos. Cinco pessoas 
foram presas: Juzênio Nascimen-
to dos Santos, José Patrício dos 
Santos Barbosa, Elielson Menezes 
do Rego, José Ricardo de Aquino 
Guerra e Marcone Lopes da Silva.

Os suspeitos foram encaminha-
dos para a Delegacia de Roubos e 
Furtos, onde foram ouvidos pelo 
delegado Cristiano Santana, que 
coordenou a operação. Todos au-
tuados por receptação de produtos 
roubados. Os presos estão recolhi-
dos na carceragem da Central de 
Polícia, no bairro do Catolé, aguar-
dando pela audiência de custódia.

Polícia apreende 300 celulares
sem nota fiscal em campina Grande

foto: Secom-PB

A Operação Gran Prime, em Campina, deu cumprimento a cinco mandados de busca e apreensão e cinco pessoas foram presas

Em comemoração aos 10 
anos de fundação, a Associação 
dos Caminhantes e Corredores 
de Rua da Paraíba (Ascorpa/PB) 
realizará no próximo sábado, às 
18h30, a festa de confraterni-
zação no Restaurante Show de 
Bola, no Geisel. Na oportunida-
de, serão homenageados atletas, 
sócios e dirigentes que fazem 
parte da associação. Um perío-
do de realizações e sucesso que 
conta com Gledson Francisco 
(presidente) e Normando José 
(vice), que vêm fazendo um tra-
balho social no fortalecimento 
do esporte da Paraíba. 

O Circuito e a Corrida das 
Praias, competições tradicio-

nais que são realizadas pelo 
interior paraibano e outros 
estados fazem parte do calen-
dário de atividades da Ascorpa. 
Vários atletas se destacam nas 
competições locais, nacionais 
e internacionais, com pre-
sença confirmada na Corrida 
Internacional de São Silves-
tre/2016. Para o presidente 
Gledson Francisco, uma déca-
da dedicada ao esporte, com a 
união de todos os integrantes. 
“Uma data especial para quem 
colaborou para o sucesso da 
Ascorpa. Quero agradecer o 
apoio e dedicação dos dirigen-
tes, sócios e atletas”, observou 
Gledson. 

Ascorpa comemora 
10 anos de fundação

sábado

Os gabaritos das provas 
do Exame Nacional do Ensino 
Médio (Enem) aplicadas no 
último fim de semana estão 
disponíveis na internet e tam-
bém no aplicativo do Enem. 
Os cadernos de questões estão 
disponíveis para download, 
dando acesso a todos os itens 
do exame.

Segundo o Instituto Na-
cional de Estudos e Pesquisas 
Educacionais Anísio Teixeira 
(Inep), uma questão sobre efei-
to estufa, na prova de Ciências 
da Natureza e suas Tecnologias, 
foi anulada. Ela tem número di-
ferente dependendo da cor do 
caderno de questões - Caderno 
Branco (Questão 58), Caderno 
Amarelo (Questão 52), Cader-
no Azul (Questão 60), Caderno 
Rosa (Questão 88).

De acordo com o Inep, 
como a prova do Enem é ba-
seada na Teoria de Resposta ao 
Item (TRI), a anulação não tem 
impacto no resultado final.

Questão anulada
A questão foi anulada na 

prova regular porque a escala 

do gráfico apresentado permi-
tia diferentes interpretações. 
O item foi mantido na prova 
aplicada a participantes com 
deficiência visual.

Segundo o Inep, foram 
disponibilizados quatro gráfi-
cos representando cinco gases 
responsáveis pelo fenômeno 
de efeito estufa e suas respec-
tivas concentrações na atmos-
fera entre os anos de 1978 e 
2010.

A questão pedia que o 
participante indicasse qual dos 
gases apresentava maior au-
mento percentual de concen-
tração na atmosfera nas últi-
mas duas décadas. Embora não 
haja incorreções nos dados, as 
escalas apresentadas nos grá-
ficos podem ter dificultado a 
visualização dos pontos relati-
vos à concentração de gases e 
assim, a partir de um cálculo 
mais sofisticado, permitido 
uma segunda interpretação 
por alguns participantes.

Na prova ledor, aplica-
da para deficientes visuais, 
as questões com imagens são 
adaptadas, e não há possibi-
lidade de uma segunda inter-
pretação. Por esta razão, o item 
não foi anulado.

Divulgado gabarito da 
segunda prova do Enem

disponível na internet

Mariana Tokarnia
Da Agência Brasil

Alunos, professores 
e gestores das escolas da 
Rede Estadual, que adota-
ram a Metodologia Alum-
brar participaram, ontem, 
de um dia de socialização 
e troca de experiências, 
em João Pessoa, Campina 
Grande e Patos. A abertura 
oficial do evento foi na Es-
cola Cidadã Integral Técnica 
(ECIT) Pastor João Pereira 
Gomes Filho, na capital. O 
Alumbrar é uma iniciativa 
do Governo do Estado, por 

meio da Secretaria de Esta-
do da Educação (SEE), em 
parceria com a Fundação 
Roberto Marinho. O projeto 
utiliza o método da telessa-
la para corrigir a distorção 
entre idade e ano letivo do 
estudante, reorganizando a 
trajetória escolar desse alu-
no.

A secretária executiva 
de Gestão Pedagógica da 
SEE, Roziane Marinho, par-
ticipou do evento em Cam-
pina Grande. 

Escolas realizam evento 
do Projeto Alumbrar

O Tribunal Regional Fede-
ral da 2ª Região (TRF2) negou, 
ontem, a libertação de dois en-
volvidos na Operação Calicute, 
um desdobramento da Opera-
ção Lava Jato que levou à pri-
são o ex-governador do Rio de 
Janeiro Sérgio Cabral. A medida 
havia sido pedida em habeas 
corpus para Hudson Braga, ex-
secretário estadual de Obras 

do Estado, e Carlos Miranda, 
ex-assessor de Cabral.

Em decisão unânime da 
1ª Turma do TRF2, por 3 votos 
a 0, os dois réus tiveram manti-
das as prisões preventivas de-
cretadas pela 7ª Vara Federal 
Criminal. Braga e Miranda es-
tão presos desde 17 de novem-
bro, acusados de atuar como 
operador administrativo e fi-
nanceiro, respectivamente, da 
organização criminosa lidera-
da por Cabral a partir de 2007.

Justiça nega liberdade a 
envolvidos na Calicute
Vladimir Platonow
Da Agência Brasil

Sedh mobiliza 
gerências para o 
enfrentamento 
ao Aedes aegypti

A Secretaria de Estado 
de Desenvolvimento Humano 
(Sedh), assim como demais 
órgãos do Governo do Esta-
do, participa da mobilização 
de combate ao Aedes aegypti, 
que está sendo desenvolvida 
em todo o Brasil. A iniciativa 
teve início no dia 2, com o Dia 
D de Combate ao Aedes, e con-
tinua durante todo este mês. 

Nesta semana, a equipe 
da Sedh visitou o Centro Social 
Urbano (CSU) de Mandacaru, 
onde recebeu adesão dos mo-
radores e juntos realizaram 
um grande mutirão, deixando 
o ambiente livre do risco de 
focos do mosquito. 

Com faixas e material de 
limpeza, servidores e morado-
res da região fizeram um ver-
dadeiro arrastão, que também 
incentivou até aqueles que 
não estavam participando da 
ação.   

Ainda como parte da mo-
bilização, a sede do Sine-PB, 
que fica na Rua Duque de 
Caxias, no Centro de João Pes-
soa, recebeu a visita dos técni-
cos da Sedh que participam do 
Comitê Estadual de Enfrenta-
mento a Dengue.

Acaba sigilo do 
BNDES, CEF 
e BB em 
empréstimos

A Comissão de Constitui-
ção e Justiça (CCJ) do Senado 
aprovou ontem projeto de lei 
que torna pública as informa-
ções sobre empréstimos con-
cedidos a empresas ou entes 
públicos nacionais ou estran-
geiros pelo Banco Nacional de 
Desenvolvimento Econômico e 
Social (BNDES), pela Caixa Eco-
nômica Federal e pelo Banco 
do Brasil e suas subsidiárias. O 
texto segue, agora, para análise 
do plenário da Casa.

De acordo com o autor da 
proposta, senador Lasier Mar-
tins (PDT-RS), há a necessidade 
de impedir “o capitalismo de 
compadrio”, que, segundo ele, 
tem marcado nos últimos anos 
as decisões de operações de 
empréstimo envolvendo as ins-
tituições financeiras públicas.

O relator da matéria da 
CCJ, senador Ataídes Oliveira 
(PSDB-TO), ao recomendar a 
aprovação do projeto, concor-
dou com a necessidade de im-
plementar um sistema “mais 
transparente” nos bancos pú-
blicos.

Ivan Richard Esposito
Da Agência Brasil



Ancine lança primeiro 
edital para produção 
de jogos eletrônicos
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Festival Cultural 
da Costa do Conde 
tem início amanhã
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Niskier escreve sobre a 
trajetória do saudoso 
escritor Ferreira Gullar

NACIONAL DIVERSIDADE

FOTOS: Divulgação9

O cartaz da edição 2017 
do Fest-Aruanda (acima) 
e cena do documentário 
“Axé: Canto de um povo 
de um lugar”, dirigido por 
Chico Kertész (lado)

Com 40 filmes em sua programação, Fest-Aruanda abre oficialmente hoje 
na capital com o lançamento do filme “Axé: Canto de um povo de um lugar”

Noite de homenagens

Marcada por home-
nagens e lançamen-
tos, a 11ª edição do 
Fest-Aruanda abre 
sua programação 
ao público da ca-
pital oficialmente 
na noite de hoje, às 

18h, e traz até a sala 9 do Cinépolis do 
Manaíra Shopping uma série de ho-
menagens e o lançamento do longa-
metragem de Chico Kertész intitu-
lado “Axé: Canto de um povo de um 
lugar”. Tendo ainda na programação 
a exibição de curtas e médias-me-
tragens, o evento é responsável por 
movimentar a cena audiovisual da 
capital com filmes inéditos que não 
estão no circuito comercial ainda. 
No total, serão 40 produções exibi-
das até a próxima quarta-feira (14) 
e todas elas com entrada gratuita ao 
público.    

“Estou muito emocionado em ser 
homenageado no festival, pois é a se-
gunda vez que participo desse instru-
mento cultural com foco no cinema. 
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 
traduzir toda minha arte e é por isso 
que fico orgulhoso em ser reconhe-
cido”, contou o pesquisador, crítico e 
diretor, Wills Leal, sobre sua homena-
gem pelos seus 80 anos de vida. 

Wills receberá já na abertura do 
evento o Troféu Aruanda e também 
um troféu da Academia Paraibana de 
Cinema (APC), da qual é sócio-funda-
dor. O romancista e jornalista João de 

n Evento: I10 Fest-Aruanda
n Quando: Abertura oficial hoje, mas segue até o dia 14
n Onde: Exibição dos filmes no Cinépolis do Manaíra 
Shopping e debates no auditório do Nord Luxxor Hotel 
Sapucaia, localizado em Tambaú. 
n Horário: Abertura 18h, mas no decorrer dos dias cada 
filme possui seu horário
 n Entrada: Gratuita

Serviço

Lucas Silva
Especial para A União

Lima também será homenageado com 
a exibição do documentário “Péricles 
Leal - O criador esquecido”. E por fim, 
homenagens póstumas ao jornalista 
Geneton Moraes e ao cineasta parai-
bano Manfredo Caldas, ambos mortos 
este ano.    

Após a cerimônia de abertura, 
tem início as exibições com o docu-
mentário intitulado “Axé: canto de 
um povo de um lugar”, produzido por 
Chico Kertész, às 19h30. A história do 
longa fala sobre o ritmo, surgido na 
Bahia, que acabou conquistando todo 
o País. Indo mais além, o filme por se 
só traz até ao público uma expansão 
do universo do Axé. 

Originário da Bahia e considerado 
hoje um dos movimentos musicais 
mais globalizados do mundo, o Axé é 
um ritmo musical que carrega em sua 
essência boa parte de todo o sincretis-
mo musical e cultural baiano. Em cima 
disso, o documentário reúne entrevis-
tas e imagens de arquivo com objetivo 

de traçar um ponto inicial do nasci-
mento do gênero.

Ineditismo
“Esse ano nós seguimos a tradição 

do festival de trazer filmes inéditos. 
Isso é uma marca do festival nos últi-
mos cinco anos. Então todos os longas 
da mostra competitiva  são inéditos no 
mercado nacional e não foram exibi-
dos em salas comerciais”, contou em 
entrevista ao jornal A União o coorde-
nador do festival, Lúcio Vilar.

Novidade 
Como organizador, Lúcio Vilar 

sempre busca inovar as edições do 
festival. Ele, juntamente com a Contro-
ladoria Geral da União (CGU), promo-
verá uma sessão do curta “Algo mais 
Explícito”, de Cavi Borges, no Dia Mun-
dial Contra a Corrupção. Além disso, a 
(CGU) está promovendo um concurso 
de vídeos de um minuto com a temáti-
ca da corrupção. Os vencedores serão 
exibidos também na festival. 

“É importante dizer que o 
Fest-Aruanda não é só um festival de 
cinema, porque ele vai além. Então 
essa nova mostra foi aberta devido 
à preocupação do evento em estar 
junto com a sociedade para debater as 
questões de cidadania”, disse durante 
a coletiva de imprensa o representan-
te da (CGU), Walber Alexandre.

Atividades Paralelas
Como já é tradição, todos os anos 

o festival também traz atividades 
educativas, e este ano não poderia 
ser diferente. Iniciando o ciclo de 
práticas educativas, a professora do 
Instituto de Artes da Universidade de 
Campinas (Unicamp), Ariane Porto, 
ministrará o workshop intitulado 
“Produção Criativa: os desafios da 
universidade na construção de uma 
política cultural transnacional”. 

Além disso, serão feitos debates 
diários, no auditório do Nord Luxxor 
Hotel Sapucaia, localizado, em Tam-
baú, sobre os filmes exibidos e sobre 
temáticas específicas como, por exem-
plo, a importância de Péricles Leal, 
de Wills Leal e Mafredo Caldas como 
mestres nas produções audiovisuais e 
um debate sobre a produção de atores 
com atuação por trás das câmeras 
estão entre as mesas-redondas.     

O homenageado Wills Leal, o coordenador do festival, Lúcio Vilar, e Walber Alexandre, da CGU

FOTO: Lucas Silva



As águas da Lagoa nunca esti-
veram tão bravias como na segunda-
feira última. Um princípio de pânico 
chegou a tomar conta da população 
em fuga pelas ruas da cidade. Nin-
guém sabia ao certo o que estava 
acontecendo. Alguns falavam em 
tsunami, o antigo maremoto. Uns 
corriam para lá, outros para cá. Não 
se sabia a direção do tsunami, e isso 
contribuía para o estado de pânico 
que ameaçou a população.

O trânsito não ia nem vinha, 
como na hospedaria do Café do Ven-
to: “a hospedeira demente no canto 
da sala ria / de mim, eu que estava à 
minha mesa sentado./ Então ela ia, 
vinha e disfarçava./ E pôs sobre a 
mesa fria / o mais branco atoalhado 
/ que havia na hospedaria,/ como se 
aquele dia / fosse um dia casamen-
to./ E antes que a noite morena / 
florescesse ou desse cria, / saí, mas 
não saía./ Metade de mim ficava / na 
mesa da hospedaria.

O poema de Luís Correia, 
“Balada do Café do 
Vento”, não me saía da 
memória enquanto o 
carro ficava entalado-
na frente poente do 
velho Liceu. Não o do 
velho Sócrates, onde 
o marido de Xantipa 
dava suas aulas em 
Atenas, mas o Liceu da 
ladeira da Lagoa. Na 
frente poente ficava 
uma fossa vazia, onde 
alunos desocupados 
recolhiam as folhas 
secas das árvores e 
ateavam fogo no mon-
turo vegetal. A fumaça 
saía pelo suspiro da 
fossa, e o velho colégio parecia uma 
fábrica. Só faltava o apito.

Mas felizmente o tsunami da 
Lagoa não veio. O maremoto urbano 
nada mais era a que a manifestação 
de barraqueiros descontentes com o 
remanejamento dos espaços da feira 

Vivências 

 

Arquiteto - germanoromero@gmail.com

Coitadinho
do Brasil

Germano 
RomeroUm mito da estética brasileira

Águas bravias

Crônica

Croniartigo

Coitadinho do Brasil... O que fizeram com 
ele? Que País é esse? - já perguntava a Legião. 
Não a Legião de maus espíritos, que perturba-
vam o doente levado até Jesus, mas a Urbana, 
através do poeta Renato Russo.

Quanta sabedoria há no Evangelho, meu 
Deus do Céu! Não jogai pérolas aos porcos” é 
uma de suas sábias advertências. Que enten-
dem os porcos de preciosidades? Não que eles 
sejam imundos, como o mundo imagina, por-
que gostam de chafurdar na laminha macia. 
Mas, por serem inocentes e desconhecerem o 
valor das pedras preciosas. Assim como o povo 
brasileiro, que se formou a partir da exploração 
das terras dos índios que aqui viviam calma-
mente.

Aqui chegaram, bradando haver desco-
berto uma terra que nunca esteve escondi-
da, foram se apossando, tomando-as de seus 
verdadeiros donos e começaram a se organizar 
“socialmente”. E que organização mais desorga-
nizada e injusta!

Tal como os porcos inocentes, ignoraram 
o valor do paraíso que tinham supostamente 
descoberto. Sim, o Brasil era um verdadeiro 
paraíso no Sul das Américas.

Quando passeio por essas praias de nosso 
Litoral, ainda em estado quase original, fico a 
imaginar como deveria ser linda essa terra no 
tempo dos índios. Matas densas, praias limpas, 
riachos e maceiós de águas puras a se encon-
trar com o belo Atlântico, numa harmonia 
divina. E, lá para dentro, frondosas florestas, 
cachoeiras, rios e nascentes cristalinas com 
abundância de água e vida.

E o que daqui fizeram em tão pouco tem-
po? Bastaram 500 anos, pouco mais de 20 gera-
ções, para dividirem esse paraíso de forma tão 
injusta e desordenada. Com uma colonização 
enganosa, exploração desalmada, corrupção e 
trezentos anos de escravidão, avançamos na 
insidiosa e injusta divisão e produção de bens. 
E quase não queríamos libertar os escravos, 
sendo a última nação a abandonar a crueldade 
que envergonha até hoje as páginas de nossa 
história.

De colônia a império, de império a repúbli-
ca, pseudo-democracia e ditadura militar, agora 
chegamos ao caos. Caos de corrupção, conges-
tionamento, injustiça e violência desenfreados. 
Roubos e mais roubos bilionários de dinheiro 
público a ponto de acabar com a economia, 
gerando uma quantidade de desempregados 
nunca vista.

Destitui-se uma presidente, acusada de 
desmandos administrativos. Destronaram-se 
um presidente da Câmara dos Deputados e 
agora o presidente do Congresso, ambos acusa-
dos de roubar o povo. Ex-governadores e suas 
esposas sendo presos por falcatruas, deixando 
seus estados arrasados. E por aí vai...

Enfim, o Brasil foi a pérola jogada aos por-
cos. Um paraíso que virou inferno... Bem que 
Jesus avisou.

Otávio Sitônio Pinto - Escritor - sitoniopinto@gmail.com

A arte chegou cedo na vida 
de José Ribamar Ferreira. Ele era 
ainda garoto quando começou a 
pintar. Descobriu as artes plásti-
cas durante uma aula no Colégio 
São Luís de Gonzaga, na capital 
maranhense. Tinha 12 anos. A 
professora armava, na frente 
da classe, um cavalete com uma 
série de gravuras e a molecada 
tinha de fazer redações para 
descrevê-las. “Um dia, quando 
vi aquelas gravuras grandes, me 
deu vontade de fazer uma delas. 
Comprei um caderno de desenho 
e lápis de cor e aí tentei imitar”, 
contava aos colegas.

Não tardou a largar tintas 
e pincéis, trocados pelos versos. 
O nome daquele jovem também 
mudaria aos 18 anos. Rebatizado 
Ferreira Gullar, em homenagem à 
mãe, tornou-se um dos maiores poetas brasileiros de 
todos os tempos.

Da poesia concreta às artes plásticas, a obra do 
Acadêmico Ferreira Gullar é crucial na discussão 
estética do Brasil. Renovador da linguagem poética 
e teórico da vanguarda, o maranhense José Ribamar 
Ferreira deixou sua marca em todos os campos da 
cultura, da poesia de vanguarda à canção popular, da 
teoria estética ao jornalismo, da ilustração de livros 
infantis à teledramaturgia. Quase sempre, com forte 
ênfase política.

Por meio da palavra, Gullar fez da poesia um im-
portante instrumento de denúncia social, especial-
mente na produção dos anos de 1950, 1960 e 1990, 
haja vista que, posteriormente, o poeta tenha recon-
siderado antigos posicionamentos. Ao avaliar sua 

trajetória, é necessário refletir 
sobre os caminhos da própria 
poesia nos últimos cem anos, 
que nosso confrade percorreu 
às avessas.

Sua poética engajada ga-
nhou força a partir dos anos de 
1960 quando, ao romper com 
a poesia de vanguarda, aderiu 
ao Centro Popular de Cultura 
(CPC), grupo de intelectuais de 
esquerda criado em 1961, no 
Rio de Janeiro, cujo objetivo era 
defender o caráter coletivo e 
didático da obra de arte, bem 
como o engajamento político do 
artista.

Perseguido pela ditadura 
militar, Ferreira Gullar exilou-se 
na Argentina durante os anos 
de repressão, exílio provocado 
pelas fortes tensões psíquicas e 

ideológicas encontradas em sua obra. A importância 
do poeta foi reconhecida tardiamente, na década de 
1990, quando foi agraciado com os mais importantes 
prêmios literários do nosso País. Em 2014, aos 84 
anos, foi eleito imortal da Casa de Machado, com a 
morte do também saudoso poeta Ivan Junqueira.

Atento às miudezas do cotidiano, a poesia de 
Gullar embutia uma sensibilidade especificamen-
te brasileira, estabelecendo pronta empatia com o 
público. Se fosse para definir em uma frase o legado 
de Ferreira Gullar para a literatura brasileira, uma 
formulação possível seria: o autor de “Poema Sujo” 
conservou o sentido perturbador da poesia de van-
guarda e restaurou o sentimento de perplexidade 
que está no coração da experiência humana. Sua 
morte sujou o fim do ano. Que venha 2017.
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livre. Trancaram as ruas e atearam 
fogo ao lixo da feira, impedindo o 
trânsito local. A interrupção teve 
graves consequências, pois o trânsito 
ficou travado em todos os sentidos 
da rosa dos ventos. Parecia o trânsito 
das grandes cidades do primeiro mun-
do, encalacrado para quem vai e quem 
vem. E assim passaram-se horas.

Ora, amigo Leitor, o 
engarrafamento foi tão 
medonho que eu perdi 
a hora de fazer minha 
cronicartigo. Entrego 
sempre a minha matéria 
antes do meio dia, mas 
na segunda-feira não 
houve jeito. Fiquei en-
garrafado do começo da 
manhã ao meio da tarde. 
Se estivesse dependendo 
de atendimento médico 
teria ido a óbito. Até 
quando Sua Excelência o 
juiz Sérgio Moro vai ad-
mitir um procedimento 
desses, por parte de um 
segmento da população 

em prejuízo dos outros?
Pela primeira vez faltei com 

minha matéria neste espaço, pelo 
qual tenho o maior interesse e zelo. 
Fica aqui registrada, perante a edito-
ria, minha justificação – para a qual 
peço o testemunho do Leitor, se viu 
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o medonho embotelhamento do 
parque Solon de Lucena. O que se 
pode fazer para que o episódio não 
se repita? Nada justifica a inter-
rupção do trânsito de uma cidade, 
a cassação coletiva do direito de ir 
e vir.

Ora, tivemos que vir rumo 
leste até perto do mar para voltar 
rumo poente, em direção ao lago 
pluvial que o poeta Caixa D’Água 
considerava bravio. Pelo menos 
na última segunda-feira pareceu 
muito bravio. Houve um tempo em 
que os desesperados procuravam a 
Lagoa para morrer, para fazer seu 
último gesto. Essa situação levou 
um candidato a prefeito propor, na 
sua plataforma de governo, colo-
car “uma tampa na Lagoa para as 
moças não morrerem mais afoga-
das”. 

Mas não eram só as moças 
que morriam afogadas; meia cen-
tena de vítimas já pereceram nas 
águas bravias do lago urbano. Re-
centemente gastou-se meia fortuna 
em obras inúteis na Lagoa, mas não 
se colocou a tampa proposta pelo 
antigo candidato. Ainda é tempo, 
senhor prefeito, senhores edis. A 
tampa é nossa.

(Coluna publicada terça, quinta 
e sábado)

O maremoto 
nada mais 
era a que a 
manifestação 
de barraqueiros 
descontentes 
com o 
remanejamento 
dos espaços 

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

Brasil

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

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

PROGRAMAÇÃO DE HOJE

Rádio Tabajara

Serviço

A Agência Nacional do Cinema 
(Ancine) lançou um edital de financia-
mento para desenvolvimento de jogos 
eletrônicos e disponibilizou ao setor para 
consulta pública. Serão investidos R$ 10 
milhões do Fundo Setorial do Audiovisual 
(FSA) para a produção de 24 jogos. Os 
conteúdos devem ser lançados no merca-
do de consoles (videogames), computa-
dores ou dispositivos móveis.

O edital, primeiro específico para o 
gênero, busca, segundo o presidente da An-
cine, Manoel Rangel, ampliar a participação 
das empresas brasileiras no mercado de jo-
gos eletrônicos. Os números apresentados 
durante o lançamento indicam que o setor 
fatura US$ 99, 6 bilhões por ano em todo o 
mundo e US$ 1,28 bilhão no Brasil.

Os projetos serão selecionados a 
partir de três categoriais: dois projetos 
receberão até R$ 1 milhão cada, dez terão 
aporte de R$ 500 mil e 12 vão ganhar R$ 
250 mil. Ao menos 30% das empresas 
contempladas devem estar sediadas nas 
regiões Norte, Nordeste e Centro-Oeste. Há 
ainda um percentual mínimo de 10% para 
produtoras do Sul e dos estados de Minas 
Gerais e Espírito Santo.

Pequenas produtoras
A proposta da agência é, de acordo 

com Rangel, fortalecer as produtoras inde-
pendentes, especialmente as de pequeno 
porte. “Ao pensar as empresas brasileiras 
de comunicação em geral, mas também as 
de produção independente. Porque nós 
acreditamos que o talento se expressa 
melhor na miríade de pequenas empresas 
espalhadas no Brasil”, enfatizou ao anun-
ciar a concorrência.

As informações da Ancine indicam 
que 125 empresas brasileiras atuam no 
ramo de games, sendo que 74,4% faturam 
até R$ 240 mil por ano. A média é de 8 
funcionários por empresa.

O setor é estratégico, na avaliação de 
Rangel devido a importância simbólica, se-
melhante ao audiovisual e outras vertentes 
da indústria cultural. “Quando a gente se 
depara com a indústria mundial de jogos 
eletrônicos, nós encontramos traços das 
diversas culturas nos jogos que nos che-
gam. Nós entendemos que nós, como Brasil, 

Usinas de fogo morto
José Nunes
Jornalista

Daniel Mello 
Agência Brasil

Poesia em destaque
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Ancine lança primeiro edital para 
produção de jogos eletrônicos

FOTO: Reprodução / Internet

Ancine indica que 125 empresas brasileiras atuam no ramo de game

ANJOS DA NOITE – GUERRA DE SANGUE (EUA 
2016). Gênero: Ação. Duração: 58 min. Classi-
ficação: 14 anos. Direção: Anna Foerster. Com 
Kate Beckinsale, Theo James, Tobias Menzies. 
Sinopse: Selene é uma guerreira vampira que 
luta para acabar com a guerra eterna entre 
o clã Lycan de lobisomens sanguinários e a 
facção de vampiros que a traiu. Quando um 
novo levante parece tomar forma, ela irá 
utilizar sua influência e relacionamento com 
ambas as partes para negociar um cessar fogo. 
CinEspaço3/3D: 16h40 (DUB) e  20h20 (LEG). 
Manaíra5/3D: 13h20 (DUB) e 19h20 (LEG). 
Manaíra10/3D: 13h20 (LEG). Mangabeira4/3D: 
13h25, 15h35, 17h45, 20h (DUB). Tambi-
á6/3D: 14h40, 16h40, 18h40 e 20h40 (DUB).

ANIMAIS FANTÁSTICOS E ONDE HABITAM (EUA 
2016). Gênero: Aventura. Duração: 135 min. 
Classificação: 12 anos. Direção:  David Yates. 
Com Eddie Redmayne, Katherine Waterston, 
Dan Fogler. Sinopse: O excêntrico magizoo-
logista Newt Scamander chega à cidade de 
Nova York com sua maleta, mas Newt mal 
sabe que precisará usar suas habilidades e 
conhecimentos para capturar uma variedade 

de criaturas que acabam saindo da sua maleta. 
CinEspaço4/: 14h (DUB) e 16h30, 19h, 21h30 
(LEG). Manaíra5/3D:  16h20 (DUB) e 22h20 
(LEG). Manaíra10/3D: 13h30 (LEG). Mangabei-
ra5/3D: 12h45, 15h50, 18h50, 21h50 (DUB). 
Tambiá3: 16h10 (DUB). Tambiá5/3D: 14h10, 
18h25 (DUB). 

CINEMA DE ARTE - ELLE (FRA 2016). Gênero: 
Suspense. Duração: 130 min. Classificação: 
14 anos. Direção: Paul Verhoeven. Com  Isa-
belle Huppert, Laurent Lafitte e Anne Consigny. 
Sinopse: Michèle (Isabelle Huppert) é a execu-
tiva-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 desco-
nhecido, dentro de sua própria casa. Manaíra1: 
14h, 19h30 (LEG). 

CINE BANGÜÊ: O SILÊNCIO DO CÉU (BRA 2016). Gê-
nero: 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, 17h30. 

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

CINE BANGUÊ: CHARLOTE SP (BRA 2016). Gênero: 
Ficção. Duração: 118 min. Direção: Frank Mora.  
Com Fernanda Coutinho (Charlote), Guilherme 
Leal, Fernão Lacerda, Thais Piza, Jac Cordeiro e 
Deneli Rodriguez. Sinopse: Filmado em 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:  18h30. 

temos muito a aportar nesse território 
do simbólico”, disse.

Por outro lado, também é uma 
forma de fazer com que a riqueza gerada 
pelo comércio e produção de jogos be-
neficie a sociedade brasileira. “É preciso 
que a propriedade desses jogos perma-
neçam nas mãos de empresas brasilei-
ras”, destacou o presidente da Ancine.

Mercado internacional
Sócio da Aquiris Game Studio, uma 

das maiores produtoras brasileiras do 
ramo, Sandro Manfredini elogiou os ter-
mos do edital. “ Quando a gente tem uma 
estrutura prioritária para faixas menores 
de investimento, eu achei isso excelente 
para que toda a indústria possa aprovei-
tar”, ressaltou o empresário, que também é 
membro da diretoria da Associação Brasi-
leira de Desenvolvedoras de Jogos Digitais.

Para que se tornar sustentável, o 
setor deve, na opinião de Manfredini, 
focar não só no mercado brasileiro, 
mas buscar relevância em outros 

países. “Se a gente quiser trazer re-
cursos e fazer com que ele se pague é 
fundamental que a gente distribuir no 
mundo todo. A gente tem que aumen-
tar as nossas chances e mitigar o nosso 
risco, fazer um projeto internacional se 
possível”, avaliou.

Nessa disputa, da mesma forma 
como acontece no cinema, animação e 
publicidade, o empresário acredita que 
os brasileiros tem boas condições de 
concorrer. “Sempre foi muito conhecida 
na área da comunicação a nossa criati-
vidade. Eu acho que pode ser um fator 
decisivo para gente ter a nossa marca 
reconhecida mundialmente”.

Sugestões para políticas públicas
Além do edital, a análise do se-

tor lançada hoje traz sugestões para o 
fomento do mercado de jogos no Brasil 
a partir do exemplo de oito países. A 
ideia é reunir as percepções dos diversos 
agentes econômicos para elaborar políti-
cas públicas para o ramo.

No conjunto de leitura dos livros de José Lins 
do Rego, começando por Menino de Engenho, na 
sequência vem Doidinho, Banguê, O Moleque Ricar-
do e Usina, é possível se ter uma ideia da harmonia 
literária deste escritor que carregava a alma do povo 
dos engenhos das várzeas do Rio Paraíba.

Entretanto, para observar e compreender em 
profundidade a abrangência da obra deste autor 
se deve começar por Fogo Morto porque é onde se 
encontra o resumo de todo o ciclo da cana-de-açúcar. 

Nestes cinco livros que sequencialmente com-
pletaram oitenta anos de suas primeiras edições, a 
partir de 1932 quando lançou Menino de Engenho, 
aos quais tenho dedicando comentários alimentados 
pelas moções causadas a cada releitura, formidáveis 
têm sido o caminhar por longo período da história 
de um povo que conheceu o apogeu e amargou o de-
clínio de vidas nas suas mais diferentes expressões.

Toda a obra deste autor conterrâneo nascido 
no Pilar, vendo-a pelos caminhos da sociologia, da 
psicologia e da crítica social se perceberá quão gran-
de é sua importância para o estudo da formação da 
nossa gente, não somente na Paraíba, mas em todo o 
Nordeste. José Lins do Rego penetrou no silêncio da 
alma do nosso povo, sem arrodeio, para que possa-
mos melhor conhecê-lo.

Cada um destes livros em foco, relido com o 
amadurecimento do olhar, a exemplo de agora quan-
do nesta semana me debrucei sobre Usina, na tenta-
tiva de traçar estas linhas para marcar a passagem 
dos oitenta nos de sua publicação, porque haviam 
ficado escondidas as descobertas foram grandes, 
mais do que nas leituras anteriores, feitas ao calor da 
ânsia de leitor apresado.   

Neste livro o autor aprofunda o drama da de-
cadência de um poderio econômico com duração 
de quase dois séculos, descrita com trepidações 
interiores igualmente encontradas em outras nar-
rativas que abordam o mesmo tema. Indo fundo 
na alma humana, com Usina assina mais um ca-
pítulo desta grandiosa comédia humana do povo 
desta parte do Brasil.

O ciclo da cana que o autor se propôs abordar 
em seus romances é concluído de forma lapidar, de 
forma impressionante com este romance, mesmo 
que tenha voltado ao tempo em outra oportunidade 
com o excelente Fogo Morto.

A globalização da especulação financeira está 
presente na sua obra, e neste livro abunda ainda 
mais revigorada na presença do capital estrangei-
ro, na usina maior abocanhando a menor. O pobre 
enfarrapado sendo esmagado pela esteira da usina e 
o rico destruído pela sua própria ganância de lucro 
e poder, representado magistralmente naquela cena 
final do livro quando Dr. Juca em molambo se juntar 
às famílias estraçalhadas deixam as suas terras num 
carro-de-boi. A dor de todos é resumida numa frase 
lapidar: “É mesmo que pedir esmola...”.

Este livro ganha relevância na história literária 
de José Lins quando, no futuro, se olhar para o con-
junto da sua obra, a partir de Menino de Engenho 
como sendo aquele que sintetiza toda a trajetória 
do esforço do autor em retratar todo o seu mundo, o 
mundo dos engenhos, o mundo do relacionamento 
entre poder feudal ainda em voga desde o período 
Colonial, passando pelo Império e se fortalecendo na 
República e escancara a massa humana que vive à 
margem da sociedade. Usina reflete a morte de toda 
a paisagem humana e econômica decadente.



Atrações
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Festival Cultural da Costa do Conde acontece amanhã e sábado em Tabatinga
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Teresa Duarte
teresaduarte2@hotmail.com

Cerca de duas mil pessoas, entre 
turistas, veranistas e moradores do 
Litoral Sul paraibano devem pres-
tigiar a segunda edição do Festival 
Cultural da Costa do Conde, que 
será realizado amanhã e sábado. O 
evento acontece na Praia de Taba-
tinga II, à beira mar, com entrada 

gratuita e contará com lual, música, gastronomia 
e artesanato, a partir das 18h, cuja proposta é a 
de fomentar o turismo de eventos na região.

 Na última segunda-feira ele foi apresen-
tado no Beco da Boemia, na Praia de Jacumã, 
Município do Conde, pelos organizadores à 
imprensa e convidados. Na ocasião, os restau-
rantes participantes fizeram uma demonstra-
ção aos participantes do que será oferecido 

nos cardápios especiais, a exemplo do rubacão, 
bobó de camarão, galinha de capoeira, pizzas e 
batatas recheadas.

De acordo com a presidente da Associação 
de Turismo da Costa do Conde (ATCC), Vânia 
Domingues, entre as novidades da segunda 
edição do festival estão os drinks criados por 
barman, bem como diversos trabalhos artesa-
nais. “Neste ano o nosso festival contará com 
drinks especialmente criados por barman, con-
taremos com a exposição de trabalhos produ-
zidos por artesãos locais e teremos instaladas 
14 tendas e estandes, onde estarão a praça da 
alimentação e o artesanato, com infraestrutura 
para atendimento aos visitantes”, informou.

Além dessa estrutura também será mon-
tado um palco para as apresentações artísticas, 
contando com os shows de Joseph Cardjn (voz 
e violão), Banda Mafiota, Banda Candeeiro 
Natural e da Banda Samba de Praia. De acordo 

com a presidente da PBTur, Ruth Avelino, o 
festival é muito importante  porque valoriza a 
vocação local, aquecendo o turismo, “nós sabe-
mos que o Litoral Sul paraibano se destaca no 
turismo até mesmo pela beleza natural, então, 
devemos promover eventos como este que 
valoriza a cultura local e incrementa o setor 
turístico”, destacou.

Participaram da apresentação do segun-
do festival a presidente da ATCC, Vânia Do-
mingues, presidente da PBTur, Ruth Avelino, 
gerente do Sebrae Sul em João Pessoa, Cláudio 
Soares e o secretário de Turismo do Conde, 
Alexandre Cunha. O evento é promovido pela 
Associação de Turismo da Costa do Conde 
(ATCC), em parceria com o Sebrae-PB e apoio 
da Empresa Paraibana de Turismo (PBTur), Se-
cretaria de Turismo do Conde e patrocínio das 
empresas, fornecedores e parceiros dos hotéis 
e pousadas da região.

Peça “Palácio das Ilusões” 
em cartaz em João Pessoa

“Beiço de Estrada” filma cenas de
 romance no Lajedo de Pai Mateus

Escrita originalmente em 1956 pelo 
francês Jean Genet, considerado o poeta 
dos marginais, a peça teatral Intitulada 
de “Palácio das Ilusões” chega à capital 
amanhã e apresenta ao público a ex-
ploração de dois campos com temáticas 
associados ao erotismo e muitas vezes 
obsceno. Iniciando às 19h e seguindo 
a lógica do projeto “Pague o quanto 
puder”, a obra teatral será performada 
na Boate Scalla, localizada na Rua da 
Areia no Varadouro, por trás do Sine JP. 
É importante ressaltar que a peça tem 
classificação indicativa de 18 anos. 

Após se acomodar nas cadeiras do 
teatro e ver as cortinas subirem, o pú-
blico notará que inicialmente a peça faz 
duras críticas a instituições de poder - O 
bordel de luxo e o Grande Balcão. 

Sendo frequentado por diversas 
autoridades, que realizam suas fantasias 
eróticas por meio de jogos de poder nes-
se espaço absurdo, a polícia, a igreja, o 
exército, a justiça são representadas por 
frequentadores do Balcão, comandado 
por Madame Irma, a dona, a governanta, 
a diretora e a rainha do cabaret.

Desse modo, Palácio das Ilusões, 
inspirado em O Balcão, é a montagem 
da sexta turma do Curso de Bacharelado 
em Teatro da Universidade Federal da 
Paraíba (UFPB). Mas tudo isso só será pos-
sível graças a direção de Sérgio Oliveira 
e a participação do elenco composto por 
Aelson Felinto, Alice Maria, Cida Melo, 
Gigliolla Melo, Hugo Lucena, Jorge Félix, 

Luk’s Gomez, Mariana Soares, Marina 
Takuya, Rafael Ângelo e Thaise Lima. 

Indo mais além a construção da dra-
maturgia teve como ponto de partida o 
texto de Genet considerado por muitos, 
largo, duro e denso com pitadas de hu-
mor ácido e rápido. Em resumo, os atores 
que compõem a peça conservam os três 
quadros principais, que correspondem 
ao plano do rito, tudo presente na obra 
original do escritor francês, mas sendo 
realizado de forma ilustrativo, periférico 
e composto por cenas dramaticamente 
autônomas.

Por exemplo, o juiz, o general e a 
Igreja, permanecem com sua autonomia, 
no entanto, para a justa medida quanto 
ao tempo histórico (a peça foi escrita em 
1956), nestas cenas, é feita uma amplia-
ção e atualização trazendo a peça para 
nossa atual realidade. O general e a 
Igreja receberam elementos que reme-
tem à Religião (como uma entidade) e ao 
Comando (relação entre comandante e 
um comandado). 

Apenas para se ter ideia, na atua-
lidade somos testemunhas das aberra-
ções que acorrem em nome da religião 
e das situações grotescas surgidas por 
aqueles que têm posto de comando. 
Portanto, em Palácio das Ilusões, eles 
assumem a função de simulacros para 
desembocar no teatro dentro do teatro 
– recurso magistralmente utilizado por 
Jean Genet em sua outra peça As Cria-
das (1947). 

O erotismo é o fio condutor da performance que também critica as instituições de poder

A atriz paraibana Mayana Neiva interpreta a personagem Dora no longa-metragem de Eliézer Rolim

A partir de amanhã, a equipe do longa-me-
tragem ‘Beiço de Estrada’ estará na cidade de São 
João do Cariri. O novo cenário terá filmagens no 
Lajedo de Pai Mateus, com os atores Arthur Cana-
varro (que interpreta Chocolate) e Mayana Neiva 
(Dora). As gravações, que começaram em Caba-
ceiras mês passado, terminam no próximo dia 14.

O longa-metragem dirigido pelo parai-
bano Eliézer Rolim tem um elenco de estrelas, 
incluindo  Darlene Glória, Mayana Neiva e 
Jackson Antunes, que ficam na Paraíba até este 
sábado, dia 10. Gravações em São João do Ca-
riri também ocorrerão nas ruas do município. 
“A população de São João está eufórica com o 
primeiro filme feito na cidade”, contou o diretor 
Eliézer Rolim.

Conforme o diretor, as gravações do lon-
ga-metragem chegam à fase final e a avaliação 
é profundamente positiva. “Estamos tendo a 
oportunidade de trabalhar com um elenco e 
com uma equipe técnica muito qualificados. 
Um luxo trabalhar com atores e atrizes reco-
nhecidos pela crítica e pelo público. Um luxo 
trabalhar com técnicos como o diretor de foto-
grafia Beto Martins [de ‘História da eternida-
de’]”, declarou Eliézer Rolim. 

O filme ‘Beiço de Estrada’ é baseado na 
peça teatral homônima, que também teve texto 
e direção de Eliézer. O espetáculo foi montado 
na década de 1980 e circulou pelo País, através 
do projeto Mambembão. Devido a ele, a atriz 
Marcélia Cartaxo foi convidada pela cineasta 
Suzana Amaral para protagonizar o filme ‘A 
hora da estrela’ e venceu o Urso de Prata no 
Festival de Berlim, em 1985.

A paraibana Mayana Neiva (de ‘Para a Mi-
nha Amada Morta’ e que realizou diversos tra-
balhos na tevê brasileira) interpreta Dora, mãe 
de Braz (um dos papéis principais do filme, 
interpretado pelo garoto Henrique Messias).

Darlene – conhecida por seus papéis 
em ‘Terra em transe’ (Glauber Rocha) e ‘Toda 
nudez será castigada’ (de Arnaldo Jabor) – in-
terpreta uma prostituta idosa, a Madame Lili. 
O papel foi de Soia Lira na montagem original 
para o teatro. 

Jackson Antunes já participou de mais de 
20 novelas e minisséries televisivas e também 
é cantor. No filme de Eliézer, ele interpreta 
Meota (papel que foi de Nanego Lira na mon-
tagem original para o teatro) e terá uma cena 
cantando.

Os dois integrantes mais jovens do elenco 
são Henrique Messias (Braz) e Luana Valentim 
(Véu de Noiva). Eliézer classifica Henrique 
como um ‘achado’ e ‘talentoso’. Luana é filha de 
artista: Cristovam Tadeu, ator, diretor, humoris-
ta, chargista e ilustrador.

 
Sinopse
Uma avó e seus dois netos: Brás e 

Conceição. Ambos filhos da prostituição, 
tentam sobreviver em condições precárias 
numa estrada sertaneja. Para Conceição é 
feita uma promessa de livrar toda a família 
da maldição da prostituição e para Brás é 
reservado o trabalho de tapar buracos da 
estrada. Meota, um antigo boêmio, visita o ve-
lho bar e cativa o coração de Conceição recrian-
do um novo ciclo no Beiço de Estrada.

n Sexta-feira (9/12)

n Shows: 

19h - Joseph Cardjn (Voz e violão)

21h - Banda Mafiota

 

n Sábado (10/12)

n Shows:

19h - Banda Candeeiro Natural

21h - Banda Samba de Praia

 

n Evento: Festival Cultural da Costa do Conde

n Dias: 9 e 10 de dezembro de 2016

n Horário: das 18h às 00h

n Local: Praia de Tabatinga II – Costa do Conde – PB

Programação

Diversidade artística
Drinks de frutas 
tropicais serão 

servidos no 
festival

Em sequência: 
 Alexandre Cunha, 

Cláudio Soares, Vânia 
Domingues e Ruth 

Avelino, durante 
o lançamento do 

projeto



Forte terremoto atinge
província no Paquistão 
e deixa 97 mortos 
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A Corte também decidiu 
que o senador não pode 
ocupar a linha sucessória

STF mantém Renan na presidência
Por 6 votos a 3

Por 6 votos a 3, o Supre-
mo Tribunal Federal (STF) 
decidiu ontem manter o 
presidente do Senado, Re-
nan Calheiros (PMDB-AL), 
no cargo. A Corte decidiu 
por derrubar a decisão in-
dividual do ministro Marco 
Aurélio, que determinou o 
afastamento do senador.

Votaram pelo afasta-
mento de Renan do cargo o 
relator Marco Aurélio e os 
ministros Edson Fachin e 
Rosa Weber. Celso de Mello, 
Dias Toffoli, Teori Zavascki, 
Luiz Fux, Ricardo Lewando-
wski e a presidente Cármen 
Lúcia foram contra. A decisão 
mantém Calheiros na presi-
dência do Senado, mas ele 
não pode ocupar mais a linha 
sucessória presidencial.

O ministro Marco Au-
rélio votou para manter 
sua decisão liminar que de-
terminou o afastamento do 
presidente do Senado do 
cargo. Em seu voto,  ele cri-
ticou o descumprimento da 
sua decisão pelo Senado e 
determinou envio da cópia 
do processo para o procu-
rador-geral da República, 

André Richter e
Felipe Pontes
Da Agência Brasil

Rodrigo Janot, para que 
investigue os integrantes 
da Mesa do Senado que se 
recusaram a receber a inti-
mação e cumprir a decisão.

Votos contrários
Durante o julgamento, 

o ministro Celso de Mello, 
decano na Corte, esclareceu 
que não votou pelo afasta-
mento de Renan Calheiros, 
quando a Corte começou a 
decidir se réus poderiam 
ocupar a linha sucessória 
da presidência da Repúbli-
ca. Dessa forma, a maioria 
de votos que justificava a 
decisão liminar de Marco 
Aurélio foi desfeita.

Além de votar contra 
o afastamento de Renan 
Calheiros, o ministro Teo-
ri Zavascki criticou juízes 
que proferem comentários 
sobre as decisões de cole-
gas. “Isso causa desconforto 
pessoal”, disse o ministro. 
Apesar de não ter citado 
um caso específico, a mani-
festação foi motivada pelo 
comentário feito pelo mi-
nistro Gilmar Mendes, que 
afirmou a um jornalista que 
Marco Aurélio deveria so-
frer impeachment do cargo.

Ricardo Lewandowski 
acompanhou o argumento 
do ministro Luiz Fux sobre 
um prejuízo maior no caso 
de afastamento imediato de 
Renan, quando restam me-
nos de 60 dias para o fim do 

Foto: José Cruz-Agência Brasil

O Supremo Tribunal Federal derrubou a liminar do ministro Marco Aurélio, que afastou Renan Calheiros da presidência do Senado 

mandato do peemedebista 
como presidente do Senado.

“Não há nenhuma in-
dicação que o presidente 
da República venha a ser 
substituído pelo presidente 
do Senado num futuro pró-
ximo”, disse Lewandowski 
antes de seguir o decano 
Celso de Mello e votar pelo 

afastamento de Renan so-
mente da linha sucessória e 
não do comando do Senado.

Janot
Durante sua sustenta-

ção oral, o procurador-geral 
da República, Rodrigo Janot, 
afirmou que “se faz neces-
sário afastar de imediato o 

senador Renan Calheiros do 
exercício da nobilíssima fun-
ção de presidente do Senado 
da República”. Janot também 
criticou ainda a postura da 
Mesa Diretora do Senado, 
que na última terça-feira de-
cidiu não cumprir a liminar 
que afastou Renan da presi-
dência da Casa.

Defesa do Senado
O advogado do Senado, 

Alberto Cascais, disse que a 
Casa não teve a intenção de 
desafiar o Supremo Tribu-
nal Federal ao não cumprir 
a decisão do ministro Mar-
co Aurélio, que determinou 
afastamento do presidente 
da Casa.

Álvaro Campos
Da Agência Estado

O ex-presidente do 
Supremo Tribunal Fe-
deral (STF) Carlos Ayres 
Britto afirmou nessa 
quarta-feira, 7, que o 
Brasil vive um momento 
de conturbação política, 
mas sairá mais forte. A 
declaração foi dada du-
rante a abertura da I Fei-
ra de Direitos Humanos, 
promovida pela Secreta-
ria da Justiça e da Defesa 
da Cidadania do Estado 
de São Paulo.

Segundo Ayres Brit-
to, o Brasil vive nos últi-
mos dois anos um perío-
do de conturbação. “Eu 
não diria de turbulên-
cia, mas de muito ten-
sionamento, fricção, es-
tranhamento, no modo 
de pensar e repensar 
nossa cultura, época 
de questionamento de 
valores. Tudo isso seria 
até motivo de alegria se 
não estivéssemos a pro-
tagonizar esse período 
com acirramento de 
ânimos”, afirmou.

Na visão dele, o 
País está se deslocando 
do que seria um ciclo 
virtuoso de pluralismo 
para o campo perigoso 
e temerário do divisio-
nismo. “O pluralismo 
postula a predisposição 
para o diálogo. Nos úl-

timos dois anos vive-
mos a quadra histórica 
de fechamento da pers-
pectiva do diálogo, en-
tão o que sobrevém é 
uma visão monocular 
das coisas”.

Mesmo assim, ele 
se mostrou otimista, 
reafirmando sua crença 
na capacidade de resis-
tência da democracia, 
que ele classificou como 
um “avião de carreira, 
que precisa resistir a 
borrascas e tempesta-
des”. “Nossa perspecti-
va é que a democracia 
resultará triunfante ao 
fim e ao cabo dessa re-
frega. Essa chuvarada 
toda, esse entrecru-
zar de raios, vai passar. 
Olharemos para trás e 
nos veremos no espelho 
da história sem corar de 
vergonha”.

Durante sua pales-
tra, Ayres Britto lembrou 
que nessa terça-feira, 6, 
o ministro do STF Mar-
co Aurélio Mello expe-
diu uma liminar para o 
afastamento de Renan 
Calheiros (PMDB-AL) da 
presidência do Senado. 
“Uma ordem jurídica 
tem imperatividade, ela 
obriga. Se não, é conse-
lho, convite, exortação. E 
norma jurídica não é isso, 
é comando”, afirmou. 
Renan não cumpriu a de-
terminação judicial.

Brasil vive conturbação 
política, diz Ayres Britto

 sÃo PaULo

Yara aquino
Da Agência Brasil 

O relator da reforma da 
Previdência na Comissão de 
Constituição e Justiça e de 
Cidadania (CCJ), da Câmara 
dos Deputados, Alceu Morei-
ra (PMDB-RS), disse nessa 
quarta-feira (7) que já con-
cluiu o relatório e que o texto 
deve ser lido hoje. Segundo 
Moreira, seu relatório é pela 
admissibilidade da Proposta 
de Emenda à Constituição 
(PEC 287) da Reforma da 
Previdência.

“Fizemos um relatório de 

mérito a partir de dois dias de 
discussão e pela manhã con-
cluímos o texto. Eu já tinha 
anteriormente parte do texto 
do governo para ir fazendo o 
estudo de assessoria técnica, 
disse Alceu Moreira.

O presidente da CCJ, de-
putado Osmar Serraglio (PM-
DB-PR), disse que a comissão 
vai colocar a proposta em 
pauta logo que o relatório for 
apresentado.

Na última terça-feira, 
após encontro com sindica-
listas, o presidente da Câma-
ra dos Deputados, Rodrigo 
Maia (DEM-RJ), disse que a 

PEC da Reforma da Previ-
dência será debatida com 
calma. Segundo Maia, o tema 
é “difícil”, “polêmico” e exige 
muito debate e diálogo.

O primeiro passo da tra-
mitação da PEC é a análise 
da CCJ, que verifica se a mu-
dança pode ser feita no texto 
constitucional. Pelo Regimen-
to Interno da Casa, após a 
aprovação da admissibilidade 
da PEC pela comissão e a for-
mação de comissão especial 
para analisar o mérito da pro-
posta, a tramitação vai de 11 
a 40 sessões. Segundo Maia, 
após a tramitação da PEC na 

comissão especial, será feita 
uma comissão geral no ple-
nário da Câmara para que a 
matéria seja debatida com a 
sociedade.

O texto da reforma da 
Previdência foi elaborado 
pelo Executivo e chegou an-
teontem ao Congresso Na-
cional. A proposta estabelece 
a idade mínima de 65 anos 
para homens e mulheres se 
aposentarem e tempo mí-
nimo de contribuição de 25 
anos. Essa regra valerá para 
homens com idade inferior a 
50 anos e mulheres com me-
nos de 45 anos.

Fábio Fabrini
Da Agência Estado

 A Associação Nacional 
do Ministério Público de Con-
tas (AMPCON), entidade que 
representa procuradores das 
34 Cortes de Contas do Bra-
sil, pediu ontem que o minis-
tro do Tribunal de Contas da 
União (TCU), Vital do Rêgo, 
deixe a relatoria e o julga-
mento de processos relacio-
nados à Petrobras.

Vital é investigado por, su-
postamente, receber propina 

para blindar empreiteiros na 
CPI mista que investigou o es-
quema de corrupção na estatal, 
em 2014. Na época, ele era se-
nador pelo PMDB. A acusação 
foi feita por delatores da Ope-
ração Lava Jato e está sendo 
apurada em inquérito que tra-
mita em sigilo perante o Supre-
mo Tribunal Federal (STF).

Na última segunda-fei-
ra,  a Polícia Federal cumpriu 
mandados de busca e apreen-
são nas casas do ministro e do 
deputado Marco Maia (PT-RS), 
também suspeito, em busca de 

provas. Os dois negam envol-
vimento em irregularidades. 

“Sem nenhum prejulga-
mento da conduta do ministro 
Vital do Rêgo enquanto ainda 
senador e tendo em vista que 
as notícias publicadas dão 
conta de que as investigações 
têm por foco a atuação do re-
ferido magistrado enquanto 
ainda exercia atividade par-
lamentar como presidente da 
CPMI da Petrobras, requer a 
AMPCON ao próprio ministro 
e a todo o TCU, como medida 
de prudência para proteção da 

credibilidade dos julgamentos 
do TCU e da confiança que nele 
deposita a sociedade brasilei-
ra, que sua excelência deixe a 
relatoria e o julgamento de to-
dos os processos envolvendo 
as empresas do Grupo Petro-
bras até que os fatos estejam 
completamente esclarecidos”, 
diz nota da entidade.

Vital é o relator de vários 
processos relacionados à Pe-
trobras, entre eles o que apura 
prejuízos na compra da Refi-
naria de Pasadena, no Texas, 
nos Estados Unidos.

Relator anuncia que dará parecer 
a favor da reforma da Previdência

Associação quer Vital do Rêgo 
fora da relatoria de processos 

CCJ Da CÂMara

ações envoLvenDo a Petrobras
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O ser e o signo
Em “Memórias póstumas de Brás Cubas”, o narrador, 

Brás Cubas, confessa que não espera ser lido por mais que 
cinco pessoas. A personagem machadiana que dá nome à 
obra, é um defunto-autor ou um autor-defunto que narra 
de modo não linear sua biografia. Um retrato pessimista 
feito pelo aristocrático ocioso Brás Cubas de um Brasil ru-
ral e escravocrata. Dino Buzzati, em O deserto dos Tártaros, 
cria uma metáfora fabulosa: a do soldado, Giovanni Drogo, 
à espera de uma guerra que nunca chega. No forte Bastini, 
Drogo vive solitário à espera do exército Tártaro que a qual-
quer momento pode surgir. O tempo em Brás Cubas tem sua 
linearidade rompida pela seletividade e força das lembran-
ças de um narrador que revisita sua biografia já concluída. A 
unidade narrativa em Brás Cubas reside na subjetividade da 
lembrança. Em o Deserto dos Tártaros, o tempo é o tempo 
da espera, uma espera que põe em circulação o sentido de 
uma vida que não se realiza. Drogo é o soldado que não luta 
uma guerra, vive no limbo da solidão e do quase-sentido, 
em um perpétuo vir-a-ser. Mas o que há de comum entre o 
Brás Cubas machadiano e o Deserto de Buzzati?!

Todo livro de História da Filosofia tem como subtítulo: 
de Platão a Wittgenstein; ou dos Pré-Socráticos a Wittgens-
tein. Isso não é por acaso. Se depois de Wittgenstein surgi-
ram tantos outros filósofos por que nossos historiadores da 
filosofia param em Wittgenstein?! A resposta talvez esteja 
em que a ênfase em Wittgenstein resida no traço mais notó-
rio da filosofia do sec. XX: a filosofia como linguagem.

Heidegger, em Sobre o Humanismo, diz: “Por isso, em 
sentido próprio, só pode ser consumado o que já é. Ora, o que 
é, antes de tudo, é o ser. O pensamento consuma a referência 
do Ser à essência do homem. Não a produz nem a efetua. O 
pensamento apenas a restitui ao Ser, como algo que lhe foi en-
tregue pelo próprio Ser. Essa restituição consiste em que, no 
pensamento, o Ser se torna linguagem. A linguagem é a casa 
do Ser. Em sua habitação mora o homem. Os pensadores e poe-
tas lhe servem de vigias. Sua vigília é consumar a manifestação 
do Ser, porquanto, por seu dizer, a tornam linguagem e a con-
servam na linguagem.” Seja através dos “jogos de linguagem” 
de Wittgenstein, ou da “Linguagem como morada do Ser” em 
Heidegger, o que se tem é que a filosofia no sec. XX constitui 
a linguagem como sua protagonista. Em uma brevíssima re-
construção do itinerário do pensamento ocidental, podemos 
em apertada síntese dizer que a filosofia antiga foi dominada 
por questões “ontológicas”, era o ser e sua condição no mundo 
o objeto central de toda a reflexão. No mundo moderno o foco 
se desloca do ser para a episteme. O problema central já não é 
mais ontológico, mas epistemológico; é o conhecimento e suas 
condições de possibilidade que interessam. Daí a centralidade 
de Immanuel Kant no debate filosófico moderno e suas três 
críticas (Da razão pura, da razão prática e da faculdade do juí-
zo). No sec. XX a filosofia se torna semiótica, pois é a reflexão 
sobre a linguagem quem toma a cena filosófica.

O ontológico, o epistemológico e o semiótico com-
põem a trilogia da História da Filosofia Ocidental. Vivemos 
o ciclo semiótico dessa história. Semiótico porque a semió-
tica tem como característica central a metalinguagem, é a 
linguagem falando sobre a própria linguagem. A filosofia 
do sec. XX se manifestou como uma reflexão da linguagem 
filosófica sobre a linguagem. Um duplo linguístico.

O signo, protagonista dessa reflexão, é por definição vi-
cário: está no lugar do outro. Nada é signo a priori. O signo 
é sempre signo em uma relação e em referência a um ou-
tro: um ausente. Aí reside a plasticidade do signo, pois não 
possui um estatuto ontológico independente da relação e 
só se faz signo na medida em que está no lugar de outro. O 
objeto a que o signo se refere é esse ausente, quando muito 
o objeto é um signo que se autorreferencia. E a aptidão do 
signo, que é sempre relacional, é produzir significado em al-
guma mente: seja real ou virtual. C. S. Peirce chamaria essa 
aptidão do signo de produzir efeitos significativos em uma 
mente de “interpretante”. O diagrama semiótico da lingua-
gem é uma relação incindível entre: signo, objeto e interpre-
tante em uma espiral contínua de significados.

O Brás Cubas machadiano em suas Memórias Pós-
tumas de um tempo fragmentado e não linear se aproxi-
ma do Deserto dos Tártaros de Dino Buzzati, em ambos o 
tempo é o signo, um signo com significados distintos em 
cada contexto: no machadiano a fragmentação da memó-
ria subjetiva; em Buzzati o tempo é o signo da espera, da 
busca do sentido. Em ambos, a linguagem se constrói como 
meta-linguagem. A linguagem que se dobra sobre si mesma 
para desvelar novos sentidos de suas entranhas. Os signos 
do defunto-autor e do soldado no deserto dos Tártaros o 
traço semiótico da dança dos sentidos do autor que revisi-
ta sua biografia ressignificada, ou do deserto de sentido do 
soldado em sua permanente solidão. A linguagem e o ser se 
reencontram, em sua morada o homem se fez significante.

Governo lança edital das obras do 
Eixo Norte do Projeto São Francisco
Documento estará disponível 
no Diário Oficial da União e
no portal do Ministério

O Ministério da Integra-
ção Nacional vai publicar, 
hoje, o edital de licitação das 
obras da primeira etapa (1N) 
do Eixo Norte do Projeto de 
Integração do Rio São Fran-
cisco que não foram execu-
tadas pela empresa Mendes 
Júnior. O documento estará 
disponível no Diário Oficial 
da União (DOU) e no por-
tal do ministério. O modelo 
definido em parceria com o 
Tribunal de Contas da União 
(TCU) é o Regime Diferencia-
do de Contratações (RDC) e 
as propostas estão previstas 
para serem abertas na pri-
meira quinzena de janeiro do 
próximo ano. Já a contratação 
das obras deverá ocorrer em 
fevereiro de 2017.

O edital contempla a rea-
lização de serviços nesta etapa 
de 140 quilômetros de exten-
são, que atravessa os municí-
pios pernambucanos de Ca-
brobó, Salgueiro e Verdejante 
e pela cidade cearense de Pe-
naforte. Com a conclusão das 
estruturas necessárias para a 
passagem de água, a expecta-
tiva do ministério é beneficiar 
o reservatório Jati, localizado 
em Jati (CE), em agosto próxi-
mo e, em setembro, a popula-
ção da Região Metropolitana 
de Fortaleza. O Estado do Rio 
Grande do Norte será aten-
dido em dezembro de 2017. 
Com 91,2% de avanço no Eixo 
Norte, os outros dois trechos 
(2N e 3N) estão em fase final 
de construção.

O processo de licitação da 
etapa que estava sob a respon-
sabilidade da Mendes Júnior 
foi iniciado, em novembro, 
pelo ministério com o lança-
mento da Consulta Pública da 
minuta do edital e seus ane-
xos. O procedimento foi encer-
rado no último dia 29. 

A substituição da empre-
sa no Projeto São Francisco 
foi iniciada em junho desse 
ano, num trabalho conjunto 
do Ministério da Integração 
Nacional e do Tribunal de 
Contas da União, imediata-
mente após a prestadora de 
serviços informar à Pasta a 
incapacidade financeira e 
técnica para a continuidade 
dos compromissos firmados. 
A rescisão contratual com a 
Mendes Jr já foi assinada e 
publicada no Diário Oficial da 
União de ontem.

Projeto São Francisco
Faltam apenas 9,2% para 

a conclusão da maior obra de 
infraestrutura hídrica do País 
que levará água para mais de 
12 milhões de pessoas nos 
estados de Pernambuco, Ce-
ará, Paraíba e Rio Grande do 
Norte. Com 90,8% de avanço 
nos dois eixos (Norte e Leste), 
a água do Projeto São Francis-
co deverá chegar a Monteiro 
(PB) em fevereiro de 2017 e 
em Campina Grande em abril 
do próximo ano, por meio do 
Eixo Leste. As obras físicas 
desse eixo serão finalizadas 
este mês.

Da Agência Brasil

DER - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DA PARAÍBA – CNPJ/CPF 
Nº 09.122.706/0001-09 Torna público que a SUDEMA Superintendência de Administração do Meio 
Ambiente, emitiu a Licença Previa nº 3517/2016 em João Pessoa, 18 de Outubro de 2016 – Prazo: 
365 dias. Para a atividade de: Restauração da pavimentação da Rodovia PB-082, trecho: Itabaiana 
/ Salgado de São Félix. Na (o) – RODOVIA PB-082, TRECHO: ITABAIANA / SALGADO DE SÃO 
FELIX. Município: - UF: PB. Processo: 2016-002676/TEC/LP-2692.

QUENIO EROS TOLEDO CERQUEIRA, TORNA PUBLICO QUE REQUEREU À SEMAM - SECRE-
TARIA DE MEIO AMBIENTE A LICENÇA DE OPERAÇÃO PARA CONSTRUÇÃO DE RESIDENCIAL 
MULTIFAMILIAR SITUADO A RUA JOSÉ TOMAZ DE MARIA, LOTE 234, QUADRA 04, JOÃO 
PAULO II, J. PESSOA/PB.

A Superintendência de Obras do Plano de Desenvolvimento do Estado da Paraíba – SUPLAN/PB, 
CNPJ/CPF nº 09.125.444/0001-28 torna público que a SUDEMA – Superintendência de Administra-
ção do Meio Ambiente, emitiu Licença Prévia n° 3834/2016, em João Pessoa, em 23de Novembrode 
2016 – Prazo 365 dias. Para a atividade de:Construção de uma Unidade Escolar com quatro salas, 
no município de Sousa/PB.  Processo nº 2016-006904/TEC/LP-2782.

À EMPRESA J2 COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA-EPP, VEM POR MEIO DESTA TORNA PÚBLICO 
QUE REQUEREU A SEMAM (SECRETRIA DO MEIO AMBIENTE) A  RENOVAÇÃO DA LICENÇA 
DE INSTALAÇÃO DE Nº 154/2015  PARA CONSTRUÇÃO DE UMA EDIFICAÇÃO COMERCIAL 
(BOB’S BESSA) LOCALIZADO NA RUA IVANICE MARTINS DA CÂMARA, ST.03, QD.003, LT.316, 
BAIRRO DE JARDIM OCEANIA,  NESTA CAPITAL.

DER - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DA PARAÍBA – CNPJ/CPF 
Nº 09.122.706/0001-09 Torna público que a SUDEMA Superintendência de Administração do Meio 
Ambiente, emitiu a Licença Previa nº 3515/2016 em João Pessoa,18 de Outubro de 2016 – Prazo: 
365dias. Para a atividade de:Restauração da pavimentação da Rodovia PB-090, trecho: Ingá / 
Itatuba Na (o) – RODOVIA PB-090, TRECHO: INGÁ / ITAUBA. Município: - UF: PB. Processo: 
2016-002672/TEC/LP-2689.

DER - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DA PARAÍBA – CNPJ/CPF 
Nº 09.122.706/0001-09 Torna público que a SUDEMA Superintendência de Administração do Meio 
Ambiente, emitiu a Licença Previa nº 3516/2016 em João Pessoa, 18 de Outubro de 2016 – Prazo: 
365 dias. Para a atividade de: Restauração da pavimentação asfáltica da Rodovia PB-079, trecho: 
Alagoa Grande / Areia / Remígio. Na (o) – RODOVIA PB-079, TRECHO: ALAGOA GRANDE / AREIA 
/ REMÍGIO. Município: - UF: PB. Processo: 2016-002674/TEC/LP-2690.

Seis pessoas morreram após a 
queda de um avião de pequeno por-
te na reserva ambiental do Mindu, 
em Manaus (AM). A aeronave modelo 
Embraer 721 D, com capacidade para 
8 pessoas, decolou do aeródromo de 
Flores por volta de 8h e seguia para o 
município de Novo Aripuanã. A queda 
ocorreu logo após a decolagem.

Segundo o tenente João Filho, do 
Corpo de Bombeiros de Manaus, seis pes-
soas estavam no avião, entre elas uma 
criança. “Quatro passageiros, inclusive 
a criança, ficaram entre os escombros e 
morreram com a colisão e com o incên-
dio que ocorreu, morreram carboniza-
das. O piloto foi arremessado para fora 

da aeronave e ficou a uns dez metros 
de distância”, ressaltou João Filho.

Jefferson Luiz Janzen foi socor-
rido em estado gravíssimo e encami-
nhado ao Hospital 28 de Agosto, com 
99% do corpo queimado. Ele não resi-
sitiu aos ferimentos e morreu. Os ou-
tros ocupantes da aeronave eram João 
Frederico, Henrique Tiez Neto, Ruan 
Lemos, Ana Alice Gomes e o coman-
dante João Jerônimo.

Investigação
O Centro de Investigação e Pre-

venção de Acidentes Aeronáuticos 
(Cenipa) já realizou perícia e está in-
vestigando as causas do acidente. 
Entretanto, já adiantou que não foi 
encontrada nenhuma irregularidade 
com a matrícula da aeronave.

Seis pessoas morrem em 
queda de avião em Manaus

CeNIpA reALIzOu períCIA

Maíra Heinen
Da Rádio Nacional da Amazônia

O Cenipa já realizou perícia na aeronave e está investigando as verdadeiras causas do acidente

FOTO: Reprodução/Internet

O Ministério da Educa-
ção liberou R$ 563,62 mi-
lhões para as instituições 
federais de ensino, incluindo 
hospitais universitários, ins-
titutos federais e a Coorde-
nação de Aperfeiçoamento 
de Pessoal de Nível Superior 
(Capes), órgão que coordena 
os programas de bolsas de 
estudo, beneficiando bolsis-
tas de mestrado, doutorado, 
pós-doutorado, professor vi-
sitante e professor sênior.

Do total liberado, R$ 244,43 
milhões foram destinados a ins-

tituições federais de ensino 
vinculadas ao MEC, incluindo 
aí universidades federais e 
repasses a hospitais universi-
tários. A Rede Federal de Edu-
cação Profissional, Científica 
e Tecnológica contará com 
R$ 73,7 milhões.

Já a Capes recebeu          
R$ 319,19 milhões, sendo 
que a maior parte desse 
valor– R$ 172 milhões – será 
destinada ao pagamento de 
mais de 90 mil bolsistas de 
mestrado, doutorado e pós-
-doutorado, professor visitante 
e professor sênior. Segundo o 
diretor de Programas e Bolsas 

da Capes, Geraldo  Sobrinho, a 
Coordenação, com o apoio do 
MEC, “termina o ano honrando 
todos os compromissos previs-
tos no seu orçamento”.

De acordo com o minis-
tro da Educação, Mendonça 
Filho, o MEC tem promovido 
um grande esforço a fim de 
garantir a liberação de recur-
sos de custeio, aquisição de 
equipamentos e manutenção 
de bolsa. “Com a liberação 
desses R$ 563,62 milhões, 
agora em dezembro, o MEC 
totaliza o repasse de mais de 
R$ 5 bilhões às instituições 
federais,” disse.

MEC libera R$ 563,62 milhões 
para instituições federais no País

prevIsãO NO OrçAmeNTO
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Terremoto atinge província da 
Indonésia e deixa 97 mortos
Centenas de pessoas 
ficaram feridas, segundo
as autoridades locais

Jacarta (AE) - Um vio-
lento terremoto atingiu na 
madrugada de ontem a pro-
víncia indonésia de Aceh, 
matando pelo menos 97 pes-
soas e ferindo centenas de 
outras, segundo autoridades 
do país. O número de mortes 
deve aumentar, de acordo 
com as autoridades, enquan-
to as equipes de resgate re-
alizam buscas em centenas 
de construções que ruíram 
na região

“O número de mortos 
atualmente está em 97 pes-
soas. É ainda provável que 
ele aumente, mas nós acre-
ditamos que o pior já pas-
sou”, disse Tatang Sulaiman, 
chefe militar da área de 
Aceh, em entrevista ao Wall 
Street Journal.

 O terremoto teve mag-
nitude 6,5, a 92 quilômetros 
da capital provincial, Banda 
Aceh, informou o Serviço Ge-
ológico dos Estados Unidos. 
A região sofreu com um vio-
lento terremoto há 12 anos 
que gerou um grande tsuna-

mi. Nessa quarta-feira, não 
foi registrado nenhum tsuna-
mi, mas houve pelo menos 12 
tremores secundários.

 Porta-voz da Agência 
Nacional de Mitigação de 
Desastres, Sutopo Purwo Nu-
groho afirmou que o terre-
moto ocorreu pouco depois 
das 5h (hora local). Algumas 
pessoas conseguiram deixar 
suas casas, “mas ainda esta-
va escuro e algumas pessoas 
estavam dormindo”, relatou. 
Muitas pessoas ficaram so-
terradas entre os escombros, 
disse o porta-voz.

 Os esforços de resgate 
estavam concentrados em 
Meureudu, uma cidade muito 
afetada no distrito de Pidie 
Jaya, 18 quilômetros a su-
doeste do epicentro do ter-
remoto, segundo a agência 
Associated Press. O chefe do 
distrito de Pidie Jaya, Aiyub 
Abbas, disse à AP que a re-
gião necessita equipamentos 
médicos com urgência, bem 
como mais equipamentos 
para a retirada de escombros.

Na capital da Indonésia, 
Jacarta, o presidente Joko Wi-
dodo disse que determinou 
que todas as agências gover-
namentais participem dos es-
forços de resgate, segundo a 

Associated Press. A Indonésia, 
maior arquipélago do mundo, 
está sujeita a terremotos por 
causa de sua posição no “Anel 
de Fogo” do Pacífico, um arco 
de vulcões e falhas geológicas 

na Bacia do Pacífico.
Em dezembro de 2004, 

um grande terremoto que 
aconteceu perto da ilha de 
Sumatra gerou um tsunami 
que matou 230 mil pessoas 

em mais de dez países da re-
gião. Mais de 150 mil pesso-
as morreram em Aceh como 
resultado do terremoto e do 
tsunami. “Foi muito ruim, os 
tremores sentidos foram até 

mais fortes que o de 2004”, 
comparou um morador de 
Meureudu, Musman Aziz, em 
entrevista à AP. “Eu fiquei 
com muito medo de que o 
tsunami viesse”, comentou.

Da Agência Estado

Equipes de resgate estão realizando buscas na tentativa de encontrar sobreviventes do terremoto que atingiu a província de Aceh

ONU garante 
que o Irã não 
viola mais o 
acordo nuclear

Viena (AE) - A Agência In-
ternacional de Energia Atômi-
ca (Aiea) da Organização das 
Nações Unidas afirmou que 
o Irã não viola mais o acordo 
nuclear fechado com seis po-
tências porque o país reduziu 
seu estoque de água pesada.

Os reatores de água pe-
sada podem produzir quanti-
dade substancial de plutônio, 
usado para fabricar o núcleo 
das ogivas nucleares. Um re-
latório recente da AIEA havia 
dito que Teerã possuía um 
pouco mais de água nuclear 
estocada que as 143,3 tonela-
das previstas no acordo entre 
os iranianos e as potências.

 Novo relatório confiden-
cial da AIEA, obtido ontem 
pela Associated Press, diz que 
a agência verificou na terça-
-feira que uma exportação ira-
niana de mais de 12 toneladas 
de água pesada do Irã chegou 
a seu destino. A agência não 
especificou esse destino, mas 
diplomatas dizem que é Omã.

Islamabad (Reuters) - 
Não há sobreviventes da que-
da de um avião da Pakistan 
International Airlines (PIA) 
com 47 pesoas a bordo em 
uma região montanhosa do 
norte do Paquistão, disse o 
presidente da companhia aé-
rea nessa quarta-feira.

Autoridades disseram 
que 40 corpos foram recu-
perados e os esforços de res-
gate envolviam cerca de 500 
soldados, médicos e paramé-
dicos. Os corpos foram trans-
feridos para o Centro Médico 
Ayub, nos arredores de Ab-
bottabad, a cerca de 20km de 
distância.

“Não há sobreviventes, 
ninguém sobreviveu”, dis-
se Muhammad Azam Saigol, 
presidente da Pakistan Inter-
national Airlines. A PIA ope-
rava o voo PK661, que caiu na 
rota de Chitral para a capital, 
Islamabad.

Junaid Jamshed, um po-
pular astro pop do Paquistão 
convertido em clérigo muçul-

mano, estava entre os mortos, 
disse uma autoridade aérea. 

A PIA afirmou que o capi-
tão do voo tinha relatado perda 
de potência em um motor mi-
nutos antes de o avião perder 
contato com a torre de controle 
na rota para Islamabad. O avião 
caiu na área da província de 
Khyber Pakhtunkhwa, a cerca 
de 125 quilômetros ao norte 
de Islamabad. 

“Todos os corpos foram 
queimados para além do re-
conhecimento. Os detritos 
estão espalhados”, disse Taj 
Muhammad Khan, autorida-
de do governo baseada em 
Havelian, à Reuters.

Khan, que estava no lo-
cal da queda, disse que teste-
munhas lhe contaram que “a 
aeronave caiu em uma área 
montanhosa, e estava em cha-
mas antes de atingir o solo”.

Imagens mostradas em 
canais da TV paquistanesa 
e que circularam nas mídias 
sociais mostram um rastro 
de destroços envolvido em 
chamas em uma encosta de 
montanha.

Avião com 47 pessoas 
cai e ninguém sobrevive

PAQUISTÃO 

Uma em cada quatro pes-
soas com 15 anos ou mais na 
União Europeia é fumante. 
Mais de 20% da população é 
de fumantes passivos, expos-
tos diariamente ao fumo de ta-
baco. Os dados foram divulga-
dos ontem pelo Escritório de 
Estatística da União Europeia 
(Eurostat).

Em 2014, três quartos da 
população europeia acima de 
15 anos (76%) não fumava; 
quase 20% fumava diariamen-
te e 4,7% afirmavam fumar 
ocasionalmente. As informa-
ções são do European Health 
Interview Survey (Inquérito 
Europeu de Entrevistas de 
Saúde, em tradução livre), que 
tem como alvo a população 
com 15 anos de idade e acima.

Segundo a Organização 
Mundial de Saúde (OMS), o 
consumo de tabaco na Europa 
é responsável por um milhão e 
200 mil mortes anuais, núme-
ro que tende a chegar aos dois 
milhões.

De acordo com o Euros-

tat, Suécia e Reino Unido têm 
a menor percentagem de fu-
mantes, com 16,7% e 17,2%, 
respectivamente. Bulgária 
e Grécia são os países com 
maior percentual de fuman-
tes, com 34,7% e 32,6%. Em 
Portugal, a taxa de fumantes 
acima de 15 anos é de 20% da 
população.

Brasil
De acordo com o Institu-

to Nacional de Câncer (Inca), o 
percentual de adultos fuman-
tes no Brasil vem apresentan-
do uma expressiva queda nas 
últimas décadas em função 
das inúmeras ações desenvol-
vidas pela Política Nacional de 
Controle do Tabaco. Em 1989, 
34,8% da população acima 
de 18 anos era fumante. Em 
2015, a pesquisa Vigilância de 
Fatores de Risco e Proteção 
para Doenças Crônicas por 
Inquérito Telefônico (Vigitel) 
mostrou que este percentual 
havia caído para 10,4%.

Considera-se que, duran-
te o período de 1989 a 2010, 
a queda do percentual de fu-
mantes no Brasil foi de 46%, 

com cerca de 420 mil mortes 
evitadas.

Em todos os estados-
membros da União Europeia, 
assim como ocorre também 
no Brasil, a proporção de fu-
mantes é mais elevada entre 
os homens do que entre as 
mulheres. De acordo com o 
Eurostat, entre os europeus, a 
taxa é de 28,7% de fumantes 
entre os homens e de 19,5% 
entre as mulheres.

Segundo dados da pes-
quisa Vigitel, realizada em 
2015, o percentual de fuman-
tes com 18 anos ou mais era 
de 12,8 % entre homens e 8,3 
% entre mulheres, dados abai-
xo dos registrados na UE.

Fumantes passivos
O fumante passivo é a 

pessoa que não fuma, mas 
que convive com fumantes em 
ambientes fechados, ficando, 
assim, exposta aos componen-
tes tóxicos e cancerígenos pre-
sentes na fumaça do tabaco. 
São cerca de 4 mil compostos, 
dos quais mais de 200 são tó-
xicos e cerca de 40 são cance-
rígenos.

O presidente eleito dos Es-
tados Unidos, Donald Trump, 
foi eleito personalidade do ano 
de 2016 pela revista Time. O 
título é concedido à pessoa 
que mais influenciou o mundo, 
para melhor ou para pior. Ha-
via 11 finalistas ao título, mas 
a Time disse que a decisão foi 
“inevitável” após a vitória de 
Trump nas eleições. As infor-
mações são da Agência Ansa.

“No caso de Trump, ele 
fez o mundo melhor ou pior? 
O país está profundamente 
dividido sobre esta resposta”, 
comentou a revista Time, que 
definiu o magnata como o “pre-
sidente dos Estados Divididos 
da América”.  

O mandatário eleito, por 
sua vez, disse em entrevista 
à rede NBC que a escolha foi 
“uma grande honra”. Ele se 
candidatou à Presidência dos 
EUA pelo Partido Republicano, 

desbancando seus principais 
concorrentes internos nas pri-
márias.

Visto como vencedor “im-
provável” e centro de uma sé-
rie de polêmicas, Trump con-
seguiu ser eleito por número 
de delegados, enquanto Hillary 
venceu no voto popular. Sua 
eleição gerou preocupação no 
mundo todo, pois toda a sua 
campanha eleitoral foi marca-
da por promessas isolacionis-
tas e xenofóbicas.

Mais de 20% da população 
da União Europeia é fumante 

Revista Time elege Trump
como personalidade do ano 

DADOS DO EUrOSTAT

INFLUÊNCIA NO MUNDO 

Da Reuters

Da Agência Ansa 

Da Agência Estado Marieta Cazarré
Da Agência Brasil

FOTO: Heri Juanda/Associated Press/Estadão Conteúdo
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Escola Agrícola oferece 
200 vagas para cursos 
técnicos, em Lagoa Seca

17

Recursos hídricos
Seca, barragens e extração provocaram mudanças 

Foto: Reprodução/Internet

Uma equipe de cientistas 
europeus mapeou todas as 
variações ocorridas nas águas 
superficiais - rios, lagos, lagoas 
e pântanos - do planeta nos 
últimos 30 anos. O mapa, com 
grau inédito de detalhamento, 
mostra que a maior parte das 
mudanças ocorridas nesse pe-
ríodo foram provocadas por 
secas, pela construção de bar-
ragens e pela extração de água 
para abastecimento.

O estudo, publicado on-
tem, na revista Nature, utilizou 
mais de três milhões de ima-
gens do satélite Landsat para 
quantificar, mês a mês, com 
uma resolução de 30 metros, 
as mudanças na localização das 
águas superficiais no mudo. Al-
goritmos foram utilizados para 
classificar cada quadrante de 
30x30 metros como terra ou 
água, excluindo os oceanos.

De acordo com a pesqui-
sa, liderada por Jean-François 
Pekel, do Centro de Pesquisas 
Conjuntas da Comissão Euro-
peia, sediado em Ispra (Itália), 
no período estudado, muitas 
áreas de águas permanentes 
desapareceram em todas as 
regiões do mundo, mas a quan-
tidade de novas áreas que sur-
giram foi bem maior. 

No período, segundo o 
estudo, uma área de águas su-
perficiais de 162 mil km2 - o 
equivalente a 850 vezes a área 
da Represa Billings, a maior de 
São Paulo - foi perdida, ou se 

Fábio Castro 
Da Agência Estado

Muitas áreas de águas permanentes desapareceram em todas as regiões do mundo; a maior parte das perdas ocorreu no Oriente Médio e na Ásia Central

tornou sazonal.  Os cientistas 
concluíram que a maior parte 
das perdas ocorreu no Oriente 
Médio e na Ásia Central, pro-
vocadas por construções de 
reservatórios e represas, além 
de extração de água e da ocor-
rência de secas. Cerca de 70% 
das perdas ficaram concentra-
das em cinco países: Casaquis-
tão, Usbequistão, Irã, Iraque e 
Afeganistão. No entanto, eles 
também concluíram que novas 
superfícies de águas perma-

nentes se formaram em outros 
locais, cobrindo uma área que 
é quase o dobro da que existia 
há 30 anos: 184 mil km2. Além 
disso, todas as regiões conti-
nentais mostram um aumento 
real nas áreas de águas perma-
nentes, exceto a Oceania, que 
teve uma perda de 1%.

Segundo os cientistas, 
a maior parte dos ganhos de 
águas permanentes está rela-
cionada à construção de reser-
vatórios em todo o mundo. Em 

alguns casos, as mudanças cli-
máticas foram o fator respon-
sável por aumentar as áreas 
de águas superficiais. O estudo 
detectou, por exemplo, que 
parte da expansão dos lagos foi 
causada pelo derretimento de 
glaciares no Planalto do Tibete. 

Avanço
Na mesma edição da Na-

ture, o climatologista Dai Yama-
zaki, da Agência de Tecnologias 
e Ciências da Terra e do Mar 

do Japão, comentou o estudo e 
concluiu que o mapa é o maior 
avanço até hoje na compreen-
são das mudanças ocorridas 
nas águas superficiais do pla-
neta.  “Suas descobertas serão 
cruciais para muitos estudos 
de ciências da Terra, como os 
de modelagem climática, de 
ecologia da interface entre 
lagos e rios, e também serão 
importantes para iniciativas 
globais de gestão hídrica”, 
disse Yamazaki. Segundo 

eles, um mapa das águas de 
superfície havia sido feito em 
2009, mas a resolução espa-
cial era de 250 metros, o que 
impedia uma análise deta-
lhada de rios e lagos meno-
res. “Isso era um problema, 
porque as estimativas esta-
tísticas sugerem que milhões 
de lagos com menos de um 
quilômetro quadrado podem 
corresponder a 40% da área 
global de águas continentais”, 
afirmou Yamazaki.

Os governos precisam cons-
cientizar a população para que 
priorize o transporte público, 
disse ontem o pesquisador da 
Universidade Técnica de Berlim, 
Marcus Jeutner, ao participar, 
em São Paulo, do Seminário De-
safios Contemporêneos: Empre-
sas, Mobilidade Urbana e Direi-
tos Humenos, promovido pelo 
Instituto Ethos. “As pessoas que-
rem ter um carro porque é um 
símbolo de status. Elas querem 
mostrar para os vizinhos que po-
dem ter e financiar um carro”, 
afirmou.

Especialista em mobilidade 
urbana, o alemão Jeutner é au-
tor de estudo sobre o assunto, 
produzido na cidade de Chen-
nai, na Índia. “Os carros são 
bons, eu gosto de dirigir. Mas 
estamos aumentando custos 
e causando problemas. É uma 
questão de educação, explicar [à 
população] que o uso do carro 
é pior”, disse. Jeutner é defen-
sor do conceito de cidades inte-
ligentes, que apresentam áreas 
dedicadas à circulação de pes-
soas a pé.

Segundo o especialista, as 
prefeituras erram ao buscar im-
plementar o conceito de cidades 
inteligentes a partir das melho-
res práticas de exemplo, como o 

de Londres. “Nós não focamos 
na estrutura já existente, combi-
namos uma ideia adaptada aos 
desafios locais, ao contexto lo-
cal. Gosto de me basear nos pio-
res planos e replicar o que pode 
ser melhorado, não repetir os 
mesmos erros”, acrescentou.

Segundo a última pesquisa 
feita em Chennai, em 2008, 26% 
da população opta por ônibus, 
25% utiliza motocicleta, 6% pre-
fere carro e 5% anda de trem. A 
maior parcela, 28%, anda a pé, 
já que o custo do transporte pú-
blico ainda é alto para grande 
parte dos indianos. “As pessoas 
não gostam do transporte públi-
co, se puderem pagar, preferem 
o transporte individual como 
motocicleta”, ressaltou.

Em comparação, na capital 
paulista, a circulação dos auto-
móveis reduziu 1,3%, passando 
de 80,2% em 2014 para 78,9% 
no ano passado, segundo estudo 
divulgado pela Companhia de En-
genharia de Tráfego (CET). O per-
centual de motocicletas aumen-
tou 1,2%, um salto de 15,1% em 
2014 para 16,3% no ano passado.

Intermodalidade
No seu estudo em Chennai, o 

especialista concluiu que a inter-
modalidade “é uma dor de cabe-
ça” para o gestor público, já que 
o seu mau funcionamento está 
entre as razões que mais afastam 

os usuários. “No centro de Chen-
nai, o trem não tem conexão, [o 
pedestre] tem de cruzar ruas sem 
faixa de pedestres, andar por via-
duto, não tem mapas sobre traje-
tos dos ônibus”, conta.

Jeutner explicou que a in-
fraestrutura é o esqueleto das ci-
dades, pois a partir dela é possível 
direcionar o crescimento urbano. 
No caso do município indiano, as 
ferrovias que existem há mais de 
100 anos determinaram os cami-
nhos da expansão, das periferias 
e grande número de indústrias, 
localizadas nos arredores.

Com aumento de renda da 
população, a quantidade de 
carros em circulação elevou e 
foram criadas novas ruas, que 
se tornaram, desordenadamen-
te, cheias e caóticas. “Em Chen-
nai, as pessoas não confiam no 
transporte público, elas acabam 
preferindo o carro e levam três 
horas [nos seus deslocamentos], 
assim como ocorre em São Pau-
lo”, disse.

Tanto em São Paulo, quanto 
em Chennai, o transporte públi-
co com intermodalidade é a me-
lhor alternativa ao carro. “Pen-
sem na perda de produtividade 
das pessoas que estão travadas 
no trânsito. Elas poderiam brin-
car com o filho, estudar, traba-
lhar. Isso causa impacto muito 
grande na economia global”, 
afirmou o especialista.

Carro ainda é símbolo de status
MoBILIDADE URBANA EM DIScUSSão

Nelzilane Oliveira 
comunicadora popular da ACB / Elka Macedo 

Frente à conjuntura po-
lítica brasileira, em que estão 
sendo votadas e aprovadas 
Propostas de Emenda Consti-
tucionais (PEC´s) que impac-
tam diretamente na perda de 
direitos essenciais das popula-
ções do Semiárido, como terra 
(PEC 215), saúde, educação e 
previdência (PEC 55); jovens, 
vindos de todos os estados do 
Semiárido, que participaram 
do IX EnconASA se reuniram 
e debateram quais bandeiras 
e ações devem ser adotadas 
para garantir que direitos se-
jam assegurados na cidade de 
Mossoró (RN) entre os dias 21 
e 25 de novembro.

Bandeiras
Na Plenária das Juventu-

des, o grupo debateu acerca 
das bandeiras de lutas dos 
jovens do campo e da cidade. 
Na conversa os temas educa-
ção do campo, recursos natu-
rais, agroecologia, transgenia, 
políticas públicas, educação e 
saúde, LGBT, reforma política, 
feminismo e educação contex-
tualizada estiveram presentes 
nos debates. 

 Segundo o grupo, essas 
são lutas que passam desa-
percebidas diante da grande 
mídia. “A Rede Globo sempre 
apoia os grandes empresários, 
a elite que explora os traba-
lhadores e não foi diferente 
nesse golpe de 2016”, ressalta 
o jovem Juarez que mora na 

cidade de Tiaguá – CE. Além 
de se prepararem para o ato 
público que aconteceu no úl-
timo dia 24 de novembro, os 
jovens construíram uma car-
ta política, que foi lida após a 
mesa de encerramento do IX 
EnconASA, na qual pautaram 
seus anseios, necessidades e 
bandeiras. 

“Hoje, os jovens viven-
ciam novamente uma conjun-
tura política repressiva que 
a todo o momento, nos tira 
direitos básicos de viver e per-
manecer no campo. Dentre 
os fatores que nos “obrigam” 
a sair do campo, é possível 
destacar o modelo de educa-
ção descontextualizada que 
desvaloriza nossa realidade 
semiárida, além de não for-
mar cidadãos/as conscientes, 
deixando em última instância 
a formação política”, destaca 
um dos trechos da carta.

Noutro parágrafo, eles  
demandam ações da Articu-
lação Semiárido Brasileiro 
(ASA) específica para a ju-
ventude: “Partindo da neces-
sidade de fortalecer as suas 
bases e ampliar seus espaços 
políticos, trazem algumas pro-
postas à Articulação Semiá-
rido Brasileiro (ASA), dentre 
as quais estão: ampliação e 
criação de espaços voltados 
para a juventude, em todos os 
estados do Semiárido, com ob-
jetivo de realizar trocas de in-
formações e formação política, 
havendo então, uma verdadei-
ra multiplicação do conheci-
mento popular.

Jovens debatem reforço 
de suas bases políticas 

JUVENtUDES Do SEMIÁRIDo

Fernanda Cruz 
Da Agência Brasil
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Campus II da UEPB realiza 
inscrições de candidatos 
na cidade de Lagoa Seca

Escola Agrícola oferece 200 vagas

A Escola Agrícola Assis 
Chateaubriand (EAAC) da 
Universidade Estadual da 
Paraíba (UEPB) realiza até o 
dia 16 de dezembro as inscri-
ções para os cursos técnicos 
em Agropecuária e Agroin-
dústria, com oferta de 200 
vagas ao todo, sendo 120 
para Agropecuária e 80 para 
Agroindústria, com 30% das 
vagas destinadas a filhos de 
agricultores.

Os cursos são destina-
dos aos alunos que tenham 
concluído ou estejam cur-
sando o Ensino Médio. Para 
se inscrever, o aluno deve 
apresentar uma declaração 
de que é concluinte ou con-
cluiu o Ensino Médio, além 
dos documentos pessoais 
(cópias do RG, CPF, compro-
vante de residência) e uma 
foto 3×4. As inscrições serão 
feitas na Secretaria da Esco-
la Agrícola, no Campus II da 
UEPB, em Lagoa Seca.

Vereadores estão 
foragidos em osasco

Permanecem foragidos três 
dos 14 vereadores de Osasco que 
tiveram prisão preventiva decreta-
da na última terça-feira. Um deles, 
Rogério Lins (PTN), foi eleito prefei-
to do município em novembro e está 
em viagem ao exterior. Mais dois 
acusados de participar do esque-
ma de contratação de funcionários 
fantasmas não foram localizados. 
“Quando sai o mandado de prisão, 
e essas pessoas não são encontra-
das no trabalho ou nas suas resi-
dências, em tese são consideradas 
foragidas”, disse o subprocurador-
geral Mário Sarrubbo.

intolerância religiosa
resulta em processo

O professor de Sociologia do 
Instituto Federal de Educação da Bahia 
Leonardo Rangel processou a Livraria 
Vozes, no Rio de Janeiro, e uma cliente 
do estabelecimento por intolerância 
religiosa que sofreu dentro da livra-
ria, na Rua Gonçalves Dias, na última 
sexta-feira. Em viagem a trabalho na 
capital fluminense, o professor baiano 
lamentou ter sido vítima desse tipo de 
crime em uma cidade que considera a 
“mais linda do mundo, com pessoas 
hospitaleiras e acolhedoras”. Rangel 
contou que estava na livraria quando 
uma senhora começou a agredi-lo ao 
descobrir que era candomblecista.

polêmica: candidato 
retorna ao the Voice

Em reação à polêmica surgida 
por conta de um erro na última edição 
do The Voice Brasil, a Globo voltou 
atrás e anulou a eliminação do cantor 
Rafah do programa. Rafah havia sido 
eliminado ao receber mais da metade 
dos votos em duelo contra Luan Dou-
glas. O detalhe é que, por alguns mo-
mentos, a emissora indicou os dados 
para votar em Rafah acompanhados 
por uma foto de Luan, causando con-
fusão no público, já que, em tese, mui-
tas pessoas que gostariam de optar 
por um candidato, acabaram votando 
em outro involuntariamente. Para 
evitar maiores confusões, a Globo re-
solveu recuar na eliminação de Rafah.

insa e ufersa 
reforçam a parceria

Nos dias 1 e 2 de dezembro, 
o Instituto Nacional do Semiárido 
(Insa/MCTIC) recebeu um grupo de 
pesquisadores da Universidade Fe-
deral do Semiárido (Ufersa) para rea-
lização de uma oficina de aproxima-
ção institucional, que buscou alinhar 
as áreas de atuação em comum em 
ambas as instituições. Desde 2013, 
o Insa e a Ufersa firmaram um acordo 
que visa à união de esforços na imple-
mentação de ações conjuntas para o 
desenvolvimento do Semiárido bra-
sileiro. De acordo com o documento 
é de interesse do Insa e da Ufersa o 
estabelecimento de mecanismos de 
articulação e cooperação.

Entidades elogiam a 
nova Lei de Migração

Entidades que atuam em 
defesa dos direitos humanos estão 
comemorando a aprovação da nova 
Lei de Migração, aprovada na última 
terça-feira, no plenário da Câmara dos 
Deputados. Para o presidente do Con-
selho Nacional de Imigração (Cnig), 
Paulo Sérgio de Almeida, o texto 
proposto é bem avançado e tem foco 
em tratamento digno e humano dos 
migrantes, estabelecendo princípios, 
direitos e deveres.“Essa aprovação 
é algo histórico. A lei estabelece um 
novo patamar para a política migra-
tória no Brasil. A legislação anterior é 
totalmente defasada”, afirmou.

Curso técnico é destinado a aluno que tenha concluído ou esteja cursando o Ensino Médio; 30% das vagas são para filhos de agricultores

Foto: Divulgação/UEPB

Ecologia e conservação 
O Programa de Pós-Gra-

duação em Ecologia e Con-
servação da Universidade 
Estadual da Paraíba (UEPB) 
está com inscrições abertas 
até o dia 11 de dezembro 

para o processo de credencia-
mento e recredenciamento 
de docentes pesquisadores. 
As inscrições serão recebidas 
apenas via e-mail ppgec@
uepb.edu.br, onde todos os 
documentos exigidos devem 

ser apresentados em arqui-
vos eletrônicos, no padrão 
Acrobat Adobe (PDF).

Conforme o edital, o cre-
denciamento de novos docen-
tes no programa se dará a partir 
de janeiro de 2017. Os pedidos 

de credenciamento e recre-
denciamento serão avaliados 
por uma comissão formada 
por dois membros do PPGEC 
e dois membros externos. O 
resultado final será divulgado 
no dia 12 de dezembro.

O período mais ensolarado do 
ano também é o momento para lem-
brar da importância da prevenção do 
câncer de pele. Por isso, a Sociedade 
Brasileira de Dermatologia (SBD) insti-
tuiu o Dezembro Laranja como forma 
de alertar a população para os riscos 
da exposição excessiva ao sol. 

Dados do Instituto Nacional de 
Câncer José Alencar Gomes da Silva 
(Inca) projetam o registro de 175 mil 
novos casos de câncer da pele não me-
lanoma no Brasil em 2016.

O câncer de pele não melanoma 
(para ambos os sexos) é o de maior in-
cidência na população brasileira. Em se-
guida, vêm o câncer de próstata e o de 
mama. “O diagnóstico precoce é funda-
mental para a cura dessa doença. Por 
isso, o paciente que tiver dúvidas sobre 
manchas e rugas na pele deve procurar 
imediatamente um dermatologista”, 

orienta Dr. Pedro Oliveira, diretor-
médico da ePharma, empresa líder no 
mercado de assistência de benefícios 
farmacêuticos. Segundo a SBD, a doen-
ça é provocada pelo crescimento anor-
mal e descontrolado das células que 
compõem a pele. Estas células se dis-
põem formando camadas e, de acordo 
com a camada afetada, o especialista 
poderá definir o tipo de câncer.

Pedro Oliveira explica que medi-
das preventivas simples no dia a dia 
podem fazer uma grande diferença 
ao longo dos anos. “O uso de protetor 
solar e barreiras mecânicas, como bo-
nés e óculos de sol, ajudam na preven-
ção da doença”, afirma. Ele lembra 
ainda que evitar o sol entre as 10h e 
16h e procurar um dermatologista re-
gularmente também são atitudes que 
devem ser tomadas pela população 
para se prevenir desse câncer.

Dezembro Laranja alerta para 
perigos da exposição ao sol

pREVEnção do câncER dE pELE

Pesquisa apresentada 
ontem no 4º Fórum Fale sem 
Medo, em São Paulo, feita pe-
los Institutos Avon e Locomo-
tiva, mostrou que 88% dos 
entrevistados acreditam que 
ainda há muita desigualdade 
entre homens e mulheres na 
sociedade brasileira. Apesar 
de 85% dos homens concor-
darem que todos os pais de-
vem educar os filhos para ser 
menos machistas, 43% deles 
dizem pegar mal reclamar de 
um amigo que compartilha fo-
tos de mulheres nuas em gru-
pos privados de homens.

Para 48% dos entre-
vistados, é desagradável ou 
humilhante o homem cuidar 
da casa enquanto a mulher 
trabalha fora e apenas 35% 
acham que cabe ao homem 
ajudar a mulher.

Depois de ouvir 1.800 
pessoas de 70 cidades, a pes-
quisa indicou que, apesar 
das críticas ao machismo, na 
prática, as atitudes mostram 
tolerância a comportamentos 
machistas, já que  78% di-
zem não interferir em brigas 
de casal ou interferir apenas 
se houver alguma violência 
extrema. O levantamento re-
velou que 61% consideram 
que a mulher que se deixou 
fotografar também tem culpa 
quando um homem comparti-
lha suas imagens íntimas sem 
autorização nas redes sociais 
e que 27% acreditam que, em 
alguns casos, a mulher pode 
ter culpa por ser estuprada.

A pesquisa 
O papel do homem na 

desconstrução do machismo –  
mostrou que 78% das pessoas 
concordam que as mulheres 
devem conhecer seus direitos 
e ser incentivadas a lutar por 
eles; 59% disseram que todas 
devem ser respeitadas, não 
importando sua aparência, 
nem seu comportamento; e 
67% dizem que homens e mu-

lheres devem ser igualmente 
responsáveis pelos cuidados 
com a casa e com os filhos. O 
machismo é considerado ne-
gativo por 79% das pessoas. 
Apesar de 87% dos entrevista-
dos concordarem que ao me-
nos uma parte da população 
é machista, só 24% delas se 
consideram assim. A pesquisa 
também mostra que 24% dos 
homens não têm coragem de 
defender as mulheres no meio 
de outros homens e que 31% 
não gostariam de ser machis-
tas, mas não sabem como agir.

Feminismo
Sobre as percepções a 

respeito do feminismo, 20% 
dos homens e 55% das mulhe-
res se consideram feministas, 
mas 55% das pessoas dizem 
que o feminismo é contrário ao 
machismo e 32% acham que o 
feminismo está ultrapassado. 
Outros 44% afirmaram que 
chamá-los de machistas não 
os motiva a se engajar no en-
frentamento à violência con-
tra a mulher e 54% disseram 
ter tido uma conversa pessoal 
antes de mudar as atitudes.

“O simples fato de um 
quarto da população se admi-
tir como machista mostra que 
este tema ainda tem muito o 
que avançar na percepção do 
quanto isso é errado. Sabemos 
que o conhecimento da maio-
ria das pessoas sobre o tema 
ainda é muito superficial. 

O tamanho da oportuni-
dade que se abre é a de que 
seis em cada dez homens – 
ou seja, 46 milhões de bra-
sileiros adultos – acreditam 
que poderiam lidar com as 
questões femininas de forma 
diferente e melhor “, disse o 
presidente do Instituto Loco-
motiva, Renato Meirelles. 

A coordenadora de Pro-
jetos de Enfrentamento à 
Violência contra a Mulher 
do Instituto Avon, Mafoani 
Odara Poli Santos, disse que 
a pesquisa é um disparador 
de processos importantes de 
reflexão e transformação.

Homens ainda culpam 
mulheres por estupro

pEsQuisA do instituto AVon

Flávia Albuquerque
Da Agência Brasil

O foguete espacial VSB-30, 
carregado com oito experimen-
tos científicos e tecnológicos 
brasileiros, foi lançado às 
12h10 de ontem, do Centro 
de Lançamento de Alcânta-
ra, no Maranhão. Os experi-
mentos são financiados pelo 
Programa Microgravidade, 
da Agência Espacial Brasilei-
ra (AEB), que é vinculada ao 
Ministério da Ciência, Tecno-
logia e Inovações e Comuni-
cações (MCTIC).

O voo suborbital feito 
pelo VSB-30 permite que pes-
quisadores realizem estudos 
em ambiente de queda livre, 
sem rotações e acelerações, 
acima de 100 quilômetros 
por hora, em condições bem 
específicas que caracterizam 
o ambiente de microgravida-

de. O foguete não tem energia 
suficiente para injetar a carga 
útil em órbita, por isso o voo é 
chamado de suborbital. O lan-
çamento do VSB-30 faz parte 
da Operação Rio Verde, pro-
movida pelo Departamento de 
Ciência e Tecnologia Aeroes-
pacial (DCTA) e Instituto de 
Aeronáutica e Espaço (IAE).

“O lançamento foi um su-
cesso. Representa um grande 
ganho, tanto para a comuni-
dade espacial, quanto para a 
científica. É um complexo de 
atividades envolvidas que deu 
certo”, comemorou o diretor de 
Transporte Espacial e Licencia-
mento da AEB, Marco Antônio 
Rezende. O veículo suborbital 
cumpriu a trajetória de uma 
parábola e caiu em alto-mar. Os 
experimentos ficaram cerca de 

seis minutos em ambiente de 
microgravidade. Nesse perío-
do, já enviaram informações 
aos pesquisadores. A carga útil 
foi resgatada no mar por equi-
pes especialmente treinadas.

Na carga do VSB-30, cha-
mada Microg2, foram alojados 
oito experimentos científicos 
e tecnológicos de diversas 
áreas: teste de dispositivos 
para o controle térmico de 
equipamentos eletrônicos no 
espaço e em terra; efeitos na 
microgravidade sobre o DNA 
da cana-de-açúcar; solidifica-
ção de ligas eutéticas em mi-
crogravidade; GPS (Sistema 
de Posicionamento Global) 
para aplicações em veículos 
espaciais de alta dinâmica e 
desenvolvimento do sensor 
mecânico acelerométrico.

Agência Espacial Brasileira 
lança foguete em base do MA 

EXpERiMEntos ciEntÍFicos E tEcnoLÓGicos
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Apple lidera ranking no País; em seguida vem o Google

Empresas mais admiradas
A Apple foi escolhida 

pela terceira vez consecu-
tiva a líder do ranking As 
Empresas mais Admiradas 
no Brasil, estudo realiza-
do pela Officina Sophia, 
empresa de pesquisa de 
mercado especializada em 
estratégia de negócios, per-
tencente à holding HSR. 
Apesar da liderança da gi-
gante global de tecnologia, 
a lista das dez melhores co-
locadas inclui ainda bancos 
e companhias de consumo 
de origem brasileira.

Natura e Nestlé apare-
cem empatadas em terceiro 
lugar, logo atrás do Google, 
que ficou na segunda posi-
ção. Os bancos Itaú, Banco 
do Brasil e Bradesco fica-
ram com a quarta, oitava e 
décima colocação, respecti-
vamente. Ambev e Unilever 
estão na quinta e sexta co-
locação, seguidas pela Em-
braer, em sétimo. 

A lista inclui ainda O 
Boticário, Grupo Pão de 
Açúcar (GPA) e Coca-Cola, 
o primeiro empatado em 
oitavo lugar como Banco 
do Brasil e os outros dois 
em nono. O estudo classi-

Saída de dólares 
supera entrada

O fluxo cambial do ano até a 
última sexta-feira está no vermelho 
em US$ 1,691 bilhão, informou ontem 
o Banco Central. Em igual período do 
ano passado, o resultado era positivo 
em US$ 12,286 bilhões. A retirada lí-
quida de dólares pelo canal financeiro 
neste ano até 2 de dezembro foi de 
US$ 42,323 bilhões. Esse resulta-
do é fruto de entradas no valor de 
US$ 408,471 bilhões e de envios no 
total de US$ 450,795 bilhões. Este 
segmento reúne os investimentos 
estrangeiros diretos e em carteira, 
remessas de lucro e pagamento de 
juros, entre outras operações.

Ambiente externo é 
desafiador, diz Ilan

O cenário externo ainda parece 
ser um dos grandes temas do Banco 
Central na condução da política mo-
netária. Em café da manhã com jorna-
listas, o presidente do Banco Central, 
Ilan Goldfajn, reconheceu ontem, que 
o ambiente externo “é mais desafia-
dor” que as questões domésticas, e 
reconheceu que o período positivo 
para as economias emergentes, o 
chamado “interregno benigno”, pode 
terminar. “O cenário externo é mais 
desafiador. Como colocamos na ata e no 
comunicado, é possível que tenhamos o 
fim do período de interregno benigno”.

Ministério propõe 
mudança na Embratur

O Ministério do Turismo enca-
minhou à Casa Civil da Presidência 
da República a sugestão de uma 
Medida Provisória flexibilizando a 
classificação do Instituto Brasileiro 
de Turismo (Embratur). Pela propos-
ta, a autarquia passaria a ser tam-
bém uma agência, podendo, entre 
outras atribuições, captar recursos 
estrangeiros para investimentos e 
manter escritórios próprios e pes-
soal no exterior. O ministro do Tu-
rismo, Marx Beltrão, informou sobre 
o envio da MP ontem, em reunião do 
Conselho Nacional de Turismo.

Trabalhadores
 imigrantes crescem

Entre os anos 2010 e 2015, 
os trabalhadores imigrantes aumen-
taram em 131% a presença no mer-
cado de trabalho formal, passando de 
54.333 em 2010 para 125.535 em 
31 de dezembro de 2015, segundo a 
Relação Anual de Informações Sociais 
(RAIS). Os trabalhadores imigrantes 
correspondem a menos de 0,5% da 
força de trabalho no mercado formal. 
No entanto, entre outubro de 2015 
até junho de 2016, pela primeira vez 
e desde o começo da crise econômica, 
os imigrantes passaram a ser afeta-
dos também com a perda de emprego.

Inflação medida pelo 
IGP-DI é de 6,77%

Em todo o País, o Índice Geral de 
Preços – Disponibilidade Interna (IGP-
DI) - ficou em 0,05% em novembro 
deste ano, taxa abaixo do 0,13% do 
mês anterior e do 1,19% de novem-
bro de 2015. O IGP-DI acumula 6,3% 
no ano e 6,77% em 12 meses. A 
queda da inflação entre outubro e 
novembro foi provocada por redução 
nas taxas dos três subíndices que 
compõem o IGP-DI. O Índice de Preços 
ao Produtor Amplo, que analisa o ata-
cado, registrou uma deflação (queda 
de preços) de 0,01% em novembro. 

ficou ainda os líderes em-
presariais mais admirados. 
O mais bem colocado é o 
empresário Jorge Paulo Le-
mann, dono, por meio do 
fundo 3G Capital, de um 
império que inclui fatia da 
maior cervejaria do mun-

do, a AB InBev. Completam 
a lista Roberto Setúbal, do 
Itaú, Luiza Helena Trajano, 
do Magazine Luiza, Abilio 
Diniz, do Conselho de Admi-
nistração da BRF, o ex-pre-
sidente da Natura Roberto 
Lima, além de Fábio Coelho, 

do Google Brasil, e Claudia 
Sender, da Latam. O levan-
tamento escolheu ainda as 
marcas mais reconhecidas 
em 11 macrosetores da eco-
nomia. O Itaú conquistou o 
primeiro lugar no negócio 
financeiro. A Ticket venceu 

em Serviços Empresariais, 
a Microsoft em Tecnologia 
e o Facebook em Web. Vivo, 
Volkswagen, Bayer, Cyrela, 
Drogasil e Droga Raia, além 
de Nestlé e Apple, comple-
tam a lista em seus respecti-
vos setores de atuação.

Banco do Brasil ocupou a oitava colocação no ranking da Officina Sophia; Itaú ficou na quarta posição e Bradesco na décima

FOTO: Reprodução/Internet

A partir da próxima 
semana, as micro e pe-
quenas empresas inscri-
tas no Simples Nacional 
poderão exportar mer-
cadorias por meio dos 
Correios ou de transpor-
tadoras com documen-
tação simplificada. A 
Receita Federal publicou 
na última terça-feira no 
Diário Oficial da União 
instrução normativa que 
regulamenta o proce-
dimento de exportação 
para essas empresas.

A medida beneficia 
11 milhões de empre-
sas que faturam até R$ 
3,6 milhões por ano e 
respondem por mais de 
50% dos empregos for-
mais no País. Segundo 
a Receita, a redução da 
burocracia permitirá am-
pliar, nos próximos cinco 
anos, a participação das 
micro e pequenas empre-
sas de 0,8% para 5% das 
exportações brasileiras.

Logística
Pela instrução nor-

mativa, as micro e pe-
quenas empresas po-
derão usar operadores 
logísticos – Correios, 
operadores econômicos 
autorizados e empresas 
privadas de entrega rá-
pida – para venderem 
para o exterior. As mer-
cadorias serão dispensa-
das da licença de expor-
tação e terão prioridade 
na verificação física nas 

alfândegas e preferên-
cia na análise de con-
troles físicos, químicos 
e sanitários. Segundo 
a Receita Federal, uma 
série de portarias será 
editada nos próximos 
dias para que os opera-
dores logísticos sejam 
habilitados a exportar 
os produtos das micro e 
pequenas empresas na 
próxima semana. Pelas 
novas regras, caberá ao 
operador logístico cui-
dar de todo o fluxo de 
exportação, cabendo à 
empresa apenas preocu-
par-se com a produção e o 
fechamento do negócio.

Adesão
A instrução torna 

facultativa a adesão 
das micro e pequenas 
empresas à exportação 
simplificada. Caso não 
queiram aderir ao pro-
cedimento especial, as 
empresas continuarão 
no regime tradicional, 
que exige habilitação 
como exportador, domi-
cílio fiscal eletrônico e 
cadastro no Portal Úni-
co de Comércio Exterior 
(Siscomex). O decreto 
que instituiu o regime 
simplificado de exporta-
ção para as micro e pe-
quenas empresas havia 
sido publicado no início 
de outubro. A instrução 
normativa que regula-
menta a medida só saiu 
agora porque passou 15 
dias em consulta pública 
antes de ser formatada 
pelos técnicos do órgão.

Receita facilita as 
vendas externas

MICRO E PEQUENA EMPRESA

A Receita Federal resol-
veu ampliar os controles do si-
gilo bancário das informações 
prestadas pelos contribuintes 
que aderiram ao programa de 
repatriação de recursos não 
declarados ao exterior. Com 
o argumento de proteção do 
sigilo fiscal dos contribuintes, 
o Fisco brasileiro publicou 
nota técnica determinando 
que todos os documentos de 
arrecadação de receitas pagos 
pelos empresas e pessoas físi-
cas que fizeram a regulariza-
ção tenham o identificador do 

CPF e ou CNPJ alterado para o 
número de inscrição da pró-
pria Receita. Desse forma, os 
nomes de quem repatriou o 
dinheiro enviado ilegalmente 
para o exterior não serão mais 
identificados na documenta-
ção de arrecadação. 

Desde o início do pro-
grama, no início do ano, há 
um temor dos contribuintes 
de serem surpreendidos com 
o vazamento da lista com os 
nomes das pessoas que fize-
ram a repatriação. A decisão 
da Receita abriu mais uma 
frente de confronto entre os 
servidores com o comando do 
órgão. A Associação Nacional 
dos Auditores Fiscais da Re-

ceita (Unafisco) afirma que a 
medida vai dificultar o traba-
lho dos fiscais. “É o sigilo do 
sigilo!”, advertiu o presidente 
da Unafisco, Kléber Cabral.  
A nota técnica centraliza em 
Brasília todas as informações 
do programa. 

Pela norma baixada, as 
solicitações dos contribuintes 
para retificações nas decla-
rações apresentadas terão 
que ser encaminhadas para a 
Coordenação-Geral de Arreca-
dação e Cobrança, em Brasília. 
Os pedidos de restituição tam-
bém terão que ser enviados 
para a Coordenação Especial 
de Ressarcimento, Compen-
sação e Restituição.

Controles sobre os dados da 
repatriação são ampliados

RECURSOS NÃO DECLARADOS

O presidente da BM&-
FBovespa, Edemir Pinto, 
afirmou que o mercado de 
capitais brasileiro continua 
tendo os fundamentos ne-
cessários para crescer, mas 
admitiu que fatores como a 
eleição de Donald Trump nos 
Estados Unidos e uma nova 
onda de instabilidade política 
interna podem fazer com que 
a retomada demore mais a 
acontecer. Segundo Edemir, as 
perspectivas de uma retoma-
da de operações como as ofer-
tas públicas iniciais de ações 
(IPOs) vinham lastreadas na 

percepção de um novo posi-
cionamento mais conservador 
do Banco Nacional de Desen-
volvimento Econômico e So-
cial (BNDES) na concessão de 
financiamentos e da demanda 
de segmentos como constru-
toras e empresas do setor elé-
trico por recursos no médio e 
longo prazo. 

O quadro classificado por 
Edemir como motivador antes 
da eleição de Trump passou a 
ser incerto, o que pode dificul-
tar o aquecimento do merca-
do, em especial diante da forte 
participação do investidor es-
trangeiro no mercado brasilei-
ro. “O mercado brasileiro ain-
da não é autossuficiente para 

poder financiar as empresas, 
então dependemos do inves-
tidor estrangeiro. A eleição do 
Trump deu uma abalada”, dis-
se após participar de evento e 
comemoração dos 40 anos da 
Comissão de Valores Mobiliá-
rios (CVM)

Internamente, o presi-
dente da BM&FBovespa des-
tacou a volta da instabilidade 
em decorrência do abalo po-
lítico com a delação da Ode-
brecht e o episódio envolven-
do o presidente do Senado, 
Renan Calheiros. Apesar de 
afirmar que “o Brasil hoje está 
como nuvem, em que a cada 
momento em que se olha 
para o céu está de um jeito”.

BM&FBovespa vê cenário 
incerto com eleição de Trump

MERCADO DE CAPITAIS BRASILEIRO

Wellton Máximo
Da Agência Brasil

Adriana Fernandes 
e Fábio Serapião
Da Agência Estado

Mariana Durão
Da Agência Estado



Ex-prefeito Hildon Ré-
gis Navarro Filho, Sras. 
Marisa Brandão, Vitória 
dos Santos Lima, admi-
nistradora Eretusa de 
Sousa Diniz, agrônomo 
Milton Lúcio Filho, prefei-
ta de Pilar Virgínia Veloso 
Borges, tecladista Josalbo 
Licarião Romão, artis-
ta plástica Célia Araújo, 
professor Alberto Santos 
Arruda.
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Ele disse Ela disse

oretti G Zenaide
@letazenaidegzenaide@gmail.com colunagorettizenaide

ParabénsDois Pontos

Turismo
UM GRUPO 

de empresários do 
turismo do Conde, no 
Litoral Sul da Paraíba, 
promove nesta sex-
ta-feira e no sábado 
o 2o Festival Cultural 
Costa do Conde.

O evento será 
realizado na aprazível 
Praia de Tabatinga, 
numa promoção da 
Associação Turística 
da Costa do Conde, 
da Empresa Parai-
bana de Turismo, 
Sebrae, com apoio 
da Secretaria de 
Turismo daquele 
município.

“Isto sim é que é Congres-
so eficiente! Ele mesmo 
rouba, ele mesmo investi-
ga, ele mesmo absolve”

“Debater com seriedade 
a burrice nacional é mais 
urgente do que discutir a 
crise econômica”

MILLÔR FERNANDES ELIANE BRUM

    No festivo almoço da Adega do Alfredo, a empresária Gisa Mesquita contava que 
passou quatro dias curtindo as delícias do Summerville Beach Resort, na Praia de Muro Alto, 
em Pernambuco. Foi um encontro com os franqueados da marca Honda.

   Depois do almoço na Adega do Alfreda, muitas das mulheres foram até a 
Maison de Norma Pedrosa conferir as novidades para a estação.  

Cardume 2017

A FUNESC di-
vulgou a lista dos 
projetos selecionados 
para integrarem a 
programação do Cir-
cuito Cardume 2017 no 
Teatro Paulo Pontes 
do Espaço Cultural 
José Lins do Rego.

Foram seleciona-
dos doze espetáculos, 
duas intervenções em 
espaço aberto, nove 
propostas de oficinas 
e cinco de escolas de 
formação artística, 
com curadoria formada 
por  Ana Marinho, Líria 
Morays, Ângela Navar-
ro, Diocelio Barbosa e 
Susy 
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   O desenhista Maurício de 
Sousa juntou-se a Paulo Coelho, 
Chimamanda Adichie, Leonardo 
Padura, Christina Lamb e outros 
escritores de todo o mundo em 
campanha do Unicef para descrever, 
por meio de Pequenas Histórias (Tiny 
Stories) o mundo que desejam para 
as crianças.
  O texto que Maurício de Sousa 
preparou para a campanha fala de 
não deixarmos morrer a criança que 
existe dentro de cada um de nós.

Aleuda Ferraz, a festejada Céu Palmeira, Ruth Moura, Maria Júlia Ferrer, Roziane Coelho, Fátima Mendonça, 
Gigi Rolim, Marletti Assis, Carla Bezerra, Almira Mendes, Patrícia Sales e Adriana Mendes

Zum Zum Zum

FOTOS: Goretti Zenaide

Gisa Mesquita, Selda Falcone Ribeiro Coutinho, Miriam Chianca Gama, Eurides Batista, 
Tereza Suassuna e Olímpia Cunha

FOTO: reprodução facebook

Stella Barros, Wilma Simões, Roberta Aquino, Tereza Neuman Vaz, 
Terezinha Vaz e Conceição Imperiano

   O Unipê está com seleção aberta para pessoas com deficiência de ambos os sexos 
para os cargos de secretária e recepcionista. Os interessados devem enviar currículo via email 
para curriculo@unipe.br e informar a vaga pretendida no assunto do email.

Alegria na Adega do Alfredo: Roziane Coelho, Roberta Aquino, Fátima Sousa e Auxiliadora Cardoso

Ferramenta
O MESTRANDO do 

Programa de Pós-Gra-
duação em Informática 
do Centro de Informática 
da Universidade Federal 
da Paraíba, Eduardo de 
Santana Medeiros Alexan-
dre, criou uma ferramenta 
de comando para ajudar 
na elaboração de tra-
balhos acadêmicos.

Ele pretende com a 
divulgação dessa ferra-
menta encontrar usuários 
para participar da pesqui-
sa de seu trabalho de 
mestrado que são alunos 
de cursos de com-
putação, que necessitem 
produzir um trabalho de 
conclusão de curso.

Gabriela Minaya, Fátima Mendonça, Lúcia Padilha, Evelyn César 
e Fátima Cavalcanti

Jornada da Mulher
CENÁRIO atual e perspectivas para a saúde da 

mulher paraibana; sexualidade na terceira idade e de-
safios na assistência ao parto humanizado são alguns 
dos temas que serão abordados na Jornada da Mulher, 
que começa hoje e vai até sábado no auditório do Con-
selho Regional de Medicina. O evento é promovido pela 
Sociedade de Ginecologia e Obstetrícia da Paraíba com 
apoio da Unimed JP.

O RESTAURANTE Adega do Alfredo ficou pe-
queno para abrigar tantas amigas que foram pres-
tigiar o Natal das Mulheres organizado por Roberta 
Aquino, Roziane Coelho e esta colunista na última 
terça-feira.

A confraternzação teve ainda o parabéns pra 
você para Céu Palmeira, a aniversariante do último 
domingo e também teve seu caráter filantrópico 
com a doação de inúmeras latas de Glucerna para os 
idosos da Amem. 

Confraternização natalina

Feriado religioso

COMEMORA-SE 
hoje a Festa de Nossa 
Senhora da Conceição em 
diversas igrejas paraiba-
nas. Em Campina Grande, 
onde ela é Padroeira, 
haverá missas, procissões 
e shows musicais no 
estacionamento da Igreja 
Matriz. 

No Busto de Tama-
ndaré, em João Pessoa, 
as festividades vão para 
Iemanjá promovidas pelos 
cultos afro-brasileiros.

MotoShow

COMEÇA hoje 
e vai até domingo 
no hall do Shopping 
RioMar Recife, o Mo-
toShow Pernambuco 
2016 com exposição 
das marcas Audi, 
Jeep, Fiat, Hyundai, 
Volvo, Lexus, Ford, 
Honda, Nissan, Volvo, 
Volkswagen, Yamaha, 
AutoBoxe e Imbra 
Blindados. O evento é 
voltado para o varejo.

   Equipe da PbTur participou de uma visita técnica a cidade de Pilar, promovida 
pelo Sebrae,  com o objetivo de levantar os aspectos relativos à memória e história 
da presença da Civilização do Açúcar na obra do escritor José Lins do Rego no Vale do 
Paraíba.
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Campinense fará o seu 
primeiro amistoso no 
sábado em Galante

GABRIEL JESUS

Craque se despede do Palmeiras
Jogador lamenta não 
participar do jogo de 
domingo contra o Vitória

O atacante Gabriel Jesus 
não vestirá mais a camisa do 
Palmeiras. O jogador anun-
ciou ontem que não estará 
com o time na partida contra 
o Vitória, no domingo, válida 
pela última rodada do Cam-
peonato Brasileiro.

“Foi marcada essa cole-
tiva porque é de despedida 
sim. Até queria ir para Sal-
vador, vontade não falta. Foi 
tudo conversado, planejado. 
É o momento de eu descan-
sar, ter férias. Faz dois anos 
que não tenho férias. Con-
versando com todos, foi deci-
dido que é melhor ficar fora 
desse jogo”, disse o jogador.

Gabriel fez a sua última 
partida pelo clube paulis-
ta no dia 27 de novembro, 
quando o Palmeiras bateu a 
Chapecoense por 1 a 0 para 
conquistar o título nacional.

“Vou ter férias agora. 
Começo de janeiro já viajo 
(para Manchester), não sei 
quando começo a treinar”, 
disse o novo atacante do 
Manchester City.

Antes de deixar o Pal-

meiras, Gabriel Jesus ainda 
se tornou sócio-torcedor do 
clube. Ele ganhou a carteiri-
nha de número 33, a mesma 
camisa que usava no clube.

A todo instante em sua 
despedida, Gabriel Jesus 
agradecia tudo que viveu no 
Palmeiras, clube que chegou 
em 2012 e subiu para o pro-
fissional em 2015.

“O que tenho para falar 
para eles é para não esque-
cer de mim, porque não vou 
esquecer deles”, afirmou.

Gabriel Jesus ainda ele-
geu alguns momentos mar-
cantes pelo Palmeiras, como 
a primeira vez que ouviu a 
música em sua homenagem.

“Contra Joinville can-
taram minha música, quan-
do cantaram pela primeira 
vez, fiquei feliz, emociona-
do. Também fico contente 
com eles. Torcida é diferen-
te, mostrou que é diferen-
te, ama o clube. Momento 
inesquecível são todos. Mais 
foi agora campeão do Brasi-
leirão”, finalizou. Na semana 
passada, Gabriel Jesus este-
ve em Manchester para uma 
série de compromissos e um 
encontro com o técnico Pepe 
Guardiola.
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O Brasil aparece novamen-
te na primeira posição entre os 
países que mais exportam joga-
dores para a Europa. Pesquisa 
anual realizada pelo CIES Foo-
tball Observatory revela que 469 
brasileiros atuam em 31 cam-
peonatos europeus de Primeira 
Divisão.

Na análise qualitativa dos 
dados, porém, o Brasil não li-
dera. Se analisarmos apenas as 
cinco principais ligas do conti-
nente, sediadas em Inglaterra, 

Espanha, Alemanha, Itália e 
França, os franceses mais uma 
vez ocupam a primeira posição 
com 116, dois a mais que os bra-
sileiros. Vale ressaltar que, nesse 
caso, os Bleus têm uma compe-
tição a menos na conta, já que 
na Ligue 1, obviamente, não são 
estrangeiros. Logo, o número 
total tem mais peso na compa-
ração.

O levantamento é realizado 
pelo CIES desde 2009 e sempre 
teve os brasileiros na liderança 

geral. A ponta nos campeona-
tos mais fortes foi perdida em 
2013 e nunca mais recuperada. 
O índice mais baixo aconteceu 
depois da Copa do Mundo de 
dois anos atrás, quando a sele-
ção foi eliminada pela Alema-
nha de forma traumática nas 
semifinais.

No geral, os jogadores fran-
ceses também estão muito bem, 
na segunda colocação do ran-
king com 312 atletas, seguidos 
pelos espanhóis com 201. Ape-

nas nas cinco grandes ligas, os 
argentinos aparecem depois dos 
representantes de França e Bra-
sil com 97 atletas.

A pesquisa levou em consi-
deração o elenco principal, em 
outubro deste ano, de clubes 
da Primeira Divisão dos seguin-
tes países: Alemanha, Áustria, 
Bélgica, Bielorrússia, Bulgária, 
Chipre, Croácia, Escócia, Eslová-
quia, Eslovênia, Espanha, Fin-
lândia, França, Grécia, Holanda, 
Hungria, Inglaterra, Israel, Itália, 

Noruega, Polônia, Portugal, Re-
pública Tcheca, Romênia, Rússia, 
Sérvia, Suécia, Suíça, Turquia e 
Ucrânia.

O CIES Football Observa-
tory é um grupo de pesquisas 
voltadas para o futebol criado 
em 2005 e sediado no Centro 
Internacional para Estudos dos 
Esportes, localizado em Neucha-
têl, na Suíça. Trata-se de uma 
joint venture entre Fifa, Univer-
sidade de Neuchatêl, Prefeitura 
e Estado.

Brasil lidera lista de países que mais exportam jogadores à Europa
469 JOGADORES EM 31 CAMPEONATOS

O atacante Gabriel 
Jesus deu os primeiros 
detalhes sobre sua ida 
para o Manchester City. 
Em entrevista coletiva 
de despedida ontem, 
o jogador falou sobre 
seus planos para a In-
glaterra.

“Se pudesse, levava 
todos que estão desde o 
meu crescimento comi-
go. Sou muito conecta-
do ao meu bairro. Toda 
vez que estou de folga, 
estou em casa, vou para 
lá. Se pudesse, levava o 
bairro do Jardim Peri in-
teiro. Formar um Jardim 
Peri na Inglaterra. Lugar 
que tenho paz, onde 
gosto de estar. Já que 
não dá, estou indo com 
minha mãe, irmão e 
dois amigos que desde 
o crescimento estão co-
migo. Jogaram comigo. 
Vivem comigo no dia a 
dia, quando não estou 
viajando. Então, espero 
que me ajudem muito 
lá. Dois amigos que fa-
rão diferença. Oportu-
nidade para eles estu-

dar, crescer e aprender 
muita coisa lá”, disse.

Uma das dificulda-
des que Gabriel Jesus 
encontrará será o frio. A 
todo instante, o atacan-
te falou sobre o clima 
que enfrentará em sua 
chegada na Inglaterra.

“Não estava pen-
sando em nada (vendo 
jogo do City no estádio) 
porque estava muito 
frio. Estava tremendo. 
Terei de comprar roupa 
de lá, jogar minhas rou-
pas fora”, completou.

Gabriel também fa-
lou sobre a relação com 
Guardiola e já elogiou 
todo o trabalho feito 
pelo treinador espa-
nhol.

“Ainda bem que 
tem dois brasileiros, 
argentinos, espanhol. 
Isso vai ajudar muito 
também. Fico conten-
te com o empenho do 
treinador em fazer com 
que me adapte o mais 
rápido possível e consi-
ga demonstrar meu fu-
tebol”, afirmou.

Frio inglês já preocupa O jogador se apresenta em definitivo ao Manchester City no início de janeiro. Ele agradeceu todo o apoio que recebeu no Palmeiras

Concluída e sem nenhum indiciamento
A CPI do Futebol encer-

rou suas atividades ontem, em 
Brasília, sem pedir oficialmen-
te nenhum indiciamento e 
sem apontar culpados, com a 
aprovação do relatório oficial 
do senador Romero Jucá (PM-
DB-RR), relator da comissão. 
Chamado de "chapa branca" 
por Randolfe Rodrigues (Re-
de-AP) na última sessão, que 
teve a apresentação de um 
relatório alternativo, o docu-
mento apresentado por Jucá 
foi rapidamente aprovado, 
visto que a bancada da CBF 
era maioria.

A sessão, que concluiu a 
comissão iniciada em junho 
de 2015 para investigar ilega-
lidades no futebol brasileiro, 
foi realizada no meio do caos 
que se encontra o Senado Fe-
deral, com o pedido de afas-
tamento de Renan Calheiros 
(PMDB-AL) da presidência 
pelo Supremo Tribunal Fede-
ral (STF).

O relatório alternativo 
apresentado pelos senadores 
Randolfe Rodrigues e Romá-

CPI DO FUTEBOL

rio (PSB-RJ) no último dia 23 
de novembro pedia o indicia-
mento de Ricardo Teixeira, 
José Maria Marin, Marco Polo 
Del Nero e outros seis indiví-
duos, entre os quais está o de-
putado federal Marcus Vicente 
(PP-ES). Romário pediu a Jucá 
que o relator juntasse o docu-

mento oficial ao alternativo, 
mas foi negado.

"Mantenho a posição de 
ser votado meu relatório, por-
que os dados levantados em 
seu relatórios serão encami-
nhados em sigilo aos órgãos 
competentes", afirmou Jucá.

"CPI poderia ter um re-

sultado diferente, Não foi o 
que esperava. Meu relatório 
já foi enviado para onde te-
ríamos que enviar. Esperamos 
que o Ministério Púbico cum-
pra o seu papel, porque ele 
pede o indiciamento de nove 
pessoas que cometeram cri-
mes", comentou Romário.

Romário, ao centro, falou demais no curso da investigação e se viu frustrado com o desfecho

FOTO: Reprodução



Kashima e Serrano se enfrentam 
hoje pelo Paraibano Feminino

A UNIÃO João Pessoa, Paraíba - QUINTA-FEIRA, 8 de dezembro de 2016

Partida isolada ocorre 
no CT Ivan Tomaz e vale 
pela primeira Rodada

Comenta-se nos bastidores 
que o meia Marcelinho Parai-
ba está enrascado outra vez 
em relação ao seu contrato 
com o Internacional de Lages 
que teria provado na Justiça 
estar em dia com as obri-
gações contratuais. Assim, 
a liminar conseguida pelo 
jogador em Campina Grande 
perderia o seu efeito. No 
Treze ninguém fala oficialmente sobre o assunto. O 
que se sabe é que o atleta viajou nessa quarta-feira 
para a Alemanha para participar dos preparativos ao 
jogo festivo em sua homenagem que será realizado 
no mês de março. Marcelinho furou com o Campinen-
se, estaria furando com o Treze?

Marcelinho-PB

O Inter merece ou não 
cair para a Segundona?

Nos últimos anos tem caído um clube grande para a 
Segunda Divisão do Brasileiro. Basta lembrar os últimos 
quatros anos quando o Palmeiras caiu em 2012; o Vasco 
caiu em 2013; o Botafogo em 2014;  o Vasco novamente  
em 2015 e agora o Internacional está cotadíssimo para 
disputar a Série B de 2017 já que na última rodada não 
depende de si para continuar na Série A.

Precisa vencer o Fluminense fora de seus domínios 
e torcer ainda para que o Sport não vença o Figueirense. 
Vencer o Tricolor fora de casa não vai ser problema por-
que o Fluminense já dispensou a maioria dos jogadores 
titulares, o mesmo acontecendo com o rebaixado Figuei-
rense. Para piorar ainda mais a situação do Internacional, 
o Palmeiras vai levar um time misto para Salvador.

Trocando em miúdos, a situação do Internacional é 
desesperadora. Tanto que os dirigentes estão se mo-
vimentando mais fora de campo que nas quatro linhas 
de onde espera um desfecho ruim diante do quadro 
negativo em relação aos adversários. A direção do clube 
ingressou com uma ação no Superior Tribunal de Justiça 
Desportiva questionando a utilização do jogador Victor 
Ramos, do Vitória, que estaria atuando de forma irregu-
lar no clube baiano.

Se na bola não está dando certo, os dirigentes ape-
lam para o tapetão. Uma vergonha essa ação do time 
gaúcho. Uma prova inequívoca da incompetência de uma 
direção que até chegou a ignorar a tragédia da Chape-
coense achando ser mais importante o seu momento 
vivido no Campeonato Brasileiro. Quanta insanidade! A 
verdade é que o Inter teve tempo suficiente de se orga-
nizar na competição, onde chegou a liderar nas primeiras 
rodadas e desabou depois.

Os dirigentes do Vitória se dizem tranquilos e até o 
aval da CBF tiveram para escalar o jogador. Não acredito 
em irregularidade e sim um jogo de cena do Internacio-
nal para mascarar a sua incompetência. Estão jogando 
pra torcida e mais nada. Vou torcer pela queda do clube 
gaúcho que teve tempo suficiente para se estabelecer 
na competição e agora faz um grande papelão.

O presidente da FPF, Amadeu Rodrigues, viaja hoje ao Rio 
de Janeiro para concluir o seu curso de Gestão de Futebol 
e ao mesmo tempo buscar uma solução sobre as datas de 
início da Copa do Brasil e também da Copa do Nordeste.

Expectativa

O presidente da FEAP, 
Antonio Meira Leal, reuniu 
convidados e membros da 
imprensa na última terça-
feira, no restaurante Bastos 
Golden, para mostrar os 
avanços da natação na PB.

Natação
Romário fez muito teatro na 
CPI do Futebol e deu a impres-
são que não ia dar em pizza 
as investigações. Se tornou 
apenas mais um nestas co-
missões criadas apenas para 
aparecer. Não deu em nada.

CPI do Futebol

Fim de ano os estádios de futebol sempre passam por 
manutenções e na Paraíba não é diferente. O Campeonato 
Paraibano de Futebol feminino precisa ser realizado mais cedo 
e não em final de temporada, daí a dificuldade da Federação 
em marcar jogos. Realmente não tem sentido fazer competi-
ção no mês de dezembro.

Falta de campos

varellajp@yahoo.com.br

Geraldo 
VarelaClube Recreativo Kashi-

ma de João Pessoa e Grêmio 
Serrano, de Campina Grande, 
fazem, às 19h15 de hoje, jogo 
isolado da primeira fase do 
Campeonato Paraibano de 
Futebol Feminino 2016. O 
confronto está programado 
para o CT Ivan Tomaz, no Va-
lentina Figueiredo, em João 
Pessoa. Será o jogo dos “der-
rotados”. As duas equipes 

ainda não venceram na com-
petição e vêm de goleadas. 
O Kashima perdeu de 10 a 0 
para o Botafogo, enquanto o 
Serrano foi derrotado por 4 a 
1 pelo Flamengo.

O Campeonato Paraiba-
no Feminino tem o Botafogo 
líder isolado com seis pontos 
em dois jogos e saldo de 14 
gols positivos. O vice-líder 
é o Flamengo, com quatro 
pontos e saldo negativo de 1. 
Serrano é o terceiro coloca-
do e o Kashima, lanterna da 
competição. A partida entre 
Kashima x Serrano deveria 
ter ocorrido no dia 20 de no-

vembro passado, durante a 
abertura do campeonato, no 
entanto, a equipe de Campi-
na Grande não estava com os 
nomes de  suas jogadoras pu-
blicadas no BID – Boletim In-
formativo Diário da Confede-
ração Brasileira de Futebol.

A Federação Paraibana 
de Futebol, por sua vez, deu 
sequência à tabela da compe-
tição, realizando as partidas 
entre Botafogo 4x1 Flamengo 
(na abertura) e Botafogo 10x0 
Kashima e Flamengo 4x1 Ser-
rano (pela segunda rodada do 
campeonato). A FPF, por sua 
vez, vem sentindo dificuldade 

para concluir o Campeonato 
Paraibano Feminino da atual 
temporada devido a escassez 
de praça esportiva para se-
diar as partidas.

Na manhã de ontem, o 
diretor técnico da FPF, An-
tônio Carlos Baza informou 
a entidade que pretende 
encerrar a competição an-
tes dos festejos natalinos, 
apesar da disponibilidade 
de campo. Para tanto, está 
viabilizando outros meios, 
dentre eles a realização de 
três jogos por semana, que 
seriam nas terças, sextas-
feiras e aos domigos.

Marcos Lima
marcosauniao@gmail.com

Depois de estrear decepcionando, o Kashima treinou firme buscando dar a volta por cima em jogo de hoje à noite contra o Serrano

CBJ contempla João Pessoa e Campina
A Confederação Brasilei-

ra de Judô confirmou ontem 
João Pessoa e Campina Gran-
de como sendo duas das oito 
cidades do Nordeste a serem 
contempladas, em 2017, com 
o Tour do Judô Cielo, projeto 
criado pelo órgão em 2016 
e que atendeu quase 30 mil 
pessoas, dando-lhes a opor-
tunidade dos mesmos pra-
ticarem a modalidade nas 
escolas, Arenas ou apenas se 
informando um pouco sobre 
o esporte que é também uma 
filosofia de vida.

“O objetivo de ampliar a 
visibilidade da modalidade, 
especialmente fora dos gran-
des centros, do eixo Sul-Su-
deste, foi completamente atin-
gido. Essa parceria com a Cielo 

foi extremamente feliz porque 
levou o judô para escolas e 
grandes nomes da história da 
modalidade no Brasil come-
çaram na modalidade por 
conta de apresentações como 
essa. Uma grande semente foi 
plantada e não tenho dúvidas 
de que dará frutos num futu-
ro não muito distante”, disse o 
presidente da CBJ, Paulo Wan-
derley Teixeira.

Além de João Pessoa e 
Campina Grande, a Confede-
ração pretende executar o 
Projeto em Natal (RN), Ca-
ruaru (PE), Recife, Maceió, 
Aracaju e Salvador. As ações 
do Tour acontecerão durante 
uma semana em cada cidade 
e serão divididas em duas 
partes. A primeira levará clí-

nicas da modalidade para as 
escolas e projetos sociais das 
cidades.

A segunda será a Arena 
do Judô que, com aproxima-
damente 200m², contará 
com um dojô e um museu 
interativo com totens que 
contam a história do esporte 
idealizado por Jigoro Kano. 
Quimonos e faixas deverão 
ser disponibilizados de for-
ma gratuita para aqueles que 
tiverem interesse em expe-
rimentar a prática do judô, 
sempre com a supervisão de 
um professor. 

Este ano, o Tour do Judô 
Cielo foi executado nas cida-
des nordestina de Juazeiro 
(BA), Teresina, São Luís, For-
taleza e Caicó (RN). Nos cin-

co municípios foram minis-
tradas clínicas para 23.635 
crianças e adolescentes em 
96 instituições de ensino 
ou projetos sociais. Outras 
6.148 pessoas passaram pela 
Arena do Judô, uma grande 
estrutura, montada em locais 
de fácil acesso para a popula-
ção em geral. O total chega a 
29.783 pessoas atendidas.

Na ocasião, as ativida-
des contaram com o apoio 
das Federações de Judô de 
cada Estado. Em contrapar-
tida, as mesmas Federações 
estaduais puderam indicar 
três atletas das categorias de 
base para assistir à Seleção 
Brasileira de judô em um dos 
SuperDesafios organizados 
pela CBJ. (ML)

PROJETO TOUR DE JUDÔ CIELO

Álvaro Filho encerra temporada em SC
O paraibano Álvaro Fi-

lho, que forma dupla com o 
mato-grossense Saymon, já 
está em São José, no Estado 
de Santa Catarina, para seu 
último desafio do ano pelo 
Circuito Brasileiro Open 
de Vôlei de Praia. Os dois 
chegaram à condição de 
favoritos do evento, já que, 
lideram o ranking geral da 
temporada com 1.520 pon-
tos, após vencerem em 
Brasília e Curitiba, e serem 
duas vezes vice-campeões 
nas etapas de Campo Gran-
de-MS e Uberlândia-MG. 
Esta será a quinta parada 
dos nove eventos progra-

mados, que continuam no 
primeiro semestre de 2017.

A dupla estará em ação 
a partir de amanhã quando 
tem início o Circuito Brasi-
leiro Open, principal cam-
peonato da modalidade no 
País. O evento prossegue 
até o próximo domingo. No 
Open, serão seis medalhis-
tas olímpicos, além de dez 
atletas com participação 
em Jogos Olímpicos. Além 
de Álvaro Filho e Saimor 
(PB/MS), atrações do even-
to, outro destaque fica por 
conta de duas novas for-
mações entre as mulheres: 
Juliana (CE) passará a jogar 

ao lado de Rebecca (CE), 
enquanto Taiana (CE), sua 
ex-parceira, atuará junto de 
Elize Maia (ES).

O Circuito Brasileiro 
Open é composto por 16 
equipes no torneio mascu-
lino e outras 16 no torneio 
feminino. Os times são divi-
didos em quatro grupos de 
quatro duplas na disputa da 
primeira fase, amanhã. No 
dia seguinte ocorrem jogos 
válidos pela repescagem, 
quartas de final e semifinais. 
As disputas da medalha de 
bronze e das finais dos dois 
naipes ocorrem no domin-
go, com partidas apenas na 

parte da manhã. Os primei-
ros colocados de cada grupo 
avançam direto às quartas 
de final, enquanto segundos 
e terceiros de cada chave 
disputam o Round 1 (repes-
cagem).

Enquanto o paraibano 
Álvaro Filho e o mato-gros-
sense Saimon lideram o 
Circuito Brasileiro Open na 
categoria masculina, no fe-
minino, a liderança isolada 
é da dupla Larissa e Talita 
(PA/AL), que venceram em 
Campo Grande (MS), Brasília 
(DF) e Uberlândia (MG). Elas 
não estarão em São José (SC) 
e somam 1.480 pontos. (ML)

VÔLEI DE PRAIA
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Mundial de clubes começa hoje
NO JAPÃO
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Kashima e Auckland City 
iniciam a disputa que tem 
Real e Atlético Nacional

O Mundial de Clubes da 
Fifa 2016 começa hoje, com a 
partida playoff entre o cam-
peão do Japão, País-sede, 
Kashima Antlers, e o vence-
dor da Liga dos campeões da 
Oceania, o Auckland City. E 
já terá brasileiros na estreia, 
Fabrício e Bueno, pelos japo-
neses.

Além deles, o Jeonbuk 
Hyundai, da Coreia do Sul, 
campeão asiático, conta com 
mais dois brasileiros, o Ma-
melodi Sundowsn, campeão 
africano, tem o zagueiro Ri-
cardo, o América do México, 
com o meia William, e o Real 
Madrid, com mais quatro 
brazucas.

Os únicos times que par-
ticipam do torneio e não tem 
nenhum brasileiro em seus 
elencos são o Auckland City, 
da Nova Zelândia, e o colom-
biano Atlético Nacional, que 
se não tem nenhum jogador 
do Brasil em sua equipe, con-
tará com toda a torcida de 
nosso País após as belas ho-
menagens feitas para a Cha-
pecoense.

São sete equipes na dis-
puta, com grande destaque 
para o Real Madrid, da Espa-
nha, atual campeão da Liga 
dos Campeões da Europa e 
que vai em busca do bicam-
peonato da competição no 
formato implementado des-
de 2005 - seu único título 
foi em 2014, vencendo os ar-
gentinos do San Lorenzo na 
grande decisão.

Além do Real, o Mundial 
de Clubes 2016 tem Atlé-
tico Nacional (Colômbia), 
campeão da Libertadores, 
Jeonbuk (Coreia do Sul), 
campeão asiático, Mamelodi 
Sundowns (África do Sul), 
campeão africano, América 
(México), campeão da Con-
cacaf, Auckland City (Nova 
Zelândia), campeão da Oce-
ania, e Kashima Antlers (Ja-
pão), campeão japonês e re-

Foto: Facebook Atlético Nacional

presentante do País-sede.
Na Colômbia o calendá-

rio também não contribuiu 
com o Atlético Nacional. O 
campeão da Taça Liberta-
dores da América está na 
fase final do torneio e ontem 
encarou o Santa Fe pela pri-
meira partida da semifinal. 
Hoje, a delegação embarca 
para o Japão onde começa a 
preparação para o Mundial 
de Clubes.

O técnico Reinaldo Rue-
da preferiu não criticar o 
calendário, mas deixou cla-

ro que a sua equipe não vai 
entrar em campo com força 
máxima.

“Vamos  com força máxi-
ma para a Ásia tentar o título 
de campeão do Mundo”.

Vale lembrar que, no dia 
11 de dezembro acontece o 
jogo da volta e caso a equipe 
avance no torneio, o Atlético 
irá decidir o campeonato na-
cional ao mesmo tempo em 
que joga o Mundial de Clu-
bes. Na última terça-feira, a 
torcida do Atlético Nacional 
promoveu uma linda festa 

de despedida para seus jo-
gadores e comissão técnica 
no aeroporto de Medellín. 
A delegação embarcou para 
Bogotá, onde ontem encarou 
o Santa Fe pelo Campeonato 
Colombiano e depois viaja 
para o Japão, onde disputa o 
Mundial de Clubes. A estreia 
será no dia 14.

Apaixonada como sem-
pre, a hinchada do time Ver-
dolaga seguiu os ídolos em 
uma caravana e antes do 
embarque cantou músicas de 
amor ao time.

Os jogadores agrade-
ceram o carinho e promete-
ram lutar muito para voltar 
com o título e dar ainda mais 
alegria ao torcedor que já vi-
brou com a conquista da Li-
bertadores da América nesta 
temporada. No América do 
México, o técnico Ricardo La 
Volpe reclamou publicamen-
te do calendário e afirmou 
que faltou sensibilidade dos 
dirigentes na hora de progra-
mar o campeonato.

“Eles (Federação Me-
xicana de Futebol) sabiam 

que o América poderia jo-
gar o Mundial no fim do ano, 
mas não se preocuparam em 
adaptar o calendário. Ago-
ra vamos para o Japão e na 
volta iremos disputar uma 
decisão contra o Tigres. Essa 
pausa não atrapalha somen-
te a nossa equipe, mas o rival 
também será prejudicado”, 
esbravejou na coletiva.

Com a disputa do tor-
neio no Japão, a Liga MX mar-
cou os jogos entre América e 
Tigres para os dias 22 e 25 
de dezembro.

Torcida do Atlético Nacional da Colômbia fez festa no embarque da delegação da equipe que vai disputar a competição e só entra na fase semifinal como o Real Madrid

Já faz tempo que Lionel Messi superou 
César Rodríguez como maior artilheiro do 
Barcelona. Agora, ele está mais perto de se 
tornar o principal goleador dentre os gran-
des clubes europeus. Na última terça-feira, 
ao marcar na goleada de 4 a 0 sobre o Bo-
russia Borussia Mönchengladbach, o cra-
que argentino igualou a marca de Eusébio, 
o quarto da lista, que balançou as redes em 
473 partidas oficiais com a camisa do Benfi-
ca entre 1960 e 1975. Agora, está a 52 gols 
do recorde de Gerd Müller.

Ao se igualar a Eusébio, Messi vê três 
nomes à sua frente na lista de principais 
goleadores por um só clube na Europa: o 
líder Gerd Müller (fez 525 gols entre 1965 
e 1979 pelo Bayern de Munique), McGrory 
(522 entre 1922 e 1937 pelo Celtic) e Uwe 
Seeler (507 entre 1954 e 1972 pelo Ham-
burgo).

Messi, que praticamente já dobrou o 
antigo recorde do Barcelona, dos 232 gols 
de César Rodríguez, é apenas um dos dois 
jogadores em atividade no top-10 da lista. 
O outro é Cristiano Ronaldo, com 371 pelo 
Real Madrid.

Se a tarefa de acompanhar Messi ou 
alcançar Müller é complicada, o português, 
que chegou em 2009 ao Real Madrid, está 
perto de superar José Aguas (Benfica, 379 
gols) e já deixou para trás Nené (Benfica, 
359), Ian Rush (Liverpool, 349) e Telmo Zar-
ra (Athletic Bilbao, 336).

Messi iguala marca do atacante Eusébio
BARCELONA

Jogadores do Barcelona comemoram mais um gol do craque argentino

O imbróglio em torno 
do pedido do Internacional 
para que o Vitória seja pu-
nido pela escalação irregu-
lar de Victor Ramos ganhou 
um novo desdobramento na 
manhã de ontem. Em nota, 
a Federação Baiana de Fute-
bol (FBF) defendeu o Leão 
da Barra e afirmou que se o 
STJD tirar os pontos do clube 
seria uma forma de prejudi-
car o Campeonato Brasileiro 
de 2017:

"A FBF não espera ou-
tra posição do STJD a não 
ser o arquivamento imedia-
to do caso. Qualquer me-
dida contrária a essa linha, 
que segue a lei desportiva, o 
Campeonato Brasileiro 2017 
será prejudicado e pode não 
acontecer".

A entidade ainda recor-
dou que a escalação de Victor 
Ramos já rendera uma polê-
mica no Campeonato Baiano, 
por uma suposta escalação 
irregular no jogo contra o 
Flamengo de Guanambi. Po-
rém, à época, o presidente 
da FBF, Ednaldo Rodrigues, 
descartou qualquer irregula-
ridade.

O Internacional questio-
na no STJD uma suposta "má-
fé" do Vitória na maneira 
como houve a transferência 
do defensor. Os direitos de 
Victor Ramos são pertencen-
tes ao Monterrey-MEX, mas 
sua ida para o clube baiano 
ocorreu após o fim de seu 
empréstimo ao Palmeiras.

Federação Baiana pede 
arquivamento no STJD

VICTOR RAMOS

Victor Ramos, pivô da confusão
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Clube pode trocar de 
sede na Copa São Paulo, 
caso São Carlos desista

Lateral Maranhão se apresenta
BOTAFOGO-PB

A grande novidade do 
Botafogo ontem foi a presen-
ça do lateral Maranhão, um 
dos últimos contratados do 
elenco. Ele já está treinando 
com o grupo. No sábado, che-
gará o meia Marcinho, junta-
mente com o técnico Itamar 
Schulle. O lateral colombiano, 
Sebástian Viáfora só chega-
rá a João Pessoa no próximo 
domingo. Ex-integrante da 
Seleção Colombiana Sub-20 
e  América de Cali, o jogador 
chegará ao clube com as me-
lhores recomendações, e de-
verá ser um dos titulares na 
próxima temporada.

Com a recuperação do 
gramado no CT da Maravilha 
do Contorno, o Botafogo segue 
treinando em outros campos, 
como o da Acadepol e da Vila 
Olímpica Parahyba. O primei-
ro amistoso que o clube deve-
ria fazer, neste fim de semana, 
foi adiado para o dia 17, dia 
em que termina a reforma no 
gramado. O adversário ainda 
não foi escolhido.

A diretoria trabalha ago-
ra nos preparativos para a 
apresentação oficial do novo 
uniforme do clube, e os pla-
nos de sócio-torcedor. A festa 
será no próximo dia 20, às 19 
horas, no Clube dos Médicos, 
no bairro do Bessa, com open 
bar e a exibição de uma ban-
da. Os ingressos para o even-
to já estão sendo vendidos na 
Loja Belomania de Tambaú, 
aos preços de R$ 50,00 para 
os sócios, e R$ 60,00 para os 
não sócios. As novas camisas 
do Botafogo para a próxima 
temporada também já estão 
sendo vendidas. A Beloma-
nia recebeu 150 camisas e 
está vendendo aos preços de 
R$ 130,00 para os sócios e 
R$ 140,00 para os não sócios.

Sub-20 do Belo
A equipe Sub-19 do Bo-

tafogo, após a participação 
na Copa Nordeste Sub-20, 
quando terminou em tercei-
ro lugar, começa agora a in-
tensificar os treinos para re-
presentar a Paraíba, na Copa 
São Paulo de Futebol Junior. 
O Belo está no Grupo 9 da 
Copinha, que tem também o 
Vasco da Gama, o Rio Branco

-ES e o São Carlos. 
Antes de viajar a São 

Paulo, o Botafogo vai reali-
zar dois amistosos de pre-
paração, justamente com 
equipes que também vão 
participar da competição. 
No próximo dia 18, será 
contra o ABC de Natal, às 15 
horas, no CT da Maravilha 
do Contorno. E no dia 21, no 
mesmo horário e local, con-
tra o Sport de Recife.

Segundo o vice-presi-
dente de esporte amador 
do Botafogo, Franco da Nó-
brega, o time está no cami-
nho certo para fazer uma 
campanha ainda melhor do 
que fez este ano na Copa São 
Paulo, quando conseguiu a 
classificação para a segunda 
fase da competição. “Ape-
sar de saber que estávamos 
bem preparados, a nossa 
campanha na Copa Nordes-
te Sub-20 nos surpreendeu. 
Nós saímos da competição 
invictos, e na terceira posi-
ção. Por muito pouco, não 
disputamos o título. Isso 
nos credencia para chegar 
bem e forte também na Copa 
São Paulo, e eu espero que 
o Belo, outra vez, consiga a 
classificação para as fases 
seguintes”, disse o dirigente.

Mudança de sede
Franco da Nóbrega ne-

gou ontem que a sede onde 
o Botafogo vai disputar os 
jogos da fase de classificação 
da Copa São Paulo tenha já 
sido mudada. Segundo ele, 
o que houve foi uma decla-
ração em uma entrevista do 
prefeito eleito de São Carlos, 
dizendo que não cumpriria 
com o compromisso de se-
diar a competição, por um 
valor de R$ 400.000,00, mas 
nada oficial.

“Estamos mantendo 
contato diariamente com a 
Federação Paulista de Fu-
tebol, e até agora, não exis-
te nenhum documento ofi-
cial neste sentido. Fomos 
informados também que 
existe um contrato, e nele, 
há uma cláusula que define 
uma multa no valor de R$ 
1 milhão, caso a Prefeitura 
não cumpra com o acordo. 
A Copa São Paulo só tem de 
amador a idade dos atletas. 
Toda a competição é muito 
profissional. Estamos no 
aguardo, se haverá ou não, 
esta mudança de sede”, 
concluiu Franco.

Foto: Divulgação/Botafogo

Ivo Marques
ivo_esportes@yahoo.com.br

Foto:  Divulgação/Campinense

Mais de cem convidados estiveram 
presentes na última segunda-feira  pres-
tigiando a 29º edição do evento “Troféu 
Destaques do Ano” no esporte paraiba-
no, promovido pelo apresentador da TV 
Tambaú, Adenilson Maia Correia Lima, o 
“Professor União”. A tradicional festa já 
se tornou uma confraternização anual, 
que reúne amigos, ex-alunos e personali-
dades que fazem a diferença no esporte, 
seja atuando ou contribuindo de alguma 
forma para fortalecer a prática esportiva.

Realizado no Restaurante Tererê, o 
evento foi muito prestigiado e a intensa 
participação lotou o ambiente. Na oca-
sião, a Rádio Tabajara transmitiu ao vivo 
do local, seu programa tradicional Micro-
fone Aberto. Entre os homenageados, 
o caderno esportivo de jornal A União, 
considerado o melhor do Estado. O edi-
tor Geraldo Varela recebeu o prêmio das 
mãos do ex-secretário de esportes Tibério 

Limeira, eleito vereador.  O grande encon-
tro da imprensa com atletas, ex-atletas, 
políticos, empresários, dirigentes, dentro 
outros, homenageou 40 personalidades, 
que contribuíram para o fortalecimento 
e crescimento do esporte no Estado. Na 
oportunidade, os homenageados recebe-
ram troféus que simbolizam o reconheci-
mento e agradecimento da contribuição 
de cada um ao desporto paraibano.

“Realmente, este ano o grande nú-
mero de convidados presentes superou 
todas as nossas expectativas. Como sem-
pre digo, não importa a quantidade e 
sim a qualidade. Mas, o evento de hoje 
mostrou a presença de quantidade qua-
lificada. Esse é um momento de reconhe-
cimento a todos que apoiam o esporte 
no nosso Estado, e também uma opor-
tunidade de nos confraternizarmos com 
os amigos”, disse o professor Adenilson 
Maia.

Caderno esportivo de A União é um dos destaques da temporada
MELHORES DO ANO

Buba Germano, Amadeu Rodrigues e União

O editor do caderno com os homenageados

Franco da Nóbrega, Tibério Limeira e Sérgio Crispim

Buba Germano e o secretário Bruno Roberto

Primeiro amistoso será no próximo sábado
O Campinense foi o pri-

meiro clube a se apresentar, 
e será também o primeiro a 
realizar um jogo treino, neste 
período de pré-temporada. 
Será no próximo sábado, dia 
10, às 15 horas, no Estádio 
Municipal de Galante, contra 
um selecionado local. Esta 
será a primeira oportunidade 
do técnico Paulo Foiani ver 
os jogadores em ação, fora 
dos treinos normais. A ativi-
dade servirá como prepara-
ção também para o primeiro 
amistoso forte da equipe, que 
será no próximo dia 18, con-
tra o Central de Caruaru, lá no 
interior pernambucano.

A equipe segue treinan-
do forte, sobretudo na parte 
física, buscando o condicio-
namento dos atletas, após um 
longo período de inatividade. 
Alguns jogadores sentiram o 
esforço dos primeiros dias, e 
estão em tratamento de fisio-
terapia. Este é o caso do late-
ral esquerdo Filipe Ramon, e 
do goleiro Dida.

Para evitar estes pro-

CAMPINENSE

blemas, o preparador físico 
Marcos Walczak está fazendo 
um trabalho especial de pre-
venção a lesões musculares, 
com exercícios funcionais e 
treinamentos de força geral. 
Parte deste trabalho está sen-
do feito na Academia Korpus, 

nos períodos matinais.
"É bom que os jogadores 

sintam agora, para não sentir 
durante a competição. Quan-
do os jogos começam, não há 
tempo suficiente para pre-
parar o jogador, então a pré-
temporada é quando apro-

veitamos para dar uma carga 
maior necessária ao atleta. 
Já estamos com avaliações 
bioquímicas, que são indica-
dores de possíveis estresses 
musculares, e isso evita le-
sões", disse Marcos Walczac.

Para o preparador, no 
próximo sábado, quase todos 
os atletas estarão num nível 
muito bom de condiciona-
mento. "Até lá, os jogadores 
estarão todos recuperados, 
e em condições de jogar. O 
amistoso deste sábado servi-
rá para dar ritmo de jogo aos 
atletas, que é diferente do rit-
mo de treinamento", afirmou.

 A manhã de ontem foi 
de descanso para o grupo. No 
período da tarde, houve um 
treinamento técnico-tático 
sob o comando de Paulo Foia-
ni, no Renatão. Amanhã, ele 
deve definir o time titular que 
começará jogando no sába-
do em Galante. Ele pretende 
utilizar quase todo o elenco 
no jogo treino, fazendo vá-
rias substituições no segundo 
tempo da partida. (IM)

Os jogadores do time profissional seguem realizando treinamentos na Vila Olímpica devido aos melhoramentos na Maravilha do Contorno

Treinos da Raposa estão acontecendo diariamente no Renatão

FotoS: Portallitoral



REVOGAÇÃO DE PROCURAÇÃO
Pelo presente Edital, fica revogada a partir desta data e sem nenhum efeito a Procuração Pública 

lavrada no Livro 737, às fls. 36, datada de 22/11/2016, no Cartório Serviço Notarial 10º Ofício de 
Notas – “CARTÓRIO DECARLINTO”, desta Comarca, em que é parte outorgante REGINALDO 
TOMAZ LAURENTINO, e parte outorgada JULIO CEZAR BEZERRA CAVALCANTI.

João Pessoa-PB, 05 de dezembro de 2016.

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PITIMBU

 AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL - S R P Nº 015/2016

A PREFEITURA MUNICIPAL DE PITIMBU torna público para conhecimento dos interessados 
nos termos da Lei 10.520/02 e disposições da Lei 8.666/93 e suas alterações, Lei complementar n.º 
123/2006, Decreto n.º 7.892/2013 e alterações bem como toda legislação correlata, que realizará 
licitação na modalidade Pregão Presencial Sistema de Registro de Preço do tipo menor preço, 
EXCLUSIVO para ME e EPP, em reunião que ocorrerá na sede da Prefeitura Municipal de PITIMBU, 
no dia 20 de Dezembro de 2016 as 10h00min. Objetivo: Eventual aquisição parcelada de fogos 
de artifícios destinada para abrilhantar as comemorações e festividades tradicionais da cidade de 
Pitimbu. Maiores informações e aquisição do edital completo na Rua Pe. José João, 31 – Centro – 
PITIMBU-PB, no horário de expediente normal de 08:00 as 12:00 Horas ou pelo fone: (83) 3299 -1016

Pitimbu, 07 de Dezembro de 2016.
RIVISSON VINÍCIOS MENEZES DE SOUZA

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA
EXTRATO DE ADITIVO DE CONTRATO

TERCEIRO TERMO ADITIVO.
REF: PREGÃO PRESENCIAL 79.2015.

OBJETO: Prorrogação por mais 06 (seis) meses, contados do término do prazo de vigência do 
Termo de Contrato de nº 315/2015 datado de 17/06/2015 e com término de vigência em 31/12/2015, 
ao Primeiro Termo Aditivo com vigência até 04/07/2016 e ao Segundo Termo Aditivo com vigência 
até 04/12/2016, celebrado inicialmente entre as partes, objetivando a Contratação de empresa 
especializada para Contextualização e Indicativos para a Elaboração do Plano Local de Habitação 
de Interesse Social de Guarabira/PB

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA – ZENÓBIO TOSCANO DE 
OLIVEIRA. CONTRATADA: INSTITUTO NORDESTINO DE PESQUISA E DESENVOLVIMENTO 
SUSTENTÁVEL – CNPJ: 11.338.233/0001-15- ADALMI BESERRA ALENCAR

JUSTIFICATIVA: O processo está em andamento na Caixa Econômica Federal, esperando 
liberação.

REGIMENTO: Lei 8.666/93 e suas alterações posteriores.
DATA TERMO ADITIVO: 01/12/2016.
VIGÊNCIA ADITIVO: 05/06/2017 
OBS: Publique-se para atendimento do disposto no parágrafo único do art. 61 da Lei 8.666/93.

ZENÓBIO TOSCANO DE OLIVEIRA - Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA/PB 
EXTRATO DE CONTRATO

OBJETO: Contratação de empresa no ramo pertinente para Prestação de Serviços Técnicos 
especializados em engenharia, arquitetura e topografia para elaboração de projetos diversos no 
Município de Guarabira. FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Presencial nº 00074/2016. DOTAÇÃO: 
RECURSOS PRÓPRIOS / OUTROS PROGRAMAS Dotação consignada no orçamento vigente 2016 
Elemento de despesa 3.3.90.39.01 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 4.4.90.51.01 
- Obras e Instalações. VIGÊNCIA: 1 (um) ano. PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de 
Guarabira e: CT Nº 00423/2016 - 01.12.16 - PB PROJETOS E CONSULTORIA LTDA - R$ 124.850,00.

ZENÓBIO TOSCANO DE OLIVEIRA
Prefeito

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA

COMUNICADO – ERRATA
AVISO DE LICITAÇÃO - TOMADA DE PREÇOS Nº 00012/2016

O Presidente da CPL comunica que ONDE LÊ- SE: TOMADA DE PREÇOS Nº 00010/2016 – 
LEIA-SE: TOMADA DE PREÇOS Nº 00012/2016 e ONDE LÊ- SE: dia 21 de dezembro de 2016 
– LEIA-SE: dia 26 de dezembro de 2016. Publicado no Diário Oficial do Estado e Jornal A União no 
dia 06.12.2016. Referente à licitação na modalidade Tomada de Preço n.°00012/2016. Informações: 
no horário das 13:00 as 17:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado.

Curral de Cima - PB, 07 de Dezembro de 2016

VIRGÍLIO LOURENÇO DA SILVA – Presidente da Comissão 

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA

AVISO DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS Nº 00010/2016

Torna público que fará realizar através da Comissão Permanente de Licitação, sediada na Rua 
Josefa Eugenia, S/N - Centro - Curral de Cima - PB, às 09:00 horas do dia 26 de dezembro de 
2016, licitação modalidade Tomada de Preços, do tipo menor preço, para: Aquisição de veículo tipo 
passeio, Hatch, 0km, motor a partir 1.0 destinado a Secretaria de Saúde deste Município. Recursos: 
previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações pos-
teriores. Informações: no horário das 13:00 as 17:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado.

Curral de Cima - PB, 06 de Dezembro de 2016
VIRGÍLIO LOURENÇO DA SILVA - Presidente da Comissão

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA

AVISO DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS Nº 00011/2016

Torna público que fará realizar através da Comissão Permanente de Licitação, sediada na Rua 
Josefa Eugenia, S/N - Centro - Curral de Cima - PB, às 10:00 horas do dia 26 de dezembro de 
2016, licitação modalidade Tomada de Preços, do tipo menor preço, para: Aquisição de Móveis, 
Equipamentos Médicos Hospitalares, Materiais de Informática e Eletrodomésticos destinados a 
Secretaria de Saúde deste município. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento 
legal: Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações posteriores. Informações: no horário das 13:00 as 
17:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado.

Curral de Cima - PB, 06 de Dezembro de 2016
VIRGÍLIO LOURENÇO DA SILVA - Presidente da Comissão

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZÓPOLIS

AVISO DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS Nº 00008/2016

Torna público que fará realizar através da Comissão Permanente de Licitação, sediada na Rua 
João Vicente de Almeida, SN - Edilson Alves - Marizopolis - PB, às 09:00 horas do dia 23 de De-
zembro de 2016, licitação modalidade Tomada de Preços, do tipo menor preço, para: Contratação 
de empresa para serviço de Execução de Reforma e Conservação de logradouros em Paralelepí-
pedos no Município de Marizópolis. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: 
Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações posteriores. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 
horas dos dias úteis, no endereço supracitado.

Marizopolis - PB, 07 de Dezembro de 2016
RENATO GOMES BATISTA - Presidente da Comissão

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA

 EXTRATO DE CONTRATO
OBJETO: Contratação da atração artística “GABRIEL DINIZ” para se apresentar em praça pública, 

por ocasião da FESTA DE SANTOS REIS, no dia 05 de Janeiro de 2017.
FUNDAMENTO LEGAL: Inexigibilidade de Licitação nº IN00034/2016. DOTAÇÃO: Recursos 

Próprios do Município de Itapororoca: 0500 - Sec. Municipal de Educação, Cultura, Esporte e Lazer 
3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

VIGÊNCIA: até 10 de Janeiro de 2017 PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de 
Itapororoca e: CT Nº 00234/2016 - 18.11.16 - JDRW SHOWS LTDA. - R$ 65.000,00

CELSO DE MORAIS ANDRADE NETO - Prefeito

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA

 EXTRATO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO
PROCESSO: Exposição de Motivos nº IN00034/2016. OBJETO: Contratação da atração artística 

“GABRIEL DINIZ” para se apresentar em praça pública, por ocasião da FESTA DE SANTOS REIS, 
no dia 05 de Janeiro de 2017. FUNDAMENTO LEGAL: Art. 25, inciso III, da Lei Federal nº 8.666/93 
e suas alterações. AUTORIZAÇÃO: Chefia de Gabinete.

RATIFICAÇÃO: Prefeito, em 16/11/2016.
CELSO DE MORAIS ANDRADE NETO - Prefeito

ESTADO DA PARAÍBA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALAGOA GRANDE

EXTRATO DE CONTRATO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 10025/2016
OBJETO: Aquisição de relógio registrador de ponto eletrônico destinados as Unidades Básicas 

de Saúde do Município de Alagoa Grande/PB. FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Presencial nº 
10025/2016. DOTAÇÃO: ORÇAMENTO DE 2016 - RECURSOS PRÓPRIOS DO FUNDO MUNICIPAL 
DE SAÚDE DE ALAGOA GRANDE/FEDERAIS (TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - OUTROS 
(RECURSOS PRÓPRIOS) E TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS). VIGÊNCIA: até o final 
do exercício financeiro de 2016. PARTES CONTRATANTES: Fundo Municipal de Saúde de Alagoa 
Grande e: CT Nº 10051/2016 - 07.12.16 - VLADMIR DE MATOS LEITAO - ME - R$ 16.350,00.

ESTADO DA PARAÍBA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALAGOA GRANDE

HOMOLOGAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 10025/2016
Nos termos do relatório final apresentado pela Pregoeira Oficial e observado parecer da Asses-

soria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 10025/2016, que objetiva: Aquisição de relógio 
registrador de ponto eletrônico destinados as Unidades Básicas de Saúde do Município de Alagoa 
Grande/PB; HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório em favor de: VLADMIR DE 
MATOS LEITAO - ME - R$ 16.350,00.

Alagoa Grande - PB, 06 de Dezembro de 2016
SIMONE MARIA SILVA 

 Secretária

CLINEPA- CLINICA DE NEFROLOGIA DA PARAÍBA LTDA- CNPJ/CPF: 35.570.431/0001-78. Torna 
público que a SUDEMA- Superintendência de Administração do Meio Ambiente, emitiu a Licença de 
Operação n° 3961/2016 em João Pessoa, 2 de dezembro de 2016-Prazo: 730 dias . Para a ativida-
des de : Atividades de atendimento hospitalar em nefrologia com 36 leitos, exceto pronto – socorro 
e unidades para atendimento a urgência Na(o) – AV: DOM MOISÉS COELHO, ESQUINA COM 
RUI BARBOSA, S/N. Município: JOAO PESSOA- UF: PB. Processo: 2016-008340/TEC/LO-3550.

AMAZONAS
Notificamos o Sr. JOSINALDO BRITO DA CRUZ  , CTPS nº 2620635 Série nº 020 para reassumir as 
suas funções, no prazo de 03 (três) dias, contados a partir dessa publicação, sob pena de, rescindir-
mos o seu contrato de trabalho, por justa causa, por abandono de emprego, conforme dispõe o art. 
482, letra “I”, da CLT, uma vez que V.Sª não está comparecendo ao trabalho desde o dia 27/10/2016.

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCAÇÃO

 AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00041/2016

Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 
Manoel Benevonuto do Prado, 257 - Centro - Marcação - PB, às 08:00 horas do dia 20  de De-
zembro de 2016, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Aquisição de 
materiais elétricos diversos, destinado a esta Prefeitura. Recursos: previstos no orçamento vigente. 
Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e Decreto Municipal nº 0013/2007. Informações: no 
horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado.

Telefone: (083) 36251111.
Email: lfluanfabricio@gmail.com

Marcação - PB, 07 de Dezembro de 2016
LUAN FABRICIO PEREIRA DE OLIVEIRA - Pregoeiro Oficial

AERCIO ARAUJO DA COSTA – CNPJ/CPF Nº 088.276.544-29 Torna público que a SUDEMA – 
Superintendência de Administração do Meio Ambiente, emitiu a Licença de Operação nº 3826/2016 
em João Pessoa, 23 de Novembro de 2016 – Prazo: 730 dias. Para a atividade de: EDIFICAÇÃO 
MULTIFAMILIAR COM 02 UNIDADES HABITACIONAIS, EM 01 PAVIMENTO NUMA ÁREA DE 
107,08M2 NA (O) – RUA PROJETADA nº 60, LOTE 560, QD. 25 LOTEAMENTOS PLANO DE VIDA, 
. Município: SANTA RITA – UF: PB. Processo: 2016008189/TEC/LO-3507.

Apresentante: BANCO ITAU S/A-60701190/4132-80
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 064926
     Responsavel.: FABIA MARIA DE ASSIS DANTAS
     CPF/CNPJ....: 181153494-53
     Titulo......: DUP PRES SER IN  R$            321,47
     Apresentante: BANCO SANTANDER BANESPA S/A
                   JOAO PESSOA           PB
     Protocolo...: 2016 - 063707
     Responsavel.: FRANCISCO DE ASSIS LEMOS DE SO
     CPF/CNPJ....: 542566669-15
     Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            250,00
     Apresentante: CAIXA ECONOMICA FEDERAL 
AG.: 0037
                   JOAO PESSOA           PB
     Protocolo...: 2016 - 064758
     Responsavel.: JOAO BOSCO LINS GUIMARAES
     CPF/CNPJ....: 141249044-87
     Titulo......: CERT DIVI ATIVA  R$            745,34
     Apresentante: CONSELHO REGIONAL DE FAR-
MACIA-PB
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 064681
Responsavel.: KAULI NUNES CIAMPONE
CPF/CNPJ....: 334132508-50
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            722,56
Apresentante: BANCO DO BRADESCO-60746948/342340
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 063060
Responsavel.: LUIZ ANDRE ALVES DE OLIVEIRA 
EIRELL
CPF/CNPJ....: 022104205/0001-50
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$          1.405,65
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 063671
Responsavel.: LUIZ CARLOS GOMES BATISTA
CPF/CNPJ....: 017759914/0001-33
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            132,80
Apresentante: CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG.: 0037
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 064770
Responsavel.: LUNA PLAZA RESIDENCE
CPF/CNPJ....: 024702511/0001-13
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$          3.632,97
Apresentante: BANCO DO BRADESCO-60746948/342340
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 064887
Responsavel.: NIELSON DE AZEVEDO CORREIA
CPF/CNPJ....: 753597824-04
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            766,69
Apresentante: BANCO DO BRADESCO-60746948/342340
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 063948
Responsavel.: RAFAELA PEREIRA DE ALBUQUERQUE
CPF/CNPJ....: 073218954-32
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            638,60
Apresentante: BANCO DO BRADESCO-60746948/342340
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 064578
Responsavel.: TALITA MENDES DE CARVALHO
CPF/CNPJ....: 035788334-95
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            969,02
Apresentante: BANCO DO BRADESCO-60746948/342340
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 063950
Responsavel.: TOQUE FINAL DE PROD DECOR LTDA
CPF/CNPJ....: 012596450/0001-78
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            716,18
Apresentante: BANCO ITAU S/A-60701190/4132-80
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 064242
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,  08/12/2016
Bel. GERMANO CARVALHO TOSCANO DE BRITO

- Titular -

Responsavel.: AREIAS MODAS
CPF/CNPJ....: 020848823/0001-89
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            820,09
Apresentante: BANCO ITAU S/A-60701190/4132-80
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 064250
Responsavel.: BAR E RESTAURANTE SOL E MAR 
EIRELI-
CPF/CNPJ....: 021205928/0001-82
Titulo......: INDIC DUPLICATA  R$            220,00
Apresentante: BANCO DO NORDESTE S/A AG CENTRO
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 064308
Responsavel.: BRUNA BATISTA DE OLIVEIRA
CPF/CNPJ....: 088349614-39
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            100,00
Apresentante: CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG.: 0037
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 062375
Responsavel.: DISTRIBUIDORA ATRAENTE
CPF/CNPJ....: 013061173/0001-61
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            260,53
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 064344
Responsavel.: DISTRIBUIDORA ATRAENTE LTDA.
CPF/CNPJ....: 013061173/0001-61
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            573,33
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 064810
Responsavel.: DISTRIBUIDORA ATRAENTE LTDA.
CPF/CNPJ....: 013061173/0001-61
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            573,33
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 064811
Responsavel.: DISTRIBUIDORA ATRAENTE LTDA.
CPF/CNPJ....: 013061173/0001-61
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            574,51
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 064812
Responsavel.: DISTRIBUIDORA ATRAENTE LTDA.
CPF/CNPJ....: 013061173/0001-61
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            574,51
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 064813
Responsavel.: DISTRIBUIDORA ATRAENTE LTDA.
CPF/CNPJ....: 013061173/0001-61
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$          1.077,97
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 064840
Responsavel.: DISTRIBUIDORA ATRAENTE LTDA.
CPF/CNPJ....: 013061173/0001-61
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$          1.077,97
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 064841
Responsavel.: DISTRIBUIDORA ATRAENTE LTDA
CPF/CNPJ....: 013061173/0001-61
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$          1.929,21
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 064853
Responsavel.: DISTRIBUIDORA ATRAENTE LTDA
CPF/CNPJ....: 013061173/0001-61
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$          1.237,53
Apresentante: BANCO ITAU S/A-60701190/4132-80
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 064925
Responsavel.: DISTRIBUIDORA ATRAENTE LTDA
CPF/CNPJ....: 013061173/0001-61
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$          1.381,61

TOSCANO DE BRITO
SERVICO NOTARIAL E REGISTRAL 

Rua Cândido Pessoa, 31
Fone: 241.7177

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

SECRETARIA DE ESTADO 
DA ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA

COMISSÃO PERMANENTE DE PROCESSO 
ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR
EDITAL DE CITAÇÃO nº 001/2016

O Presidente da Comissão Permanente de Processo Administrativo Disciplinar, designado pelo 
Secretário de Estado da Administração Penitenciária, por meio da Portaria nº 139/GS/SEAP/16, 
no uso de suas atribuições e tendo em vista o disposto no Art. 149 e 151 da Lei Complementar nº 
58, de 30 de dezembro de 2003, CITA, pelo presente EDITAL o Agente de Segurança Penitenciária 
ANDRÉ DE FARIAS LEAL, mat. 163.458-5, com lotação nesta Pasta, para no prazo de 05 (cinco) 
dias úteis, a partir da última publicação, comparecer, na Av: João da Mata – s/nº, bloco II, 5º andar, 
Centro Administrativo Estadual, localizado no bairro de Jaguaribe, na cidade de João Pessoa-PB, 
onde se encontra instalada a Comissão, a fim de apresentar razões e/ou justificativas por escrito 
nos autos do Processo Administrativo Disciplinar nº 201600002167 objetivando regularizar a sua 
situação no Processo acima citado, sob pena de REVELIA.

 João Pessoa, 06 de dezembro de 2016
Bel. Cesar Kreyci Urach
  Presidente da CPPAD

EDITAL DE CITAÇÃO nº 001/2016
O Presidente da Comissão Permanente de Processo Administrativo Disciplinar, designado pelo 

Secretário de Estado da Administração Penitenciária, por meio da Portaria nº 356/GS/SEAP/16, 
publicada no diário Oficial do Estado no dia 10.11.2016, no uso de suas atribuições e tendo em 
vista o disposto no Art. 149 e 151 da Lei Complementar nº 58, de 30 de dezembro de 2003, CITA, 
pelo presente EDITAL o Agente de Segurança Penitenciária EDUARDO DOMINGOS DA SILVA 
FREITAS, mat. 164.233-2, com lotação nesta Pasta, para no prazo de 05 (cinco) dias úteis, a 
partir da última publicação, comparecer, na Av: João da Mata – s/nº, bloco II, 5º andar, Centro 
Administrativo Estadual, localizado no bairro de Jaguaribe, na cidade de João Pessoa-PB, onde se 
encontra instalada a Comissão, a fim de apresentar razões e/ou justificativas por escrito nos autos 
do Processo Administrativo Disciplinar nº 201600002167 objetivando regularizar a sua situação no 
Processo acima citado, sob pena de REVELIA.

João Pessoa, 06 de dezembro de 2016
Bel. Cesar Kreyci Urach
  Presidente da CPPAD

Responsavel.: IVANILDA FERNANDES DA SILVA 
OLIVEIR
CPF/CNPJ....: 007768532/0001-12
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            769,60
Apresentante: CEF-AG TRINC.00360.305.0001.04
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 063797
Responsavel.: JCAB D MAT D CONSTR EIRELI ME
CPF/CNPJ....: 019418302/0001-02
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            176,20
Apresentante: BANCO ITAU S.A-60701190/0001-04
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 058563
Responsavel.: JACKSON JACOB DE CARVALHO 
173479598
CPF/CNPJ....: 017438307/0001-71
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            244,04
Apresentante: BCO BRADESCO S.A.607469480001.12
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 063527
Responsavel.: JOMARKYS SOARES DO VALE
CPF/CNPJ....: 084673534-22
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            473,00
Apresentante: BCO BRADESCO S.A.607469480001.12
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 064441
Responsavel.: JOSE CARLOS DE SOUZA DA SILVA
CPF/CNPJ....: 011773122/0001-37
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            497,26
Apresentante: CEF-AG TRINC.00360.305.0001.04
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 064334
Responsavel.: LIVIO MATOS BRANDAO
CPF/CNPJ....: 097100794-25
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$             50,00
Apresentante: CEF-AG TRINC.00360.305.0001.04
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 064331
Responsavel.: M T TINTAS COMERCIO E SERVICOS 
LTDA
CPF/CNPJ....: 016776372/0001-44
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$          2.908,67
Apresentante: BCO BRADESCO S.A.607469480001.12
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 062661
Responsavel.: MULTISABOR IND COM E EXPORTACA
CPF/CNPJ....: 006193961/0001-46
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$          1.232,00
Apresentante: BANCO ITAU S.A-60701190/0001-04
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 064264
Responsavel.: PW EMPREEND CONST LTDA ME
CPF/CNPJ....: 012906072/0001-81
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$             77,12
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 064498
Responsavel.: PONTUAL SEG SERVICOS E CO-
MERCIO EIR
CPF/CNPJ....: 021438892/0001-87
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$          1.028,00
Apresentante: BCO BRADESCO S.A.607469480001.12
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 064147
Responsavel.: PROEX COMERCIO VAREJISTA DE FR
CPF/CNPJ....: 069908986/0001-07
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$          1.311,44
Apresentante: BANCO ITAU S.A-60701190/0001-04
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 064270
Responsavel.: PROEX COMERCIO VAREJISTA DE FR
CPF/CNPJ....: 069908986/0001-07
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$          8.260,50
Apresentante: BANCO ITAU S.A-60701190/0001-04
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 064201
Responsavel.: PROEX COMERCIO VAREJISTA DE FR
CPF/CNPJ....: 069908986/0001-07
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$          9.086,55
Apresentante: BANCO ITAU S.A-60701190/0001-04
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 064204
Responsavel.: RAQUEL DOS SANTOS SOUZA 
PEREIRA
CPF/CNPJ....: 015576086/0001-72
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            533,55
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 064049
Responsavel.: ROBERTA CHRSTINA DE A E VAS-
CONCELOS
CPF/CNPJ....: 024072347/0001-08
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            759,45
Apresentante: BCO BRADESCO S.A.607469480001.12
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 063965
Responsavel.: ROBERTA CHRSTINA DE A E VAS-
CONCELOS
CPF/CNPJ....: 024072347/0001-08
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            428,70
Apresentante: BCO BRADESCO S.A.607469480001.12
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 063964
Responsavel.: RODOLPHO PEREIRA BATISTA
CPF/CNPJ....: 013029914-69
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            585,14
Apresentante: BCO BRADESCO S.A.607469480001.12
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 063714
Responsavel.: SHENIA SANTANA DE SOUZA
CPF/CNPJ....: 074451544-00
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            574,66
Apresentante: BCO BRADESCO S.A.607469480001.12
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 063925
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,  08/12/2016
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.: ALLEF SOARES DA SILVA EIRELI
CPF/CNPJ....: 021487151/0002-77
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            720,00
Apresentante: BANCO ITAU S.A-60701190/0001-04
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 064243
Responsavel.: AMANDA CALDAS PONTES CARVALHO
CPF/CNPJ....: 024170277/0001-20
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            906,57
Apresentante: BANCO ITAU S.A-60701190/0001-04
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 064459
Responsavel.: ANA LUCIA FIRMINO MEIRELES
CPF/CNPJ....: 893818404-82
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$             50,00
Apresentante: CEF-AG TRINC.00360.305.0001.04
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 064742
Responsavel.: ANA PAULA SANTOS DA NOBREGA
CPF/CNPJ....: 025286158/0001-09
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            449,10
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 064044
Responsavel.: ANDREA DE SOUZA SILVA ARAUJO ME
CPF/CNPJ....: 022569025/0001-43
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            319,79
Apresentante: BCO BRADESCO S.A.607469480001.12
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 064138
Responsavel.: ANTONIO DEHON BRASILEIRO FILHO
CPF/CNPJ....: 072358894-54
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            312,50
Apresentante: BCO BRADESCO S.A.607469480001.12
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 064146
Responsavel.: DISTRIBUIDORA ATRAENTE LTDA.
CPF/CNPJ....: 013061173/0001-61
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            573,33
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 064053
Responsavel.: DISTRIBUIDORA ATRAENTE LTDA.
CPF/CNPJ....: 013061173/0001-61
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            574,51
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 064054
Responsavel.: DISTRIBUIDORA ATRAENTE LTDA.
CPF/CNPJ....: 013061173/0001-61
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            574,51
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 064055
Responsavel.: DISTRIBUIDORA ATRAENTE LTDA.
CPF/CNPJ....: 013061173/0001-61
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            573,33
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 064052
Responsavel.: DISTRIBUIDORA  ATRAENTE LTDA
CPF/CNPJ....: 013061173/0001-61
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$          2.037,83
Apresentante: BCO BRADESCO S.A.607469480001.12
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 064171
Responsavel.: DISTRIBUIDORA ATRAENTE LTDA
CPF/CNPJ....: 013061173/0001-61
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$          1.892,81
Apresentante: BCO BRADESCO S.A.607469480001.12
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 064131
Responsavel.: DUTRA & DORNELAS COMERCIO 
DE ROUPAS
CPF/CNPJ....: 023436202/0001-86
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            450,94
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 064045
Responsavel.: DUTRA & DORNELAS COMERCIO 
DE ROUPAS
CPF/CNPJ....: 023436202/0001-86
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            450,94
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 064046
Responsavel.: DUTRA & DORNELAS COMERCIO 
DE ROUPAS
CPF/CNPJ....: 023436202/0001-86
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            659,93
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 064356
Responsavel.: DUTRA & DORNELAS COMERCIO DE
CPF/CNPJ....: 023436202/0001-86
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            846,52
Apresentante: BCO BRADESCO S.A.607469480001.12
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 064112
Responsavel.: DUTRA & DORNELAS COMERCIO DE
CPF/CNPJ....: 023436202/0001-86
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            832,15
Apresentante: BCO BRADESCO S.A.607469480001.12
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 064113
Responsavel.: ELINEZ DE ANDRADE DOS SANTOS
CPF/CNPJ....: 011937294-08
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            161,66
Apresentante: BCO SANTANDER S.A-90400888/000142
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 063898
Responsavel.: FABIO RODRIGUES DE OLIVEIRA
CPF/CNPJ....: 480186274-87
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            480,00
Apresentante: CEF-AG TRINC.00360.305.0001.04
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 064778

A Televisão Cabo Branco Ltda, CNPJ: 08.843.575.0001/88, torna publico que a SUDEMA - Sup. de 
Adm. do Meio Ambiente, emitiu a Licença de Operação nº 3976/2016 em 06/12/2016 - Prazo: 730 
dias, para TV aberta da faixa de freqüência de 174 a 180 MHZ Canal 7, na Rua Monsenhor Walfredo 
Leal, 258, Tambiá, João Pessoa/PB. Processo: 2014-007069/TEC/LO-8600.

FIORI VEICOLO LTDA - CNPJ/CPF Nº 35.715.234/0009-57 Torna público que a SUDEMA – Su-
perintendência de Administração do Meio Ambiente, emitiu a Licença de Operação nº 3944/2016 
em João Pessoa, 1 de Dezembro de 2016 – Prazo: 1460 dias. Para a atividade de: Comércio de 
Veículos, Peças e Serviços de Reparos em geral, inclusive lavagem de veículos e troca de óleo. 
Na(o) – AV. SEVERINO BEZERRA CABRAL, Nº 1165 – JOSÉ PINHEIRO Município: CAMPINA 
GRANDE - UF: PB. Processo: 2016-008140/TEC/LO-3498.

FIORI VEICOLO LTDA - CNPJ/CPF Nº 35.715.234/0013-33 Torna público que a SUDEMA – Su-
perintendência de Administração do Meio Ambiente, emitiu a Licença de Operação nº 3945/2016 
em João Pessoa, 1 de Dezembro de 2016 – Prazo: 1460 dias. Para a atividade de: Comércio de 
Veículos, Peças e Serviços de Reparos em geral. Na(o) – RODOVIA BR 230  Nº 14 – PARQUE 
ESPERANÇA Município: CABEDELO - UF: PB. Processo: 2016-008395/TEC/LO-3559.

NEPOMUCKY SERVIÇOS DE HIGIENIZAÇÃO DE TEXTEIS - CNPJ/CPF N 23.707.733/0001-66 
Torna público que a SUDEMA - Superintendência de Administração do Meio Ambiente, emitiu a 
Licença de Instalação n 3679/2016 em João Pessoa, 09 de NOVEMBRO de 2016 - Prazo 450 dias. 
Para a atividade de: Lavanderia Industrial (Higienização de Têxtis). Na(o) - R. DAS INDUSTRIAS 
445, GALPAO 106, DISTRITO INDUSTRIAL. Municipio: JOÃO PESSOA - UF: PB. Processo: 
2016-007935/TEC/LI-5126

PALACE GOURMET RESTAURANTE EPP LTDA, com CNPJ Nº 07.613.204/0001-47, torna público 
que requereu a SEMAM - Secretaria de Meio Ambiente, a Renovação da Licença de Operação 
para a atividade Restaurante, localizada à Av. Almirante Tamandaré, Nº 310, Sala 01, Bairro Tam-
baú - João Pessoa - PB.

ACADEMIA PROCORPO LTDA EPP – CNPJ Nº 17.115.003/0001-73, torna público que requereu a 
SEMAM - Secretaria de Meio Ambiente, a Renovação da Licença de Operação para Condicionamento 
Físico Atividade Esportiva, situado a Av. Inspetora Emília de Mendonça Gomes - 175 - Valentina 
Figueiredo - João Pessoa - PB.

BENDITA ARARA COMÉRCIO DE ROUPAS MULTIMARCAS LTDA-EPP, com CNPJ Nº 
25.236.745/0001-85, torna público que requereu a SEMAM - Secretaria de Meio Ambiente, a Licença 
de Operação para Atividade no Comércio Varejista de Artigos do Vestuário e Acessórios, situada a 
Av. Esperança, 117 - Loja 04 - Bairro Manaíra - Cep 58.038-281 João Pessoa - PB.

JOSÉ HUMBERTO FELIPE DA SILVA – CNPJ/CPF Nº 324.985.354-20 Torna público que a SUDEMA 
– Superintendência de Administração do Meio Ambiente, emitiu a Licença de Operação nº 3827/2016 
em João Pessoa, 23 de Novembro de 2016 – Prazo: 730 dias. Para a atividade de: EDIFICAÇÃO 
MULTIFAMILIAR COM 04 UNIDADES HABITACIONAIS, EM 02 PAVIMENTOS NUMA ÁREA DE 
287,24M2 NA (O) – RUA JOSUÉ DE CASTRO S/N, QD. 07 A, LOT. 24 LOTEAMENTOS SOL NAS-
CENTE. Município: SANTA RITA – UF: PB. Processo: 2016-008268/TEC/LO-3530.

 
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI

 HOMOLOGAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 00031/2016
Nos termos do relatório final apresentado pelo Pregoeiro Oficial e observado parecer da As-

sessoria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00031/2016, que objetiva: AQUISIÇÃO DE 
MÓVEIS E EQUIPAMENTOS; HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório em favor de: 
INDUSTRIAL E COMERCIAL DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA - R$ 13.928,00; WAGNER 
CARTAXO MARQUES EIRELI - EPP - R$ 14.802,00.

Mari - PB, 07 de Dezembro de 2016.
MARCOS AURÉLIO MARTINS DE PAIVA - Prefeito

EXTRATO DE CONTRATOS
OBJETO: AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS.

FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Presencial nº 00031/2016.
DOTAÇÃO: Recursos Próprios do Município de Mari: 07.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 

- 10.301.4280.2027 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADESDO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA - 
10.302.4300.1027 - REEQUIPAGENS DO SETOR E UNIDADES DE SAÚDE - 4490.52.01 - EQUI-
PAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE.

VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro de 2016
PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Mari e: CT Nº 00101/2016 - 07.12.16 - INDUS-

TRIAL E COMERCIAL DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA - R$ 13.928,00 -CT Nº 00102/2016 
- 07.12.16 - WAGNER CARTAXO MARQUES EIRELI - EPP - R$ 14.802,00.

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI
 HOMOLOGAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 00032/2016

Nos termos do relatório final apresentado pelo Pregoeiro Oficial e observado parecer da As-
sessoria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00032/2016, que objetiva: Aquisição de trator 
agrícola; HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório em favor de: MAX COMÉRCIO 
DE MÁQUINAS E SERVIÇOS LTDA - R$ 123.000,00.

Mari - PB, 07 de Dezembro de 2016.
MARCOS AURÉLIO MARTINS DE PAIVA - Prefeito

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLÂNEA

HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO - TOMADA DE PREÇOS Nº 00006/2016
Nos termos do relatório final apresentado pela Comissão Permanente de Licitação e observado 

o parecer da Assessoria Jurídica, referente a Tomada de Preços nº 00006/2016, que objetiva: 
Contratação de empresa do ramo da construção civil destinada a execução dos serviços de Pavi-
mentação em Paralelepípedo e Drenagem Pluvial das Ruas: Alaíde Silva e Padre Pinto - Solânea/
PB; HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório e ADJUDICO o seu objeto a: 3M 
CONSTRUCOES LTDA - EPP - R$ 631.899,97.

Solânea - PB, 06 de Dezembro de 2016
SEBASTIÃO ALBERTO CANDIDO DA CRUZ 

 Prefeito

ESTADO DA PARAÍBA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO

 AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00024/2016

Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na 
Travessa Marcus José Barreto da Silva, S/N - Centro - Marcação - PB, às 09:00 horas do dia 20 de 
Dezembro de 2016, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Execução 
dos serviços de confecção de placas de inauguração, luminosas e impressão em lonas diversas, 
destinado ao Fundo Municipal de Saúde de Marcação. Recursos: previstos no orçamento vigente. 
Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e Decreto Municipal nº 0013/2007. Informações: no 
horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado.

Telefone: (083) 3625-1000.
Email: lfluanfabricio@gmail.com

Marcação - PB, 07 de Dezembro de 2016
LUAN FABRICIO PEREIRA DE OLIVEIRA - Pregoeiro Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCAÇÃO

 AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00040/2016

Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 
Manoel Benevonuto do Prado, 257 - Centro - Marcação - PB, às 10:30 horas do dia 20 de Dezembro 
de 2016, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Execução dos serviços 
de confecção de placas de inauguração, luminosas e impressão em lonas diversas, destinado 
a esta Prefeitura.. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 
10.520/02 e Decreto Municipal nº 0013/2007. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas 
dos dias úteis, no endereço supracitado.

Telefone: (083) 36251111.
Email: lfluanfabricio@gmail.com

Marcação - PB, 07 de Dezembro de 2016
LUAN FABRICIO PEREIRA DE OLIVEIRA - Pregoeiro Oficial
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ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY

 AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00047/2016

Torna público que fará realizar através da Pregoeira Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 
Pedro Lopes Brasileiro, S/N - Centro - Igaracy - PB, às 13:30 horas do dia 22 de Dezembro de 2016, 
licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço por item, para: Aquisição de equipamento 
(VEÍCULO DE PASSEIO – TRANSPORTE DE EQUIPE (5 PESSOAS, O KM) destinado a UBS Ma-
noel Araújo da Silva PSF III, do Município de Igaracy/PB. Recursos: previstos no orçamento vigente. 
Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e Decreto Municipal. Informações: no horário das 08:00 
as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado

Igaracy - PB, 01 de Dezembro de 2016.
Késsya Medeiros Lacerda Figueiredo de Sousa

Pregoeira

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BRANCA

EXTRATO DE CONTRATO
OBJETO: Contratação artística, da Banda Forró do Muído, para apresentação nas festividades tradi-

cionais do Água Branca Cultural, no município de Água Branca/PB, no dia 17/12/2016, em praça pública.
FUNDAMENTO LEGAL: Inexigibilidade de Licitação nº IN00010/2016, processada no dispositivo 

do art. 25, II, art. 13, III, da Lei nº. 8.666/93.
DOTAÇÃO: 10.000 - SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E LAZER - MANUTENÇÃO DE 

FESTAS E EVENTOS CULTURAIS - ELEMENTO DE DESPESA - 3390.39 OUTROS SERVIÇOS DE 
TERCEIROS PESSOA JURÍDICA.

VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro de 2016.
PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Água Branca e SJ PRODUÇÃO MUSICAL E 

EVENTOS LTDA - ME - R$ 80.000,00
Água Branca - PB, 01 de Dezembro de 2016.

TARCISIO ALVES FIRMINO
Prefeito Municipal

SJ PRODUÇÃO MUSICAL E EVENTOS LTDA - ME
CNPJ nº 11.422.741/0001-87

Valdemir Pereira Nunes Junior
CPF nº 085.346.204-66

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA
SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA 

EXTRATO DE CONTRATO 
Instrumento: Contrato nº. 09087/2016.
Objeto: Aquisição de caminhas infantis para as unidades de educação infantil da Rede Municipal 

de Ensino.
Partes: Secretaria de Educação e Cultura do Município de João Pessoa e a Empresa EKIPSUL 

COMÉRCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EDUCACIONAIS LTDA.
PROCESSO LICITATÓRIO Nº.  2016/105526, PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 09001/2016; 
Signatários: Sra. Edilma Ferreira da Costa, pela Secretaria de Educação e Cultura, e o Sr. Felipe 

Borella Costacurta, pela empresa EKIPSUL COMÉRCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EDU-
CACIONAIS LTDA.

Recursos Financeiros: 
Classificação: 10.102.12.365.5389.2781; 
Natureza: 4.4.90.52; 
Fonte: 00 (Recursos Ordinários), 03 (Recursos do FUNDEB) e 11 (Recursos do FNDE, Salário 

Educação; Apoio as Creches – Brasil Carinhoso – Resolução nº 19 de 29 de setembro de 2014).
Vigência até 31 de Dezembro de 2016.
Valor Total: R$ 224.500,00 (duzentos e vinte e quatro mil e quinhentos reais).
                                                                                João Pessoa, 06 de dezembro de 2016.

 Edilma Ferreira da Costa
Secretária de Educação e Cultura 

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BRANCA

EXTRATO DE CONTRATO
OBJETO: Contratação de empresa especializada na locação de estrutura (Palco, som de médio 

porte e gerador de energia, para apresentação nas festividades tradicionais do Água Branca Cultural, 
no município de Água Branca/PB, no dia 17/12/2016, em praça pública.

FUNDAMENTO LEGAL: Dispensa de Licitação nº DV00006/2016.
DOTAÇÃO: Recursos: 10.000 - SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E LAZER - MANUTENÇÃO 

DE FESTAS E EVENTOS CULTURAIS - ELEMENTO DE DESPESA - 3390.39 OUTROS SERVIÇOS 
DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA.

VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro de 2016
PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Água Branca e  FLÁVIO DAS NEVES SILVA 

- ME - R$ 7.800,00.
Água Branca - PB, 02 de Dezembro de 2016.

TARCISIO ALVES FIRMINO
Prefeito

FLÁVIO DAS NEVES SILVA - ME
FLAVIO DAS NECES SILVA

CPF: 836.044.054-91
                                                                          

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MATARACA

 EXTRATO DE CONTRATO
OBJETO: Aquisição de veículo tipo passeio, Hatch, 0km, motor a partir 1.0 destinado a Secretaria 

de Ação Social.
FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Presencial nº 00034/2016.
DOTAÇÃO: Recursos do Bolsa Família e Próprios do Município de Mataraca: 0207 - Secretaria de 

Ação Social; 08 244 0468 1.006 - Aquisição de veículo para o Social; 4.4.90.52.00 - Equipamentos e 
Material Permanente.

VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro de 2016
PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Mataraca e:
CT Nº 00084/2016 - 30.11.16 - PONTANEGRA AUTOMOVEIS LTDA - R$ 39.000,00

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BRANCA

 RATIFICAÇÃO, HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO - INEXIGIBILIDADE Nº IN00010/2016
Nos termos dos elementos constantes da respectiva Exposição de Motivos que instrui o processo e 

observado o parecer da Assessoria Jurídica, referente a Inexigibilidade de Licitação nº IN00010/2016, 
que objetiva: Contratação artística, da Banda Forró do Muído, para apresentação nas festividades 
tradicionais do Água Branca Cultural, no município de Água Branca/PB, no dia 17/12/2016, em praça 
pública.; RATIFICO, HOMOLOGO o correspondente procedimento e ADJUDICO o seu objeto a: SJ 
PRODUÇÃO MUSICAL E EVENTOS LTDA - ME - R$ 80.000,00.

Água Branca - PB, 30 de Novembro de 2016
TARCISIO ALVES FIRMINO - Prefeito

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BRANCA

HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO - TOMADA DE PREÇOS Nº 00009/2016
Nos termos do relatório final apresentado pela Comissão Permanente de Licitação e observado o 

parecer da Assessoria Jurídica, referente a Tomada de Preços nº 00009/2016, que objetiva: Contra-
tação de empresa especializada nos Serviços de implantação de Pavimentação Asfáltica, tipo CBUQ, 
sobre as ruas: Padre Aristides, Odon Florêncio, Pedro Firmino, Alexandrino Alves, Major Inocêncio, 
José Vidal, João Nunes de Freitas, Nino Florêncio, João Batista, Vereador Francisco Chaves, José 
Ascendino de Farias, Francisco Galdino Ferreira e Antônio Tiburtino, todas no centro da Cidade de 
Água Branca - PB, numa área total de 30.252,48 m², conforme Projeto, Mapas, Relatório Fotográfico, 
Cron; HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório e ADJUDICO o seu objeto a: CEDRO 
ENGENHARIA LTDA - R$ 1.484.850,35.

Água Branca - PB, 02 de Dezembro de 2016
TARCISIO ALVES FIRMINO - Prefeito

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MATARACA

 HOMOLOGAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 00034/2016
Nos termos do relatório final apresentado pelo Pregoeiro Oficial e observado parecer da Assessoria 

Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00034/2016, que objetiva: Aquisição de veículo tipo passeio, 
Hatch, 0km, motor a partir 1.0 destinado a Secretaria de Ação Social; HOMOLOGO o correspondente 
procedimento licitatório em favor de: PONTANEGRA AUTOMOVEIS LTDA - R$ 39.000,00.

Mataraca - PB, 30 de Novembro de 2016
OLÍMPIO DE ALENCAR ARAÚJO BEZERRA - Prefeito

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY

AVISO ABERTURA DE ENVELOPES - TOMADA DE PREÇOS Nº 00003/2016
Torna público que fará realizar através da Comissão Permanente de Licitação, sediada na Rua Pedro 

Lopes Brasileiro, S/N - Centro - Igaracy - PB, com não houve interposição de recursos, a presidente 
da comissão informa que será fixado aos licitantes o prazo de oito dias úteis para apresentação de 
nova documentação, conforme preceitua o Art. 48, § 3º, da lei 8.666/93. Assim a próxima reunião para 
analise da nova documentação será realizada no dia 22/12/2016 ás 15:00 horas, no mesmo local da 
primeira reunião. Maiores informações poderão ser obtidas junto a Comissão Permanente de Licitação, 
no horário das 08:00 as 11:30 horas dos dias úteis.

Igaracy - PB, 07 de dezembro de 2016.
João Bento da Silva Junior

Presidente da Comissão

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO

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

Prévia para Reforma e Ampliação da Casa de Acolhida Temporária para Idosos, localizada no Município 
de  João Pessoa - PB.

PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BRANCA
RESULTADO FASE PROPOSTA - TOMADA DE PREÇOS Nº 00009/2016

OBJETO: Contratação de empresa especializada nos Serviços de implantação de Pavimentação 
Asfáltica, tipo CBUQ, sobre as ruas: Padre Aristides, Odon Florêncio, Pedro Firmino, Alexandrino Alves, 
Major Inocêncio, José Vidal, João Nunes de Freitas, Nino Florêncio, João Batista, Vereador Francisco 
Chaves, José Ascendino de Farias, Francisco Galdino Ferreira e Antônio Tiburtino, todas no centro da 
Cidade de Água Branca – PB, numa área total de 30.252,48 m², conforme Projeto, Mapas, Relatório 
Fotográfico, Cronograma, Planilhas de Quantitativos e Preços Básicos em anexo.

LICITANTE DECLARADO VENCEDOR e respectivo valor total da contratação: CEDRO ENGE-
NHARIA LTDA - Valor: R$ 1.484.850,35.

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, Rua Sargento Florentino Leite, S/N - Centro - Água Branca - PB, no horário 
das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis.

Água Branca - PB, 01 de Dezembro de 2016.
DANILA FIRMINO DE LIMA
Presidente da Comissão

EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA  e ESPECIAL DACO-
OPERATIVA INTERESTADUAL DE CURSOS E TREINAMENTOS DOS GERENTES, REPRESEN-
TANTES, PROPAGANDISTAS VENDEDORES E VENDEDORES DE PRODUTOS FARMACÊUTI-

COS NOS ESTADOS DA PB e PE TREINACOOPI
A COOPERATIVA INTERESTADUAL DE CURSOS E TREINAMENTOS DOS GERENTES, 

REPRESENTANTES, PROPAGANDISTAS VENDEDORES E VENDEDORES DE PRODUTOS FAR-
MACÊUTICOS NOS ESTADOS DA PB e PE – TREINACOOPI, CNPJ nº 21.580.869/0001-22, NIRE 
nº 26.4.0002040-0, neste ato representado por seu Diretor presidente, no uso das suas atribuições 
legais, e, em conformidade com o Artigo 35º-I, do Estatuto Social da TREINACOOPI,convocatodos 
seus membros cooperados para comparecerem no dia 18 de dezembrode 2016, em sua sede, para 
ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA com primeira chamada as 13h, segunda chamada às 13h30 
e em terceira e última chamada às 14he ASSEMBLEIA GERAL ESPECIALcom primeira chamada as 
16h, em segunda chamada as 16h30 e em terceira e última chamada as 17h, e em conformidade com a 
lei,conta com a participação mínima de 2/3 de seus cooperadospara deliberarem os seguintes assuntos:

AGE:(1) Aprovação ou não da Segunda Alteração do Estatuto Social da TREINACOOPI; (2) Balanço 
das demandas do ano de 2016 e previsões para 2017 e (3) Outros assuntos de interesse da Cooperativa.
ASSEMBLÉIA ESPECIAL: (1) Gestão da cooperativa; (2) Organização do trabalho dos cooperados e 
(3) Outros assuntos de interesse da Cooperativa. 

Uma cópia deste Edital será afixado na sede da Cooperativa conforme exigências legais em vigor.
Jaboatão dos Guararapes, 08 de dezembro de 2016.

Gumercindo Francisco Cordeiro 
CPF nº 801.524.497-87

Diretor Presidente

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
EXTRATO DE TERMO ADITIVO

INSTRUMENTO: TERMO ADITIVO DE PRORROGAÇÃO DE PRAZO Nº 01 AO CONTRATO Nº 
2.05.083/2015/SEMAS/PMCG. PARTES: FMAS/SEMAS/PMCG E REVENDEDORA DE GÁS DO BRA-
SIL LTDA.OBJETO CONTRATUAL: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO 
DE SERVIÇO DE RECARGA DE BOTIJÕES E CILINDRO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO (GLP), 
PARA ATENDER AS UNIDADES PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA 
SOCIAL.OBJETO DOADITIVO: PRORROGAÇÃO DO PRAZO A PARTIR DE 09/12/2016, ATÉ 31 DE 
DEZEMBRO DE 2016.DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:08 243 1034 2212 E OUTROS.ELEMENTO DE 
DESPESA: 3390.30. FONTE DE RECURSOS: 029/000. FUNDAMENTAÇÃO: ART. 57, I, § 1º, DA LEI 
Nº 8.666/93, ALTERADA. SIGNATÁRIOS: EVA GOUVEIA E ANDRÉ FELIPE DE SOUZA SANTOS 
.DATA DE ASSINATURA: 07/12/2016.

EVA GOUVEIA
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ASSSISTÊNCIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE
RESULTADO JULGAMENTO IMPUGNAÇÃO EDITAL

CONCORRÊNCIA Nº: 001/2016.
INTERESSADO:EBS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI LTDA

A PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE torna público fundamentado no parecer técnico 
emanado pela Comissão Permanente de Licitação, que após análise da impugnação manejada pela 
empresa EBS – Const. E Serv. EirelliLtda em face do edital acima descrito.DECIDO: julgar peloCO-
NHECIMENTO e no mérito pelo NÃO PROVIMENTO do recurso pela ausência de fundamentação 
legal que justifique a nulidade do edital de licitação,concorrência n.º 001/2016. 

Mamanguape-PB, 05 de dezembro de 2016.
Eduardo Carneiro de Brito

Prefeito

S I N T E C T – P B
SINDICATO DOS TRABALHADORES EM CORREIOS E TELÉGRAFOS 

NA PARAÍBA, EMPREITEIRAS E SIMILARES.
A u t ô n o m o,  C l a s s i s t a   e  de  L u t a!

FUNDADO EM 08/12/1988 – CNPJ. 12.933.198/0001-45
RUA DUQUE DE CAXIAS, 105 - CENTRO – 
JOÃO PESSOA – PB        CEP 58010-820

FONES: 3533-1627 / 3533-1600  
Email: sintect.pb@sintectpb.com.br   Site: www.sintectpb.com

Face: www.facebook.com/sintectpb
EDITAL DE CONVOCAÇÃO

REF.: Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária do Sindicato dos Trabalhadores em Correios 
e Telégrafos na Paraíba, Empreiteiras e Similares.

Pelo presente Edital, o Secretário Geral do Sindicato dos Trabalhadores em Correios e Telégrafos 
na Paraíba – SINTECT-PB, nos termos que dispõe a Seção II do Estatuto Social da entidade, faz 
saber a toda a categoria profissional, em especial aos que estiverem em gozo de seus direitos 
de associados, que será realizada a Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária da categoria, a 
realizar-se na Sede do sindicato, situada a Rua Duque de Caxias, 105 – Centro – nesta capital, a 
instalar-se nesta Sexta-feira, dia 16 de dezembro de 2016, às 19:00h, tendo a seguinte ordem do 
dia: 1) Informes Gerais; 2) Avaliação das negociações da Comissão Paritária do Plano de Saúde; 
3) Avaliação e votação da Prestação de Contas do SINTECT/PB, relativo ao período de Setembro 
de 2015 à Julho de 2016; 4) Encaminhamentos. O quórum para instalação das Assembléia é de 
50% (cinqüenta por cento) dos associados, no mínimo, quando se tratar de primeira convocação e, 
em seguida meia hora depois, com qualquer número. João Pessoa (PB), 07 de dezembro de 2016.

Evandro Tavares de Farias.
Secretário Geral do SINTECT/PB

PREFEITURA MUNICIPAL DE CALDAS BRANDÃO
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL SRP N º 030/2016
A PREFEITURA MUNICIPAL DE CALDAS BRANDÃO Torna público que fará realizar através do 

Pregoeiro Oficial, sediada na Rua José Alípio de Santana, 371, Centro, CEP: 58.350.000 – Caldas 
Brandão/PB, às 10:00 horas do dia 21 de Dezembro de 2016, licitação modalidade Pregão Presencial, 
do tipo menor preço, Com o objetivo de: Sistema de registro de preços para eventual contratação 
de serviços de emissão de notas de empenhos e lançamentos de despesas extra orçamentárias do 
município; Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal 10.520/02 e 
disposições da Lei 8.666/93 e Lei 123/2006 e suas alterações posteriores. Informações: no horário 
das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado.

Caldas Brandão, 05 de Dezembro de 2016
MARCONES DE SOUZA MONTEIRO

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE PILÕES/PB
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO / ADJUDICAÇÃO
A PREFEITA CONSTITUCIONAL DO MUNICÍPIO DE PILÕES/PB e GESTORA DO FUNDO 

MUNICIPAL DE SAÚDE, usando de suas atribuições legais e de conformidade com o que dispõe 
a Lei de n º 8.666, de 21 de junho de 1993 e suas alterações posteriores, resolvem HOMOLOGAR 
e ADJUDICAR o Processo Licitatório na modalidade TOMADA DE PREÇOS de nº 01.2016, fun-
damentada no Relatório e Parecer Final da CPL e Parecer da Assessoria Jurídica do Município, 
ambos datados de 23.11.2016 e 28.11.2016, respectivamente, no valor total de R$ 455.686,25 
–– (Quatrocentos e Cinquenta e Cinco Mil Seiscentos e Oitenta e Seis Reais e Vinte e Cinco 
Centavos), em favor da empresa CONSULTORIA E CONSTRUÇÕES SANTA LUZIA LTDA – ME, 
CNPJ nº 02.069.012/0001-06, que tem como objetivo, a construção de 01 (uma) Unidade Básica 
de Saúde – (“UBS”), PORTE I, na Rua Projetada, s/n – Centro – Pilões/PB, regime de execução 
empreitada por preço unitário, tipo menor preço global, (Programa de Requalificação de unidades 
Básicas de Saúde) – Portaria nº 1.160, de 17 de Maio de 2014 – MINISTÉRIO DA SAÚDE, Proposta 
nº 12044868000114002. Fica a empresa vencedora do certame convocada para a assinatura do 
instrumento de contrato nos termos do instrumento convocatório da referida Licitação.

Pilões/PB, 01 de Dezembro de 2016.
ADRIANA APARECIDA SOUZA DE ANDRADE - Prefeita Constitucional

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO

AVISO DE LICITAÇÃO
CONCORRÊNCIA Nº 33007/2016

A Prefeitura Municipal de João Pessoa através da Comissão Especial de Licitação, constituída 
através do Decreto Nº 8.750/2016, datada de 04 de julho de 2016, torna público que fará realizar a 
licitação na modalidade Concorrência Nº 33007/2016, em regime de execução de empreitada por 
PREÇO UNITÁRIO, com tipo de licitação MENOR PREÇO GLOBAL, com Recursos Próprio e de 
Convênio, a ser realizada no dia 12/01/2017, às 09:00 horas, tendo como objeto a CONTRATAÇÃO 
DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DA REFORMA DE CALÇADAS NA CIDADE DE 
JOÃO PESSOA/PB. A cópia do Edital e seus anexos estão à disposição dos interessados na sede 
da SEPLAN, na Rua Diógenes Chianca, 1.777, Prédio Anexo 4º andar, Água Fria, João Pessoa - 
PB, no horário das 08:00 às 14:00h, podendo ser adquirida mediante a entrega de 1(um) DVD ou 
Pen drive, o extrato do edital estará disponível no sítio da PMJP no endereço:  http://transparencia.
joaopessoa.pb.gov.br/licitacoes. Qualquer informação será prestada no local e horário acima citado.

João Pessoa, 07 de dezembro de 2016.
Newton Euclides da Silva

Presidente da Comissão Especial de Licitação - SEPLAN

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO

AVISO DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS Nº 33004/2016

A Prefeitura Municipal de João Pessoa através da Comissão Especial de Licitação, constituída 
através do Decreto Nº 8.750/2016, datada de 04 de julho de 2016, torna público que fará realizar a 
licitação na modalidade Tomada de Preços Nº 33004/2016, em regime de execução de empreitada 
por PREÇO UNITÁRIO, com tipo de licitação MENOR PREÇO GLOBAL, com Recursos Próprios, 
a ser realizada no dia 27/12/2016, às 09:00 horas, tendo como objeto a contratação de empresa 
especializada para a EXECUÇÃO DAS REFORMAS E AMPLIAÇÕES DA CASA DA ACOLHIDA 
TEMPORÁRIA PARA PESSOA IDOSA DE JOÃO PESSOA - PB. A cópia do Edital e seus anexos 
estão à disposição dos interessados na sede da SEPLAN, na Rua Diógenes Chianca, 1.777, Prédio 
Anexo 4º andar, Água Fria, João Pessoa - PB, no horário das 08:00 às 14:00h, podendo ser adquirida 
mediante a entrega de 1(um) DVD ou Pen drive, o extrato do edital estará disponível no sítio da 
PMJP no endereço: http://transparencia.joaopessoa.pb.gov.br/licitacoes. Qualquer informação será 
prestada no local e horário acima citado.

João Pessoa, 07 de dezembro de 2016.
Newton Euclides da Silva

Presidente da Comissão Especial de Licitação - SEPLAN

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL-SRP Nº 014/2016

A PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE ATRAVÉS, torna público que fará realizar 
através do pregoeiro oficial para conhecimento dos interessados nos termos da Lei n.º 10.520/2002 
alterações, subsidiariamente a Federal nº 8.666/93 e suas alterações posteriores, Lei complementar 
n.º 123/2006 alterações e demais normas inerentes a espécie, que realizará licitação na modalidade 
pregão presencial do tipo menor preço por item, EXCLUSIVO para empresas enquadradas como 
ME e EPP no dia 20 de dezembro de 2016 as 10:00 horas, tendo como objetivo: Registro de preço 
visando a aquisição de Sistema de Ponto Eletrônico para instalação nas secretarias do município 
de Mamanguape. A reunião ocorrerá na sala da CPL no prédio sede da Prefeitura Municipal de 
Mamanguape, na Rua Antenor Navarro, n°10, Centro, MAMANGUAPE – Pb. Maiores informações 
na COPELI no endereço acima descrito, no horário de expediente normal de 08:00 as 12:00 Horas.

Mamanguape-PB, 06 de dezembro de 2016.
Milton de Almeida e Silva Júnior

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL N.º 00027/2016
A Prefeitura Municipal de Ingá, através do Pregoeiro Oficial do Município, torna público que 

realizará licitação na modalidade PREGÃO PRESENCIAL N.º 00027/2016, DO TIPO MENOR 
PREÇO POR ITEM, exclusivo para ME e EPP, objetivando a aquisição de fogos de artifícios, para as 
festividades de Ano Novo na cidade de Ingá, no dia 21/12/2016 às 9:00 horas, na Sala de Licitações 
deste Órgão, situada na Praça do Imperador, 160 – Centro – Ingá - PB.

O Edital e demais informações encontram-se à disposição dos interessados no endereço acima 
citado, no horário das 08:00 às 12:00 horas. Informações pelos telefones: (0xx83) 3394-1136 e 
3394-1236, até o dia 20/12/2016.

 Ingá(PB), 7 de dezembro de 2016.
DIOCLÉCIO GOMES DA SILVA

PREGOEIRO

Prefeitura Municipal de João Pessoa
Secretaria da Administração

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 04.052/2016

OBJETO: SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL AQUISIÇÃO MATERIAIS 
DIVERSSOS (FURADEIRA, REBITADEIRA, FERRAMENTAS, CONDICIONADOR DE AR, BEBE-
DOURO, TELEFONE,...), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEDES DEMAP E PROCON

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº. 2016/101483 – SEAD, 2015/099028, 2015/075807, 
2015/089180, 2016/022309- PROCON, 2015/068753- SEDES

DATA DE ABERTURA: 12/12/2016 - ÀS 09:30 - Horário de Brasília. 
A Prefeitura Municipal de João Pessoa através do Pregoeiro, devidamente autorizado pela 

Portaria nº 1. 763/2011 torna público, que fará realizar a Licitação na modalidade Pregão Eletrôni-
co SRP, sob o critério de menor preço por item. O Edital ficará à disposição dos interessados no 
prazo prescrito na legislação pertinente, no site www.licitacoes-e.com.br, sob o número da licitação 
656722. SUPORTE LEGAL: Lei Federal nº. 10.520/02, regulamentada pelos Decretos Municipal 
nº 4.985/03 e 5.716/06, Decreto 7.884/2013, Lei Federal 8.666/93 e suas alterações posteriores, 
Decreto Federal nº. 5.450/2005, e Lei Complementar nº. 123/06 e 147/14. Fonte de Recursos: (00 
– Recursos Ordinários; 20 e 35 – Fundo Municipal). Consultas com o Pregoeiro e sua equipe de 
apoio, no endereço Av: Diógenes Chianca, 1777-Água Fria - João Pessoa/PB, no Fone: 83. 3218-
9005 ou pelo e-mail: licitacaojp@gmail.com ou sead.copel@joaopessoa.pb.gov.br.

João Pessoa, 07 de dezembro de 2016
Manoel Taigy de Queiroz Mello Neto

Pregoeiro da COPEL/SEAD
 

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IGRACY

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00045/2016

Torna público que fará realizar através da Pregoeira Oficial e Equipe de Apoio, sediada na 
Rua Pedro Lopes Brasileiro, S/N - Centro - Igaracy - PB, às 08:30 horas do dia 22 de Dezembro 
de 2016, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço por item, para: Aquisição 
de equipamentos e material permanente destinados a UBS do Francisco Brasileiro Lima PSF II, 
UBS Manoel Araújo da Silva PSF III, UBS Rodolfo Cavalcante PSF I do Município de Igaracy/PB. 
Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e Decreto 
Municipal. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado.

Igaracy - PB, 01 de Dezembro de 2016.
Késsya Medeiros Lacerda Figueiredo de Sousa

Pregoeira

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY

 AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00046/2016

Torna público que fará realizar através da Pregoeira Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 
Pedro Lopes Brasileiro, S/N - Centro - Igaracy - PB, às 10:30 horas do dia 22 de Dezembro de 
2016, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço por item, para: Aquisição de 
equipamentos médicos e material permanente destinados a UBS do Francisco Brasileiro Lima PSF 
II, UBS Manoel Araújo da Silva PSF III, UBS Rodolfo Cavalcante PSF I do Município de Igaracy/PB. 
Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e Decreto 
Municipal. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado.

Igaracy - PB, 01 de Dezembro de 2016.
Késsya Medeiros Lacerda Figueiredo de Sousa

Pregoeira

SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO
DIRETORIA EXECUTIVA DA CENTRAL DE COMPRAS

GERÊNCIA EXECUTIVA DE LICITAÇÃO

CONVOCAÇÕES PARA PREGÃO PRESENCIAL N 314/2016
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 13:00 horas para:

Registro de Preço para Serviço de Conservação, Higienização, Limpeza e Mão de Obra Espe-
cializada, destinado ao Departamento de Estradas de Rodagem - DER,  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 16-01139-6
João Pessoa, 07 de dezembro de 2016

VIVIANNE PEREIRA ALMEIDA DINIZ
Gerente de Licitação 

SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO
DIRETORIA EXECUTIVA DA CENTRAL DE COMPRAS

GERÊNCIA EXECUTIVA DE LICITAÇÃO

CONVOCAÇÕES PARA PREGÃO PRESENCIAL N310/2016
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:

Registro de preços para aquisição de botes infláveis de salvamento e de motores de popa, 
destinado ao Corpo de Bombeiro Militar do Estado da Paraíba - CBMPB/FUNESBOM, 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 - 16-01124-6
João Pessoa, 07 de dezembro de 2016

Vivianne Pereira Almeida Diniz
Gerente Executiva de Licitação

COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA - CAGEPA
AVISO DE REALIZAÇÃO DE LICITAÇÃO

Registro na CGE Nº 16-01133-7
A Companhia de Água e Esgotos da Paraíba-CAGEPA, através da Pregoeira, torna público que 

no dia 21 de dezembro de 2016, às 09:00 horas, na Sala da Coordenação de Licitação da CAGEPA, 
realizará o Pregão Presencial nº 050/2016. Objeto: aquisição de AREIA GROSSA, PÓ DE BRITA, 
BRITA N.º 19 E CIMENTO, destinado ao Regional do Litoral. Adquirir o edital ou obter informações 
na Sede da CAGEPA, localizada a Rua Feliciano Cirne, 220, bairro de Jaguaribe, na cidade de 
João Pessoa, Estado da Paraíba. Fone/fax: (83) 3218-1292 – E-mail: pregao@cagepa.pb.gov.br. 
O Edital poderá ser retirado gratuitamente no site www.cagepa.pb.gov.br.

João Pessoa, 07 de dezembro de 2016.
Silonez Almeida Carvalho Mendes

Pregoeira

AVISO DE ADIAMENTO
PROCESSO Nº 04.07.16.545 – PREGÃO PRESENCIAL Nº 033/2016
REGISTRO CGE Nº 16-01094-3
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ESCANEA-

MENTO E DIGITALIZAÇÃO DE PROCESSOS PARA A SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE.
O Governo do Estado da Paraíba, através da Secretaria de Saúde, por sua Pregoeira Oficial, 

Sra. Karla Michele Vitorino Maia, nomeada pela Portaria nº 215/2016 da Excelentíssima Senhora 
Secretária de Saúde, torna público, para conhecimento dos interessados, que o certame acima 
referenciado está adiado para data a ser designada posteriormente, considerando que houve 
alteração no comando desta Pasta e deverão ser reanalisados todos os procedimentos. Consultas 
com a Pregoeira e a sua Equipe de Apoio no HORÁRIO de 08h às 12h e de 13:30h às 16:30h, no 
Telefone/Fax: 83. 3218-7478 ou pelo e-mail: licitação.saudepb@yahoo.com.br.   

João Pessoa, 07 de dezembro de 2016.
Karla Michele Vitorino Maia

Pregoeira Oficial da CPL/SES/PB
Matrícula nº 170.333-1

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DE RECURSOS MINERAIS 
DA PARAÍBA – CDRM/PB  “Em Liquidação”

CNPJ Nº 09.307.729/0001-80
EDITAL DE CONVOCAÇÃO PARA ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA

Convocamos os Senhores Acionistas a comparecerem a ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁ-
RIA a realizar-se às 10:00 horas do dia 16  de   dezembro  de 2016, na sede da sociedade, situada à 
Avenida Assis Chateaubriand nº 2630, Bairro do Tambor, na cidade de Campina Grande, Estado da 
Paraíba, para deliberarem sobre a seguinte ordem do dia: a) alteração dos honorários do Liquidante; 
b) alterar os honorários do Conselho Fiscal da liquidação; c) mudança de membros do Conselho 
Fiscal da Liquidação e d) outros assuntos de interesse da sociedade. A presente convocação está de 
conformidade com o que preceitua a Lei das Sociedades por Ações e o Estatuto Social da Empresa.

Campina Grande, 07 de dezembro de 2016.
FRANCISCO DAS CHAGAS FERREIRA

CDRM / Liquidante

MINISTÉRIO PÚBLICO DA PARAÍBA
PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA

EXTRATO DE CONTRATO –  CARTA CONVITE Nº 001/2016
CONTRATO n. 001/2016  – ORIGEM: Processo n. 2016/1185 – Carta Convite n. 001/2016 - 

PARTES:  Ministério Público do Estado da Paraíba-PGJ  e Cadecon Engenharia e Incorporações 
Ltda-EPP. OBJETO:  Contratação de empresa para execução de serviços de engenharia para 
Reforma do Prédio Sede da Promotoria de Justiça de Esperança, Município de Esperança/PB. 
PRAZO DE EXECUÇÃO DE SERVIÇO: 60 (sessenta) dias corridos, contados a partir da data para 
início constante da Ordem de Serviço. VALOR TOTAL DO CONTRATO: R$ 36.724,63.  DOTAÇÃO 
ORÇAMENTÁRIA: 06903.03.122.5046.4194.0000287.3390390.27000.  DATA DA ASSINATURA: 
06/12/2016.

João Pessoa, 07/dezembro/2016.
Francisco de Assis Martins Junior

Presidente COPLI/MPPB

MINISTÉRIO PÚBLICO DA PARAÍBA
PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA

EXTRATO DE CONTRATO – TOMADA DE PREÇO Nº 001/2016
CONTRATO n. 001/2016  – ORIGEM: Processo n. 2016/13039 – Tomada de Preço n. 001/2016 

- PARTES:  Ministério Público do Estado da Paraíba-PGJ  e NGH Construções e Empreendimentos 
Ltda-EPP. OBJETO:  Contratação de empresa para execução de serviços de engenharia para 
Reforma do Prédio Sede da Promotoria de Justiça de Santa Rita, Município de Santa Rita/PB. 
PRAZO DE EXECUÇÃO DE SERVIÇO: 120 (cento e vinte) dias corridos, contados a partir da 
data para início constante da Ordem de Serviço. VALOR TOTAL DO CONTRATO: R$ 141.394,47.  
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 06903.03.122.5046.4194.0000287.3390390.27000.  DATA DA 
ASSINATURA: 06/12/2016.

João Pessoa, 07/dezembro/2016.
Francisco de Assis Martins Junior

Presidente COPLI/MPPB

SINDICATO DOS FARMACÊUTICOS DO ESTADO DA PARAÍBA
ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA

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

se reunirem em ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINARIA, em caráter permanente, a ser realizada 
no dia 14/12/2016, , no Auditório do CRF/PB, à Rua Diogo Velho, 06 – Centro, nesta Capital, as 
19:00 horas.. Para discutir e deliberar sobre a seguinte ordem do dia 1- Analise de Contra Proposta 
feito pelo sindicato patronal referente a data base 1º Julho de 2016 em audiência de conciliação 
do processo de dissídio realizada em 07/12; 2-Outros informes. João Pessoa, 07 de Dezembro de 
2016. Sérgio Luis Gomes da Silva. Presidente do SIFEP. 

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DO TIGRE
AVISO DE LICITAÇÃO

TOMADA DE PREÇOS Nº- 005/2016
A Comissão Permanente de Licitação, da Prefeitura Municipal de São João do Tigre, Estado da 

Paraíba, TORNA PÚBLICO, a Tomada de Preços nº. 005/2016, Tipo Menor Preço Global, objeto: 
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DE DIVERSAS RUAS 
DO MUNICIPIO DE SÃO JOÃO DO TIGRE – PB, CONFORME CONTRATO DE REPASSE Nº 
1016886-24 E SINCOV Nº 804117. Data de Abertura 27/12/2016 às 09h00min, na sala de reuniões 
da CPL. O Edital pode ser obtido na sede da Prefeitura de São João do Tigre, situada à Rua Pedro 
Feitosa, nº 06, Centro, São João do Tigre – Paraíba. Maiores informações através do telefone (83) 
3352-1122, no horário das 08h00min às 12h00min.

São João do Tigre-PB, 07 de Dezembro de 2016.
MÁRCIO ALEXANDRE LEITE

Presidente da CPL

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DO TIGRE
AVISO DE LICITAÇÃO

TOMADA DE PREÇOS Nº- 006/2016
A Comissão Permanente de Licitação, da Prefeitura Municipal de São João do Tigre, Estado da 

Paraíba, TORNA PÚBLICO, a Tomada de Preços nº. 006/2016, Tipo Menor Preço Global, objeto: 
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A CONSTRUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA NO MU-
NICIPIO DE SÃO JOÃO DO TIGRE – PB, CONFORME CONTRATO DE REPASSE Nº 1014994-83 
E SINCOV Nº 806757. Data de Abertura 27/12/2016 às 11h00min, na sala de reuniões da CPL. O 
Edital pode ser obtido na sede da Prefeitura de São João do Tigre, situada à Rua Pedro Feitosa, nº 
06, Centro, São João do Tigre – Paraíba. Maiores informações através do telefone (83) 3352-1122, 
no horário das 08h00min às 12h00min.

São João do Tigre-PB, 07 de Dezembro de 2016.
MÁRCIO ALEXANDRE LEITE

Presidente da CPL
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