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l Presidente Michel Temer inicia hoje a primeira viagem ao Nordeste. Página 4

l Dom José Maria Pires passa mal e é internado em Minas Gerais. Página 5

l 950 reeducandos jovens e adultos farão provas do Enem. Página 6

l Em 2 dias, relator entrega parecer favorável à PEC da Previdência. Página 14
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Sol e poucas 
nuvens

Sol e poucas 
nuvens

Sol e poucas 
nuvens

Os primeiros a receber serão os moradores de 41 cidades que não possuem postos dos Correios. Na segunda-feira, 
começa o cronograma de pagamento nos demais municípios de acordo com o Número de Inscrição Social.  PÁGINA 3

Estado começa amanhã
a pagar abono natalino

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

MOBIlIDADE uRBANA A Suplan liberou ontem, na obra do Viaduto do Geisel, a pista central da BR-230 no 
sentido Campina Grande/Cabedelo; amanhã, o trânsito será aberto no trecho de sentido inverso.  PÁGINA 5

Mais de 100 alunos do 
Projeto de Inclusão Social 
através da Música se apre-
sentam na sala Maestro José 
Siqueira, 
no Espaço 
Cultural. 
PÁGINA 9

Prima realiza hoje 
concerto de Natal

Missa de Nossa Senhora aconteceu no Varadouro; devotos de Iemanjá realizaram cerimônias na orla

Opinião

Na coluna de 
hoje, Joana Belarmino 

faz uma reflexão 
sobre os conflitos entre 
o STF e o Senado que 

aumentaram a tensão 
social no País

Joana Belarmino - professora da UFPB
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PÁGINA 2

Religiosidade

Fé leva milhares 
a cerimônias em 
João Pessoa

 

Católicos e umbandistas 
celebraram ontem, com ati-
vidades na capital, o dia de 
Nossa Senhora da Conceição 
e de Iemanjá.  PÁGINA 4

ALTA

18h23

05h54

0.5m

0.6m

baixa

baixa

12h17 2.1m

Maestrina 
Priscila Santana 

será a regente 
do concerto
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esportes Paraíba
Petrúcio é o melhor 
paratleta do ano 

Secretaria seleciona 
para Escolas Cidadãs 

Velocista paraibano 
que bateu dois recordes 
mundiais durante as 
Paralimpíadas do Rio foi 
anunciado ontem como 
vencedor do Prêmio Para-
límpicos 2016. PÁGINA 8

Editais para o 
preenchimento do ban-
co de reserva técnica 
dos cargos de diretores, 
vice-diretores e profes-
sores foi publicado no 
Diário Oficial. PÁGINA 5



Não será novidade se o nome do Su-
premo Tribunal Federal aparecer estam-
pado, de maneira depreciativa, em faixas 
e cartazes, ou gritado em palavras de 
ordem, nas próximas manifestações po-
pulares. Demorou, mas a crise política, 
finalmente, instalou-se, também, no ple-
nário do STF.

Renomados juristas afirmam que a 
liminar de Marco Aurélio Mello, pedin-
do o afastamento de Renan Calheiros 
(PMDB-AL) da presidência do Senado, 
potencializou a instabilidade entre os 
ministros, além de posicionar a Supre-
ma Corte no centro do conflito entre os 
Poderes da República brasileira.

Para seis ministros do STF, houve 
precipitação da parte do colega Marco 
Aurélio, motivo pelo qual a Corte, por 
maioria, não ratificou o posicionamento 
do ministro, contrário à permanência de 
Renan na presidência do Senado, cargo 
que o coloca na linha sucessória da Pre-
sidência da República.

Ocorre que as razões de Estado nem 
sempre são as mesmas do povo. Para 
uma imensa parcela da população, o STF 
dobrou a espinha, curvando-se e subme-
tendo-se, como um Poder subalterno, ao 
ardiloso senador alagoano, que mesmo 
na condição de réu, sagrou-se vencedor 
na primeira queda de braço.

O ministro Ricardo Lewandowski 
presidiu a sessão especial do Senado que 
destituiu Dilma Rousseff, embora tenha 
inovado, juridicamente, ao impedir que a 

ex-presidente se tornasse inelegível. Ou 
seja, Dilma perdeu o cargo, mas poderá 
voltar, caso seu partido e a maioria dos 
eleitores assim o desejem.

O caso de Renan foi exatamente o 
contrário. O senador permaneceu no car-
go, mas não poderá assumir a Presidên-
cia da República, caso haja algum tipo 
de vacância. Situação mais radical foi a 
do ex-presidente da Câmara Federal, de-
putado Eduardo Cunha (PMDB-RJ), que 
perdeu o cargo e a liberdade.

Ao que tudo indica, Renan foi salvo 
da degola por uma articulação política 
em larga escala, envolvendo seus aliados 
no Congresso Nacional e no Palácio do 
Planalto – leia-se o presidente Michel Te-
mer (PMDB) -, além da presidente do STF, 
Cármen Lúcia, temerosos de uma crise de 
ingovernabilidade.

No entanto, mesmo que tenha preva-
lecido o bom senso, será difícil convencer 
a opinião pública de que um político que 
responde processo, no STF, por crime 
de peculato, além de estar envolvido na 
Operação Lava-Jato, da Polícia Federal, 
pode continuar presidindo um dos Pode-
res da República.

A blindagem, para proteger Renan, 
está sendo vista como um sintoma do 
que irá acontecer, em breve, quando as 
delações dos executivos da Odebrecht se 
tornarem públicas. “Daqui não saio, da-
qui ninguém me tira”, ao que parece, irá 
se tornar artigo primeiro, parágrafo úni-
co, da Lei da Impunidade Geral.

Editorial

Crise chega ao STF

UNIÃO  A João Pessoa, Paraíba - SEXTA-FEIRA,  9 de dezembro de 2016
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DOM jOSé

O PlANO b DO FORA TEMER

Durante o mês de dezembro, o 
Nordeste brasileiro recebe a Ca-
ravana Mamulengos do Cerrado 
rumo à Caatinga. Uma viagem 
com dois grupos de mamulengo 
de Brasília indo ao reencontro dos 
mestres, mestras e da raiz de sua 
tradição. Será uma semana em 
cada estado: Ceará, Rio Grande do 
Norte, Paraíba e Pernambuco. Na 
Paraíba, a Caravana fica entre os 
dias 15 e 19 de dezembro, pas-
sando por Lagoa de Dentro, Sapé, 
João Pessoa e Pedras de Fogo.

O Arcebispo emérito da Paraíba, 
Dom José Maria Pires, estaria 
em João Pessoa no dia 15 de 
dezembro para uma Celebra-
ção especial, preparada pela 
Arquidiocese da Paraíba, para 
comemorar os seus 75 anos 
de ordenação sacerdotal. Mas a 
viagem teve que ser cancelada 
por decisão médica. Dom José 
se sentiu mal durante uma 
missa e foi levado a um hospi-
tal em Belo Horizonte, onde foi 
internado na UTI.

Como já estava previsto, Renan desis-
tiu de colocar em votação o projeto de 
abusos de autoridade do Judiciário. 
Informa o Congresso em Foco que 
agradecido por ter sido mantido no 
cargo pelo Supremo Tribunal Federal, 
o presidente do Senado, Renan Calhei-
ros, desistiu de colocar em votação 
o projeto de lei que pune com mais 
rigor o crime de abuso de autorida-
de. O projeto, que está pronto para 
ser votado em plenário, era a prin-
cipal reclamação de procuradores 
e magistrados. eita, Brasil!

O mais triste é perceber que o Partido dos Trabalhadores, de uma forma ou de outra, também é cúm-
plice de tudo que está acontecendo. A partir do momento em que o vice-presidente do Senado Jorge 
Viana (PT-Acre) aceita Renan desafiar o STF e se manter na presidência, no mínimo ele foi cúmplice de 
tudo. Às vezes, fica difícil de entender se o PT está ao lado do povo ou de suas conveniências.

Enquanto chega a data definitiva de inaugu-
ração, novos trechos da BR-230 estão libera-
dos desde ontem e até amanhã. O Governo 
do estado, por meio da Superintendência 
de Obras do Plano de Desenvolvimento (Su-
plan), continua intensificando os trabalhos 
para a conclusão do Viaduto do Geisel, con-
siderada a maior obra de mobilidade urbana 
de João Pessoa, cuja inauguração está pre-
vista ainda para este mês.

O artigo 81 da Constituição diz: “Vagando os cargos 
de presidente e vice-presidente da República, far-se-á 
eleição 90 dias depois de aberta a última vaga.” Mas 
acrescenta: “Ocorrendo a vacância nos últimos dois anos 
do período presidencial, a eleição para ambos os cargos 
será feita 30 dias depois da última vaga, pelo Congresso 
Nacional, na forma da lei.” Ou seja: o caminho está aberto 
para o Fora Temer de forma indireta se consolidar.

Só PRA LEmBRAR
vIADUTO DO gEISEl

MAMUlENgOS

E O jORgE vIANA?

TUDO COMbINADO

O jornalista elio Gaspari cantou a pedra. Disse 
que existe um Plano B para o Fora Temer, que in-
clui como candidatos a candidatos à presidente 
por via indireta os nomes de Fernando Henrique 
Cardoso, Nelson Jobim, Cármen Lúcia e Joaquim 
Barbosa, entre outros. Para os anti-petistas, 
parece teoria da conspiração. Será que é? O não 
afastamento de Renan Calheiros da presidência 
do Senado por decisão do Supremo Tribunal Fe-
deral só corrobora essa teoria. Qual o objetivo? 
Manter Renan para ele impor a aprovação das 
medidas impopulares do governo Temer, como a MP do Mal. Depois, Renan é descartado, como foi Cunha 
após impor a votação do impeachment de Dilma Roussef. Depois, aprova-se a Reforma da Previdência. 
Aí, com todo o pacote do mal implantado, é hora de livrar-se de Temer. Vem, então, a eleição indireta 
no Congresso e Fernando Henrique Cardoso será alçado a presidente indireto até as eleições e 2018. O 
ex-presidente Lula já admite que isso é o que está previsto. Segundo consta, até o ex-presidente José 
Sarney teria dito, em conversas de bastidores, que “o Fernando Henrique não pensa em outra coisa”, a 
não ser presidir  o Brasil por via indireta. É o golpe dentro do golpe, como diz Dilma. Afinal, o STF com-
provou na sessão de quarta-feira que era aliado de tudo que fizeram contra Dilma.
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Os dilemas da crise

Os acontecimentos dos últimos dias na 
política brasileira são estarrecedores e reve-
lam a verdade sombria: O país caminha ce-
leremente para a deriva, o governo interino 
não conseguirá cumprir o objetivo falacioso 
com o qual foi elevado ao poder, conciliar, 
unificar, apaziguar a sociedade.

As últimas manifestações da presidente 
do Supremo, Ministra Cármen Lúcia, con-
clamando a união do Poder Judiciário, assim 
como a ação da Mesa do Senado, desafiando 
e não acatando uma determinação judicial 
revelam um momento assombroso da crise: 
As forças estão se entrincheirando, ou pelo 
menos caminham para essa ação, como um 
último recurso para se proteger da convul-
são social que já se instalou em algumas lo-
calidades do País.

Esta semana que se encerra hoje, foi tal-
vez uma das mais insólitas dessa situação 
de crise. O Rio de Janeiro assolado por uma 
amostra da guerra vivida entre o poder po-
lítico e os servidores públicos; os estados de 
Minas Gerais e Rio Grande do Sul formulando 
a agenda da sua própria hecatombe, Ribeirão 
Preto sem comando e sem qualquer pessoa 
idônea que possa assumir a prefeitura.

As promessas do impeachment não se 
cumpriram, nem há probabilidade de serem 
cumpridas, a médio e longo prazo. A Lava 
Jato, que prometia encarcerar todos os mem-
bros do governo petista, confirmando assim 
a fábula midiática de que Lula comandava 
uma quadrilha de corruptos, atingiu pro-
porções inimagináveis e cifras monetárias 
impressionantes. A Lava Jato apresentou ao 
país, a corrupção sistêmica que infesta todas 

as operações de governo e de política, e que 
tem um rastro tão longo na nossa história, 
que fatalmente pede freio, cautela e ações de 
longo prazo para o seu extermínio ou mini-
mização.

O jornalista Franklin Martins, em exce-
lente entrevista dada ao portal Sul 21 na úl-
tima quarta-feira, tentou traçar um paralelo 
entre o que se viveu por ocasião do golpe de 
1964 e a atual crise política, na qual, por via de 
um golpe jurídico político midiático, destituiu-
se o poder e o mandato da presidenta eleita.

A situação atual, diz ele, ainda que com 
outras palavras, é diversa da anterior, mas 
apresenta uma face muito grave. Uma elite 
predadora, um poder político completamen-
te contaminado pela corrupção, um Poder 
Judiciário ocupado com o justiçamento, uma 
população despolitizada e completamente 
órfã de uma mídia que promova uma leitura 
crítica da situação.

O mais dramático porém, radica na qua-
lidade do poder interino que hoje comanda os 
destinos do país. Ele próprio profundamente 
contaminado por práticas de corrupção, sem 
um projeto de desenvolvimento do país, se-
não o de desmantelamento imediato das po-
líticas sociais, em favor da implementação de 
um projeto ditado pelo capital rentista, que 
empurrará as populações menos privilegia-
das a um conjunto de sacrifícios que beiram 
à crueldade.

O que não disse Franklin Martins, eu o 
digo agora, de modo telegráfico: Já não temos 
governo, nem país, senão o conflito aberto, 
com gosto de gás lacrimogênio e o estampido 
das balas de borracha.

Artigo joana belarmino - joanabelarmino00@gmailcom

já não temos governo, nem país, senão o conflito aberto, com gosto de 
gás lacrimogênio e o estampido das balas de borracha.”
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Pagamento do Abono Natalino
começa amanhã em 41 cidades
Localidades sem postos
dos Correios serão as
primeiras a receber

O governador Ricardo 
Coutinho anunciou, ontem, 
por meio de sua conta no 
microblog Twitter, que inicia 
neste sábado (10) o paga-
mento da 5ª edição do Pro-
grama Estadual Abono Nata-
lino para 32.924 mil famílias 
de 41 municípios paraiba-
nos que não têm ou estão 
com os postos dos Correios e 
Telégrafos temporariamen-
te sem funcionar. O investi-
mento total do Governo do 
Estado na ação que beneficia 
cerca de 500 mil famílias é 
de R$ 18 milhões.  

Já a partir da segunda-
feira (12) até dia 23, o paga-
mento ocorre seguindo cro-
nograma de acordo com o 
Número de inscrição Social 
(NiS). Em João Pessoa, será 

no Estádio Almeidão e em 
Campina Grande na Univer-
sidade Estadual da Paraíba 
(no Centro de Arte e Cul-
tura, vizinho aos Correios 
e Telégrafos). Nos demais 
municípios, o pagamento 
ocorre também de 12 a 23, 
nos Postos dos Correios e 
Telégrafos.

Soma de esforços
A equipe da Secretaria 

de Desenvolvimento Huma-
no organizou junto com a 
Secretaria de Segurança e 
Defesa Social e os Correios e 
Telégrafos estrutura para o 
pagamento de todas as famí-
lias beneficiadas.

Para ter acesso ao Abo-
no Natalino é necessário 
que o beneficiário apresente 
documento como CPF, docu-
mento com foto como iden-
tidade e o Cartão do Bolsa 
Família que tem o Número 
da inscrição Social.

No sábado, a ação ocorre em escolas e associações das seguintes cidades

l CRONOGRAMA ABONO NATALINO
 
10/12/16   Municípios sem
     Agência dos Correios
 
12/12/2016 – SEGUNDA NIS COM FINAL 1
 
13/12/2016 -  TERÇA NIS COM FINAL 2
 
14/12/2016 – QUARTA NIS COM FINAL 3
 
15/12/2016 - QUINTA NIS COM FINAL 4
 
16/12/2016 - SEXTA NIS COM FINAL 5
 
19/12/2016 - SEGUNDA NIS COM FINAL 6
 
20/12/2016 - TERÇA NIS COM FINAL 7
 
21/12/2016 - QUARTA NIS COM FINAL 8
 
22/12/2016 - QUINTA NIS COM FINAL 9
 
23/12/2016 - SEXTA NIS COM FINAL 0

MUNICÍPIO PARA PAGAMENTO NO SÁBADO

ALGODÃO DE JANDAIRA
AMPARO
BARAÚNA
CAPIM
CASSERENGUE
CATURITÉ
COXIXOLA
GADO BRAVO
LOGRADOURO
MATINHAS

MATO GROSSO
QUIXABA
RIACHÃO DO BACAMARTE
RIACHÃO DO POÇO
RIACHO DE SANTO ANTÔNIO
SANTA CECILIA
SANTA INÊS
SÃO DOMINGOS
SÃO JOSÉ DO BREJO DO CRUZ
SÃO JOSÉ DOS RAMOS

SERTÃOZINHO
SOSSEGO
TENÓRIO
ZABELÊ
ALCANTIL
ASSUNÇÃO
BARRA DE SANTA ROSA
BARRA DE SANTANA
BARRA DE SÃO MIGUEL
BOA VISTA

CABACEIRAS
CARAÚBAS
MASSARANDUBA
NOVA PALMEIRA
PEDRA LAVRADA
SALGADINHO
SANTO ANDRÉ
SÃO JOÃO DO CARIRI
SERRA REDONDA
UMBUZEIRO
JUNCO DO SERIDÓ

Governador Ricardo Coutinho fez o anúncio do pagamento da 5a edição do Programa Abono Natalino por meio de sua conta no Twitter

FOTO: Secom-PB

Na décima segunda con-
sulta pública realizada pelo 
Ministério Público da Paraíba 
(MPPB), por meio da Secreta-
ria de Planejamento e Gestão 
(Seplag), a população da re-
gião polarizada pela segun-
da maior cidade do Estado, 
Campina Grande, quer que, 
em 2017, as ações do plane-
jamento estratégico do MPPB 
tenham como principal prio-
ridade a questão da água. A 
segurança hídrica foi o tema 
mais votado pelos represen-
tantes da sociedade local du-
rante o evento realizado na 
tarde dessa quarta-feira (7), 
na sede do MPPB em Campi-
na Grande.

Pela ordem de votação, 
foram apontadas as seguintes 
prioridades: saúde pública; 
combate à improbidade admi-
nistrativa; proteção de crian-
ças e adolescentes; defesa da 
educação pública; violência 
doméstica e familiar contra a 
mulher; saneamento básico; 
população em situação de rua; 
sistema prisional; e combate 
aos crimes contra a adminis-
tração pública – licitatórios.

Outros três problemas 
que afligem a população da re-
gião de Campina Grande tam-
bém foram levantados durante 
a consulta pública: o aumento 
da mendicância, principalmen-
te de crianças e adolescentes 
em situação de rua, inclusive 
vítimas de aliciadores; o eleva-

do número de atropelamentos 
(falhas na mobilidade urbana) 
e de acidentes com motociclis-
tas (aumentando o número de 
mortes e amputados); e a falta 
de segurança nas escolas, com 
professores ameaçados, pre-
sença de traficantes e uso de 
drogas por estudantes, aumen-
tando a evasão escolar.

Coordenada pelo promo-
tor de Justiça Clístenes Bezer-
ra de Holanda, secretário da 
Seplag, a consulta pública em 
Campina Grande teve a parti-
cipação do procurador-geral 
de Justiça, Bertrand de Araújo 
Asfora; do 2º subprocurador-
geral de Justiça, Valberto Cos-
me de Lira; e dos promotores 
de Justiça Dmitri Nóbrega 
Amorim (coordenador admi-
nistrativo do MPPB em Cam-
pina Grande), Liana Espínola 
Pereira de Carvalho, Francisco 
Seráphico Ferraz da Nóbrega 
Filho (coordenador da Asses-
soria Técnica da Procuradoria 
Geral de Justiça – PGJ), Adria-
na Amorim de Lacerda, Ales-
sandro de Lacerda Siqueira, 
Alcides Leite de Amorim e Ra-
niere da Silva Dantas.

O evento em Campina 
Grande foi a décima segunda 
de uma série de 17 consultas 
públicas programadas pela Se-
plag, que integram a segunda 
etapa do ‘Planejamento Estra-
tégico do MPPB – 2017-2021’. 
Nessas consultas, a Seplag 
convida os representantes de 

órgãos e entidades representa-
tivas das sociedades locais, que 
decidem quais os temas são 
prioritários para as suas re-
giões e que gostariam de vê-los 
no Planejamento Estratégico 
do MPPB em 2017.

Já foram realizadas con-
sultas públicas em Campina 
Grande (7 de dezembro), Cuité 
(6 de dezembro), Juazeirinho 
(5 de dezembro), Pombal (1º 
de dezembro), Princesa isabel 
(30 de novembro), Patos (29 
de novembro), Catolé do Rocha 
(24 de novembro), Cajazeiras 
(23 de novembro), Aroeiras 
(17 de novembro), Monteiro 
(16 de novembro), Maman-
guape (10 de novembro) e ita-
baiana (8 de novembro). As úl-
timas cinco consultas públicas 
acontecem em Guarabira (12 
de dezembro), João Pessoa (13 
de dezembro), Sousa (31 de ja-
neiro de 2017),  Piancó (1º de 
fevereiro de 2017) e Conceição 
(2 de fevereiro de 2017).

Curiosidades
Até o momento, apenas 

cinco dos quinze temas pro-
postos apareceram em todas 
as listas das dez prioridades 
apontadas nas 12 cidades 
onde já foram realizadas as 
consultas públicas. São eles: 
combate à improbidade ad-
ministrativa; saúde pública; 
proteção de crianças e ado-
lescentes; defesa da educação 
pública; e violência doméstica 

e familiar contra a mulher.
O tema combate à aliena-

ção parental não entrou uma 
só vez na lista de prioridades 
das cidades que já sediaram a 
consulta da Seplag. A alienação 
parental é de um genitor para 
a criança, que aliena a criança 
para que ela odeie o outro geni-
tor ou o guardião. Essa função 
às vezes não é só do pai ou da 
mãe, pode ser avô, avó, alguém 
que tome conta da criança.

Nas audiências públicas 
de itabaiana (8/11/2016) e 
Campina Grande (7/12/2016), 
os temas mais votados como 
prioridades do primeiro ao 
quinto lugar foram os mesmos: 
1º) Segurança hídrica; 2º) Saú-
de pública; 3º) Combate à im-
probidade administrativa; 4º) 
Proteção de crianças e adoles-
centes; e 5º) Defesa da educa-
ção pública.

Nas 12 consultas até ago-
ra, o tema que mais apareceu 
em primeiro lugar foi a saúde 
pública (quatro vezes): Ma-
manguape (10/11/2016), Ca-
jazeiras (23/11/2016), Patos 
(29/11/2016) e Juazeirinho 
(5/12/2016).

A consulta pública em 
Juazeirinho (5/12/2016) é, 
até o momento, a recordista 
em número de participantes 
que atenderam ao convite do 
Ministério Público: num to-
tal de 82 pessoas; seguida de 
Princesa isabel (30/11/2016), 
com 71 pessoas.

Campina Grande prioriza a segurança hídrica
PlanejamenTO esTraTégicO dO minisTériO PúblicO

Na primeira etapa 
do processo de elabo-
ração do Planejamen-
to Estratégico (realiza-
do em outubro, com 
a disponibilização de 
formulários eletrônicos 
por um período de 15 
dias), os promotores de 
Justiça apresentaram 
77 temas como propos-
tas prioritárias para o 
Plano Geral de Atua-
ção do MPPB em 2017. 
Desses 77, os 15 mais 
votados estão sendo le-
vados para as consultas 
públicas, onde os re-
presentantes da socie-
dade de cada local vo-
tam em até dez desses 
15 temas.

Em fevereiro de 
2017, uma plenária em 
João Pessoa vai definir 
cinco dos dez temas 
mais votados nas 17 
consultas públicas rea-
lizadas em todo o Es-
tado. Em abril do ano 
que vem, esses cinco 
temas prioritários se-
rão transformados em 
projetos a serem exe-
cutados pelo Ministério 
Público. O questionário 

para a coleta de temas 
prioritários, distribuí-
do aos participantes 
das consultas públicas, 
pergunta: “No seu en-
tendimento, quais te-
mas devem ser prioritá-
rios para a atuação do 
MPPB no ano de 2017 
em prol da socieda-
de?”.

São sugeridos os se-
guintes temas prioritá-
rios: combate à impro-
bidade administrativa; 
sistema prisional; se-
gurança hídrica; saúde 
pública; saneamento 
básico; combate à alie-
nação parental; inves-
tigações inconclusas de 
crimes dolosos contra a 
vida; proteção de crian-
ças e adolescentes; re-
síduos sólidos; comba-
te aos crimes contra a 
administração pública 
– licitatórios; defesa da 
educação pública; edu-
cação inclusiva; popu-
lação em situação de 
rua; controle externo 
da atividade policial; e 
violência doméstica e 
familiar contra a mu-
lher.

Método adotado
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Iemanjá é reverenciada por milhares 
de umbandistas na orla da capital
Cerca de 500 terreiros 
participaram da 52ª edição 
da festa da rainha do mar

Cerca de 500 terreiros 
de João Pessoa e de diversos 
municípios da Paraíba, além 
de milhares de admirado-
res e umbandistas reveren-
ciaram Iemanjá na noite de 
ontem na Praia de Tambaú, 
mais precisamente em fren-
te ao Busto de Tamanda-
ré, onde foi realizada a 52ª 
edição da festa da rainha 
do mar. A exemplo dos anos 
anteriores, o evento foi orga-
nizado pela Federação dos 
Cultos Afro-Brasileiros da 
Paraíba (FCAB-PB) e aconte-
ce desde o ano de 1966.

A festa foi iniciada por 
volta das 19h, com a queima 
de fogos no momento em que 
chegava à orla os seguidores 
de Iemanjá vindos do Palácio 
de Xangô Aladim do bairro de 
Cruz das Armas. Eles abriram 

o Palácio de Iemanjá e em se-
guida fizeram a coroação da 
imagem da rainha, abrindo 
oficialmente os festejos, com 
oferendas e agradecimentos 
a Iemanjá.

O evento tem atraído à 
orla pessoense cerca de 100 
mil pessoas, e de acordo 
com o babalorixá Davidson 
(Pai Dau de Xangô), Ieman-
já é mãe de todos e se não 
fosse ela não existiria can-
domblé. “Todos que vieram 
pra festa receberam muitas 
bênçãos de paz, saúde e 
prosperidade”, disse o ba-
balorixá Pai Dau.  

A presidente da federa-
ção, Penha de Iemanjá, disse 
que a festa foi organizada 
para reverenciar as religiões 
de matriz africana, porque 
Iemanjá é considerada a mãe 
de todos os orixás. Para que o 
cortejo do Palácio Xangó che-
gasse a orla, os agentes da Se-
mob bloquearam o tráfego de 
um dos corredores da Ave-
nida Epitácio Pessoa. A festa 
estava programada para se 
encerrar a meia-noite.

José Alves
zavieira2@gmail.com

Umbandistas celebraram Iemanjá, na praia de Tambaú; no Varadouro, católicos participaram da procissão de N.S. da Conceição

Cerca de três mil devotos 
da Igreja de Nossa Senhora 
da Conceição participaram 
ontem de mais uma edição 
da procissão em homena-
gem a santa. Segundo o padre 
Alexandre Magno Jardim, o 
evento acontece desde que a 
igreja foi construída na déca-
da de 30, na rua São Miguel, 
esquina com a Índio Piragibe, 
no Varadouro. “Todos os fiéis 
que participam da procissão 
com bandeirinhas brancas e 
azuis, estão agradecendo as 
graças alcançadas”, revelou o 
padre Alexandre.

A procissão é uma tradi-
ção à devoção de Nossa Senho-
ra da Conceição, que tem re-
gistros remotos na história da 
Igreja. Trata-se de uma santa 
que foi reconhecida pelo Papa 
Pio XI no ano de 1854. O re-
conhecimento a ela aconteceu 
quando o Papa Pio XI, fez uma 
consulta aos bispos e a respos-
ta foi positiva afirmando que a 

devoção à santa era uma aprá-
tica antiga e com muita fé.

Desde então, continuou 
padre Alexandre, a devoção se 
intensificou mais, com a rea-
lização de novenas e também 
pelas graças que os fiéis alcan-
çavam e continuam alcançando 
até hoje, com eles depositando 
muita admiração e fé em Nossa 
Senhora da Conceição.

A procissão de ontem, 
teve início às 17h e seguiu da 
igreja pelas principais ruas 
do bairro do Varadouro. O 
cortejo passou pela Central 
de Polícia, rua da repúbli-
ca e voltou para a lateral da 
igreja onde aconteceu uma 
missa campal com o padre 
Alexandre que está à frente 
da paróquia há sete anos.

A fiel Terezinha de Je-
sus, revelou que participa da 
procissão há dez anos sem-
pre para agradecer as graças 
conquistadas por ela, para o 
bem de sua família. (Z.A)

Nossa Srª da Conceição

O presidente Michel Temer 
viaja hoje ao Nordeste, onde inau-
gura um roteiro de visitas a ou-
tras regiões do país fora do eixo 
Sul-Sudeste. Ele vai visitar hoje 
duas cidades pernambucanas para 
eventos ligados à transposição do 
Rio São Francisco. Também partici-
pa de um evento em Fortaleza de 
interesse de agricultores locais. Já 
na semana que vem, está prevista 
uma ida de Temer à Usina Hidrelé-
trica de Tucuruí, no pará.

Em Surubim (pE), o presidente 
vai cumprir agenda na Barragem 
de Jucazinho, cuja realização de 
obras foi recomendada pelo Minis-
tério público Federal em pernam-

buco há pouco mais de dois meses. 
Depois, ele visitará uma das esta-
ções de bombeamento do progra-
ma de Integração do São Francisco 
no município de Salgueiro (pE).

Em Fortaleza, Temer vai par-
ticipar de uma cerimônia em que 
serão regulamentadas as condi-
ções de implementação da Lei 
13.340, que permite a liquidação 
de dívidas de crédito rural. Rei-
vindicação dos produtores rurais 
da região, a legislação que foi 
aprovada em setembro pelo Con-
gresso concede abatimentos por 
um ano aos empréstimos contraí-
dos com o Banco do Nordeste ou 
o Banco da Amazônia. Os agricul-
tores que contraíram dívidas até 
o ano de 2011 terão descontos 
para os pagamentos feitos até o 

dia 29 de dezembro de 2017.
A nova lei também autoriza a 

repactuação das dívidas contraí-
das com os bancos pelo mesmo 
prazo de um ano, com carência 
até 2020, além de descontos para 
quem desejar quitar seus débitos 
rurais contraídos com o Fundo de 
Terras. As mudanças foram pro-
postas pelo governo Federal em 
junho, por meio de medida provi-
sória. Segundo a equipe econômi-
ca, os abatimentos são necessários 
especialmente após os produtores 
rurais enfrentarem condições cli-
máticas difíceis nos últimos anos.

Estas serão as primeiras vi-
sitas de Temer às regiões Norte-
Nordeste, após assumir a presi-
dência, ainda como interino, em 
maio deste ano.

Temer faz primeira viagem ao NE
como presidente

Paulo Victor Chagas
Da Agência Brasil

O nível dos reservatórios 
das hidrelétricas da região 
Nordeste deve começar a se re-
cuperar com o início do perío-
do chuvoso e chegar 17,1% até 
o fim do mês. A previsão é do 
Comitê de Monitoramento do 
Setor Elétrico (CMSE). Atual-
mente, o nível dos reservató-
rios na região está em 11,22% 
e no fim do ano passado che-
gou a 5,15%.

Além do aumento de chu-
vas na região, contribui para a 
recuperação dos reservatórios 
a redução da vazão mínima da 
barragem de Sobradinho (BA), 
no rio São Francisco, para 750 
metros cúbicos por segundo 
(m³/s), que começou a ser 
adotada no fim de novembro. 
Segundo o comitê, na próxima 
semana serão apresentados os 
resultados finais do teste de re-
dução e, a partir daí, deverá ser 
avaliado se é possível reduzir a 

vazão para 700 m³/s. Em So-
bradinho, o nível do reservató-
rio está atualmente em 7,48% 
de sua capacidade máxima de 
armazenamento e a expectati-
va é que até o fim do ano esse 
índice chegue a 13,1%.

Também foi recomenda-
da a redução gradual da vazão 
defluente da Usina Hidrelétrica 
Três Marias, também no rio 
São Francisco, de 280 m³/s 
para 165 m³/s, patamar que foi 
alcançado no dia 3 de dezem-
bro. De acordo com o comitê, 
novas reduções poderão ser 
avaliadas na barragem.

Segundo o comitê, o risco 
de déficit de energia em 2016 
é zero para os subsistemas Su-
deste/Centro-Oeste e Nordeste. 
Já para 2017, estes riscos são 
de 0,9% e 0,1%, para estes sub-
sistemas, respectivamente. A 
margem de risco considerada 
tolerável pelo governo é de 5%.

Reservatórios da região 
devem chegar a 17%

nordeste

A população mundial 
de girafas sofreu redução de 
40% nos últimos 30 anos, 
passando de 155 mil em 
1985 para pouco mais de 97 
mil em 2015. A enorme que-
da no número de girafas foi 
impulsionada por perda de 
habitat e caça ilegal, e a espé-
cie foi classificada como “vul-
nerável” na Lista Vermelha 
da União Internacional para 
a Conservação da Natureza 
(IUCN, na sigla em inglês).

O estado de conserva-
ção das girafas era, até ago-
ra, considerado de “menor 
preocupação” pela IUCN. 
Com a atualização da Lis-
ta Vermelha, divulgada on-
tem na 13ª Conferência das 
Partes da Convenção sobre 
Diversidade Biológica (CDB 

COP13) em Cancún, no Mé-
xico, a espécie passou a rece-
ber especial atenção. As gira-
fas entraram para a lista de 
vulneráveis porque em três 
gerações a população dimi-
nuiu mais de 30%.

A caça ilegal, a diminui-
ção dos territórios dos seus 
habitats naturais, a expansão 
da agricultura e da minera-
ção, o aumento do conflito 
entre humanos e animais 
selvagens e a agitação civil 
estão empurrando os ma-
míferos de longos pescoços 
para a extinção.

A Lista Vermelha da IUCN 
inclui 85.604 espécies, das 
quais 24.307 estão ameaçadas 
de extinção. A lista incluiu 742 
novas espécies de aves reco-
nhecidas e 11% delas estão 
ameaçadas de extinção. O nú-
mero total de aves avaliadas 
atingiu 11.121 espécies.

Girafas entram na lista de 
ameaçados de extinção

queda na populaçãoFuncionário 
que autorizou 
operação da 
Lamia é preso

A Procuradoria-Geral da 
Bolívia deteve o ex-diretor 
de registro Aeronáutico Na-
cional, Gustavo Vargas, que 
autorizou a operação da com-
panhia aérea Lamia, proprie-
tária do avião que caiu com a 
delegação da Chapecoense.

Gustavo Vargas é filho do 
diretor-geral da Lamia, também 
Gustavo, preso anteontem. A 
Procuradoria investiga se hou-
ve tráfico de influência para que 
a Lamia funcionasse na Bolívia. 
No momento, a licença da em-
presa no país está suspensa.

Também foram apreen-
didos documentos na sede 
da direção geral de Aeronáu-
tica Civil, em La Paz, órgão 
ao qual pertence o registro 
Aeronáutico Nacional, onde 
Vargas foi diretor.

Astronauta 
John Glenn 
morre aos 95 
anos nos EUA

A Nasa informou ontem 
no seu site que o famoso as-
tronauta e ex-senador ame-
ricano John Glenn morreu 
aos 95 anos. Glenn havia sido 
hospitalizado na semana 
passada no Wexner Medical 
Center, em Columbus, capital 
do Estado de Ohio.

Pioneirismo
Glenn ficou mundial-

mente conhecido pelo seu 
vôo na missão espacial 
Friendship 7, em fevereiro 
de 1962, na qual ele se tor-
nou o primeiro americano 
a entrar na órbita da Terra. 
A sua viagem “pavimentou 
efetivamente o caminho para 
a exploração humana do es-
paço nas décadas seguintes”, 
informou a Nasa.

Da Agência BrasilDa Agência Ansa
Marieta Cazarré
Da Agência Brasil

Fotos: Marcos Russo
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Processo é para preencher 
cargos nas Escolas Cidadãs 
Integrais e Técnicas

A Secretaria de Estado 
de Educação divulgou ontem 
(8), no Diário Oficial do Esta-
do, dois editais para seleção 
de pessoas aptas a preencher 
o banco de reserva técnica 
dos cargos de diretores, vice-
diretores e professores das 
Escolas Cidadãs Integrais e 
Escolas Cidadãs Integrais 
Técnicas do Estado. As ins-
crições começam hoje (9) e 
se estendem até as 23h59 do 
próximo dia 19 de dezembro. 
O preenchimento da ficha 
pode ser realizado através do 
site da Fundação de Apoio à 
Pesquisa do Estado da Paraí-
ba (Fapesq).

Exames
As provas consistirão 

em avaliações objetivas es-
critas, com caráter elimina-
tório, e uma entrevista oral, 
de caráter classificatório, no 
caso daqueles que se inscre-
verem para os cargos de di-
retor e vice-diretor. Para os 
que almejam o cargo de pro-
fessor, será realizada apenas 
uma prova de caráter elimi-
natório e classificatório. 

 Independente do cargo 
pretendido, as provas terão 
20 questões, cujo cada acer-
to atribui 5 pontos ao can-
didato, resultando em 100 
pontos como nota máxima. 
No caso dos candidatos a 
diretor, apenas cinco serão 
convocados para a segunda 
etapa, onde serão avaliados 

Um novo trecho da BR-230  
na obra do Viaduto do Geisel foi 
liberado ontem e outros serão 
liberados hoje e amanhã. O Go-
verno do Estado, por meio da Su-
perintendência de Obras do Pla-
no de Desenvolvimento (Suplan), 
continua intensificando os traba-
lhos para a conclusão do Viaduto, 
considerada a maior obra de mo-
bilidade urbana de João Pessoa, 
cuja inauguração está prevista 
ainda para este mês.

As alterações nas vias são de-
finitivas e quem trafega pelas re-
dondezas não precisa se preocu-
par. As sinalizações estão fixadas 
nos devidos locais, informando 
aos condutores o caminho a se-
guir. As atenções, claro, deverão 
ser redobradas, visto que em tor-

no ainda existe a última parte da 
obra em andamento. Observe as 
mudanças:

Mudanças definitivas 
Desde ontem, está liberado o 

eixo 7, que corresponde as duas 
vias centrais da BR-230. A primei-
ra liberação da via acontece no 
sentido Campina Grande/Cabe-
delo. As mudanças implicam na 
inversão do tráfego que hoje está 
no sentido contrário. 

No próximo sábado (10), será 
liberado o sentido Cabedelo/
Campina Grande. As alterações 
marcam a entrega definitiva da 
BR-230. Depois de pronto, o via-
duto terá 1,75 km de extensão. 
“Já é possível constatar o quanto 
a obra já melhorou a circulação 

de veículos na interseção da BR-
230, que atendem aos bairros das 
Zonas Sul e Sudeste da capital pa-
raibana”, observa a diretora-su-
perintendente da Suplan, Simone 
Guimarães.

As duas últimas alças, situa-
das nas proximidades da Central 
de Polícia Civil, no bairro Geisel, 
serão concluídas em breve. Após 
a finalização, serão instaladas as 
últimas sinalizações, assim como a 
arborização e detalhes do acaba-
mento.  

O viaduto foi edificado em 
concreto armado, com quatro 
alças e trevo, devendo ser entre-
gue até o final deste mês. Cerca 
de R$ 39 milhões foram investidos 
pelo Governo do Estado em parce-
ria com o Governo Federal.

Governo libera novos trechos e a obra 
será inaugurada até o final deste mês 

VIADUTO DO GEISEL

Maior equipamento de mobilidade urbana de João Pessoa consumiu investimento de R$ 39 milhões do Governo do Estado

FOTO: Secom-PB

seus conhecimentos na prá-
tica docente, a vivência como 
educador e a competência 
para ocupar o cargo. Aqueles 
que desejam realizar o pro-
cesso devem acessar o portal 
http://app.fapesq.rpp.br/#/
public/nr/pssdce e preen-
cher o formulário de inscri-
ção. Os candidatos a vice-di-
retores e professores devem 
inserir dados, selecionar a 
gerência regional de educa-
ção onde desejam exercer a 
função; cargo ou disciplina 
pretendida, inserir a docu-
mentação requisitada (como 
diplomas e certificados) e va-
lidar as informações. 

Especificamente para 
o caso dos candidatos a di-
retor, é obrigatório, além de 
todo o processo que os ou-
tros candidatos realizam, o 
envio de um vídeo onde de-
ve-se responder a pergunta: 
“Como você pode contribuir 
para a formação do cidadão 
autônomo, solidário, social-
mente ativo e competente?”. 
O vídeo deve ter, no máximo, 
60 segundos de duração.

Homologação
Após o encerramento 

das inscrições, será divulga-
da, no site da Fapesq, uma 
lista de homologação com o 
nome dos candidatos, assim 
como os locais de prova. Os 
resultados do processo se-
rão divulgados no mesmo 
endereço virtual. Para mais 
informações, como as prin-
cipais atribuições dos car-
go, a composição salarial e 
a bibliografia da prova, ler o 
edital online, no site oficial 
do Governo da Paraíba, ou no 
Diário Oficial do Estado, pro-
mulgado ontem (8). 

Lucas Campos
Especial para A União

Para participar do 
processo de seleção, é 
preciso atender a cer-
tos requisitos, nos quais 
alguns deles são especí-
ficos para o cargo que 
se deseja obter. As con-
dições gerais para can-
didatos a diretor e vice 
são: experiência míni-
ma de 2 anos na Rede 
Pública Estadual da Pa-
raíba; exercer, preferen-
cialmente, a função de 
professor; estar, prefe-
rencialmente, em efeti-
vo exercício na função 
de docente; aderir vo-
luntariamente à carga 
horária multidisciplinar 
de 40 horas; e não ter 
sofrido penalidades, por 
qualquer tipo ilícito, nos 
últimos 5 anos.

Os cargos de diretor 
e vice-diretor pedagógi-
co exigem, no mínimo, 
formação obtida em 
qualquer curso de Li-
cenciatura Plena ou Ba-
charel. No caso do cargo 
de vice-diretor admi-
nistrativo, é necessário 
ter o diploma em Ad-
ministração, Economia 
ou Contabilidade. Os 
candidatos ao cargo de 
professor, por sua vez, 
precisam de experiência 
mínima de 6 meses de 
ensino na Rede Públi-

ca Estadual da Paraíba; 
formação em curso su-
perior de licenciatura 
em área própria ou cor-
respondente; exercer a 
função de professor; es-
tar em exercício efetivo 
na função de docente; 
aderir voluntariamente 
à carga horária de 40 ho-
ras semanais; e não ter 
sofrido penalidades, por 
qualquer tipo ilícito, nos 
últimos 5 anos. Aqueles 
que não atenderem às 
condições e requisitos 
estabelecidos pelo edital 
serão automaticamente 
eliminados.

Termo de nomeação
Os candidatos serão 

nomeados apenas quan-
do houver vaga dispo-
nível. Os candidatos 
podem ser nomeados 
para qualquer escola 
da gerência regional de 
educação escolhida. O 
candidato deve perma-
necer na localidade para 
a qual foi nomeado por, 
pelo menos, 12 meses 
em efetivo da função, 
até poder ter pedido de 
remoção apreciado. Ao 
ser convocado, o candi-
dato deve assinar um 
termo de compromisso 
com o projeto da Escola 
Cidadã Integral.

Exigências da seleção 

   

O arcebispo emérito 
da Paraíba, Dom José Ma-
ria Pires, 97 anos, passou 
mal e segue internado em 
Unidade de Terapia Inten-
siva (UTI), em um hospital 
de Belo Horizonte (MG). 
Por recomendação médica, 
a vinda dele ao Estado que 

seria no próximo dia 15, 
para uma celebração co-
memorativa pelos 75 anos 
de vida sacerdotal, está 
cancelada. A informação 
foi divulgada ontem pela 
Arquidiocese da Paraíba.

Dom José se sentiu 
mal durante uma missa e 
foi levado a um hospital. 
Ele está bem, conscien-
te, falando normalmente 

e tudo indica que tenha 
sofrido um pequeno AVC, 
contudo, aparentemente 
não apresenta sequelas. 
Dom José deve permane-
cer na UTI enquanto faz 
exames e é melhor avalia-
do, conforme nota divul-
gada pela Arquidiocese.

O arcebispo estaria 
em João Pessoa na próxima 
quinta (15) para uma ce-

lebração especial, em que 
seria homenageado pela 
Arquidiocese da Paraíba. 
Entretanto, por orientação 
médica ele não deve viajar 
até o fim do mês de janeiro. 
Em nome da Arquidiocese 
do Estado, o administrador 
apostólico, dom Genival Sa-
raiva de França, pede ora-
ção aos fiéis pelo restabele-
cimento do arcebispo.

O Réveillon de João 
Pessoa que marca a virada 
do Ano Novo vai começar a 
partir das 20h30 do dia 31 
de dezembro com o show 
da Banda Tuaregs. 

De acordo com infor-
mações do diretor-execu-
tivo da Fundação Cultural 
de João Pessoa (Funjope), 
Maurício Burity, o grupo 
musical vai tocar um re-
pertório diversificado para 

abrir a programação e 
animar a noite na Capital. 
O show segue até as 22h, 
quando entra o Samba de 
Dandara e convidados, 
até o instante da virada, à 
meia-noite. 

A beleza dos fogos de 
artíficios vai durar seis mi-
nutos e, ao final, pisa no 
palco a cantora Lucy Alves, 
que é um dos pontos alto 
do Réveillon pessoense. Às 

2h da manhã do dia 1º de 
janeiro de 2017 tem início 
o show da Dj Dany Andra-
de, a rainha do batidão com 
sua música eletrônica.  In-
tegrante do coletivo Praga-
tecno, Dany é dona de uma 
técnica apurada e um ca-
risma indescritível. O show 
dela segue até as 4h da ma-
nhã, perto do nascer do sol 
do primeiro dia do ano de 
2017. De acordo com a Fun-

jope, a estrutura da festa 
contará com banheiros quí-
micos, posto compartilha-
do do Samu e Bombeiros, 
e posto compartilhado da 
Polícia Militar e da Guarda 
Municipal. Haverá, ainda, 
um tablado para acessibili-
dade no Busto de Tamanda-
ré. O investimento este ano 
é de R$ 320 mil, 30% a me-
nos do que no ano passado, 
afirmou Maurício.   

Dom José Maria passa mal em MG

Lucy Alves e Tuaregs farão show

ARCEBISPO EMÉRITO DA PARAÍBA

RÉVEILLON DE JOÃO PESSOA

Adrizzia Silva 
Especial para A União

Educação inscreve para seleção
DIRETOR, VICE E PROFESSOR
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950 reeducandos jovens e adultos 
da Paraíba farão provas do Enem

É grande a expectativa 
dos reeducandos do siste-
ma prisional do Estado que 
irão participar do Exame 
Nacional de Ensino Médio 
(Enem-PPL, Pessoa Privada 
de Liberdade), bem como 
os adolescentes internos 
nas unidades da Fundação 
da Criança do Adolescen-
te – Fundac. Entre adultos 
e jovens serão 950 partici-
pantes.

As provas, tanto para 
adultos e adolescentes, se-
rão aplicadas nos dias 13 e 
14 desse mês nas próprias 
unidades onde estão re-
colhidos. Os preparativos 
desses locais já estão sendo 
feitos por servidores da Se-
cretaria de Administração 
Penitenciária e pela Fundac, 
em parceria com a Gasrio, 
responsável pela aplicação 
do Enem-PPL.

De acordo com informa-
ções da coordenadoria do 
Eixo Educacional da Fundac, 
participarão do Enem-PPL 
(Pessoa Privada de Liberda-
de) 98 adolescentes, sendo 
nove meninas que estão na 
Casa Educativa, e 89 ado-
lescentes do sexo mascu-
lino que cumprem medida 
socioeducativa no Centro 
Educacional do Jovem – CEJ 
(35); 20 no Centro Socioe-
ducativo Edson Mota (CSE); 
20 no Lar do Garoto, em 
Lagoa Seca e 14 internos 
do Centro Educacional do 
Adolescente (CEA), da ci-
dade de Sousa. Sylvana Ma-
tias, coordenadora do Eixo 
Educacional da Gerência de 

Ressocialização da Secreta-
ria de Administração Peni-
tenciária, informou que, na 
Paraíba, a participação de 
reeducandos no Enem-PPL 
acontece desde 2011. A cada 
ano o número de participan-
tes aumenta. Desde o início 
houve um crescimento de 
mais de 1.000 por cento. 

Os 852 reeducandos 
adultos que irão participar 
do Enem-PPL estão nas se-
guintes unidades prisionais 
do Estado: Penitenciária Mo-
delo Desembargador Flós-
culo da Nóbrega – Presídio 
do Roger, em João Pessoa, 
que foi quem mais inscreveu 
detentos (105), seguido pela 
Penitenciária Sílvio Porto 
(73), Penitenciárias Padrão 
de Campina Grande-Máxima 
(62), Penitenciaria Regional 
de Patos (56) e Penitenciá-
ria Jurista Geraldo Beltrão-
Máxima (50). 

Apenas 50 mulheres 
que cumprem pena em es-
tabelecimentos prisionais 
do Estado vão participar 
do Enem-PPL, sendo 23 do 
Presídio Júlia Maranhão, 
de João Pessoa; 19 do Pre-
sídio Feminino de Campina 
Grande, e 8 da Penitenciá-
ria Feminina da cidade de 
Patos. Mais participantes 
estão em presídios e ca-
deias de outros municípios 
do Estado.

Os resultados do Enem 
podem ser utilizados para 
fins de certificação de con-
clusão de Ensino Médio, 
dando o direito também a 
remição de pena de acordo 
com resolução do Conselho 
Nacional de Justiça, que dis-
põe sobre atividades edu-
cacionais complementares 
para fins de remisão de 
pena pelo estudo e estabe-
lece critérios de admissão 
pela leitura.

Testes serão aplicados 
nos dias 13 e 14 nas
unidades prisionais

Cardoso Filho
josecardosofilho@gmail.com

Internos do Centro Edu-
cacional do Adolescente 
(CEA), localizado no bairro 
Jardim Brasília, Zona Sul da 
cidade de Sousa, Alto Sertão, 
se rebelaram no final da tar-
de da última quarta-feira. A 
ocorrência chamou a atenção 
de agentes do 14º Batalhão da 
Polícia Militar que mobilizou 
significativo número de poli-
ciais para conterem o motim.

Os internos atearam fogo 
em colchões e outros objetos 
nos pavilhões da unidade de 
reabilitação e depois subiram 
no telhado. O CEA foi cercado 
por policiais do Bope (Bata-
lhão de Operações Especiais) 
na tentativa de evitar fuga dos 
adolescentes.

Em decorrência do fogo 
ateado no interior da unida-
de, o Centro de Operações do 
Batalhão acionou o Corpo de 
Bombeiros, que disponibili-
zou viaturas especializadas 
e bombeiros militares para 
conterem as chamas.

Segundo relato da polí-
cia, o tumulto começou em 
virtude de atritos envolven-
do grupos rivais dentro do 
centro educacional. O clima 
ficou bastante tenso por al-
gumas horas e acabou geran-
do preocupação para famí-
lias residentes em dezenas 

de casas nas proximidades 
do local da mobilização. O 
comandante do 14º Batalhão 
da Polícia Militar, Jurandir 
Pereira, disse que o conflito 
gerou destruição parcial da 
estrutura interna do Centro 
Educacional do Adolescente, 
e medidas foram adotadas 
para evitar consequências 
mais sérias.

“Foi uma operação exi-
tosa da Polícia Militar. Dois 
adolescentes iniciaram uma 
discussão que gerou uma 
briga generalizada envol-
vendo os 64 internos, sendo 
24 maiores de idade e 40 
adolescentes. A confusão re-
sultou em destruição parcial 
de vários objetos, inclusive a 
parte elétrica do CEA foi da-
nificada”, disse.

De acordo com a polícia, 
29 internos foram conduzi-
dos até a delegacia distrital 
localizada no Alto Capane-
ma. Em seguida, 24 deles, já 
maiores de idade, foram en-
caminhados para a Colônia 
Penal Agrícola de Sousa. Os 
cinco adolescentes também 
envolvidos na manifestação 
foram transferidos imedia-
tamente para o CEA de João 
Pessoa. Parte de um muro da 
unidade de recuperação foi 
derrubada na tentativa de 
fuga dos revoltosos, mas a 
polícia chegou a tempo para 
conter a fuga em massa.

Motim no CEA de Sousa 
George Wagner
Sucursal de Sousa

No Natal muitas crian-
ças não perdem a sensibi-
lidade nem a vontade de 
serem presenteadas pelo 
“bom velhinho”. A Campa-
nha “Papai Noel dos Correios 
2016”, na Paraíba, foi lançada 
desde o último dia 16 de no-
vembro.  Quem quiser adotar 
uma cartinha tem até hoje 
para fazê-lo. Quem adotou, 
deve entregar até a próxima 
segunda-feira o seu presente 
para ser entregue pelo Papai 
Noel às crianças. Até o mo-
mento, já já haviam sido ado-
tadas 6.2 mil cartas em  13 
pontos  de João Pessoa,  e 9 
mil em todo o Estado. A cam-
panha acontece há 27 anos e 
tem como propósito respon-
der às cartas das crianças 

que escrevem ao Papai Noel, 
além de acolher e atender 
aos pedidos de presentes 
de quem está em situação 
social vulnerável e não tem 
condições financeiras para 
comprar o presente dos so-
nhos. De acordo com os da-
dos dos Correios, em todo o 
Brasil, nos últimos três anos, 
foram recebidas mais de 2,8 
milhões de cartas destinadas 
ao Papai Noel dos Correios. 
Dessas, 1.9 milhão atendiam 
aos critérios da campanha, 
e mais de 80% delas foram 
apadrinhadas. 

As cartinhas escritas pe-
las crianças passam por uma 
análise, quando são lidas e 
selecionadas. Depois disso, 
aquelas que atendem aos cri-
térios da campanha são dispo-
nibilizadas para adoção, seja 
na casa do Papai Noel ou em 

outras unidades da institui-
ção. A entrega não pode ser 
feita diretamente ao endereço 
da criança. Os presentes dire-
cionados a cada carta adotada 
devem ser entregues, pelos 
padrinhos, no mesmo ponto 
em que a carta foi adotada, os 
Correios ficam encaminhados 
de fazerem a entrega. 

Além dos 13 pontos de 
adoção em João Pessoa, há 
mais três agências dos Cor-
reios em todo o Estado, que 
também podem receber os 
padrinhos. Uma em Campina 
Grande, um no Sertão, em Ca-
jazeiras, e outro em Pocinhos, 
no Agreste. A assessoria dos 
Correios informou que o que 
é feito pode parecer pouco, 
mas ver crianças felizes e rea-
lizadas não tem preço, como 
diz a campanha: “Agora você 
também pode ser Noel”.

Recepção de cartas
João Pessoa: Agência 

Mag Shopping, Manaíra, 
Agência Monteiro da Fran-
ca, Manaíra, Agência Man-
gabeira, Agência Centro, 
Agência Ponto de Cem Réis, 
Centro, Agência Cruz das 
Armas, Agência Epitácio 
Pessoa, Bairro dos Esta-
dos, Agência Espaço Cultu-
ral, Tambauzinho, Agência 
Cabo Branco, Agência Sho-
pping Sul, Bancários, Agên-
cia Praça Sebrae, Bairro 
dos Estados, Agência Torre, 
Edifício-Sede dos Correio, 
Cristo Redentor. Campina 
Grande: Sede dos Correios - 
Praça da Bandeira – Centro.
Cajazeiras: Agência de Caja-
zeiras, Rua Coronel Juvên-
cio Carneiro, 489. Pocinhos: 
Agência de Pocinhos, Rua 
Antônio Vaz Ribeiro, 150.

Adoção de cartas vai até hoje na PB
CAMPANHA NOEL DOS CORREIOS 2016

Rodolfo Amorim
Especial para A União

Cartas  que foram adotadas e os presentes devem ser entregues até a próxima segunda-feira em agências dos Correios

O Governo do Estado por 
meio da Secretaria Executi-
va de Segurança Alimentar 
e Economia Solidária, órgão 
vinculado a Secretaria de 
Estado do Desenvolvimento 
Humano, em parceria com di-
versos órgãos do Poder Públi-
co e sociedade civil, realizará 
o Mês da Economia Solidária, 
abrindo, hoje, às 15h30, na 
área externa da PBTur, a Fei-
ra Estadual de Ecosol, com o 
tema ‘Economia Solidária na 

Paraíba – O Comércio Justo 
Acontece Aqui’. A secretária 
de Segurança Alimentar e 
Economia Solidária, Ana Pau-
la Almeida, que participará do 
evento, destaca a importância 
da feira para os empreendi-
mentos que irão expor e visi-
tantes, e enfatiza também, as 
demais atividades que acon-
tecerão em outras regiões do 
Estado o mês inteiro.  O ob-
jetivo principal é promover 
uma reflexão dessa política, 

Feira estadual será realizada hoje
ECONOMIA SOLIDÁRIA

Serviço

Datas: 9 a 11.12.16 

Local: Área externa da PBTur, Av. Almirante Tamandaré, 

100, Tambaú, João Pessoa-PB.

Hora: 15h30. 

sobretudo, visando fortale-
cer e consolidar em o todo 
Estado da Paraíba. O evento 
terá a presença de diversos 

empreendimentos; grupos 
de artesanatos, oficinas de 
diferentes segmentos e gêne-
ros alimentícios.

A Polícia Rodoviária Fede-
ral (PRF) recuperou três veí-
culos roubados entre a última 
terça-feira e a quarta-feira nos 
municípios de Mamanguape, 
Campina Grande e Pocinhos. 
Durante a operação, seis pessoas 
foram detidas. 

As ocorrências foram enca-
minhadas para as Delegacias da 
Polícia Civil das respectivas loca-
lidades.  Os veículos recuperados 
foram abordados em fiscaliza-

ções de rotina da PRF. O primei-
ro foi um Honda Civic , aborda-
do na BR-101, em Mamanguape, 
Zona da Mata Norte do Estado. 
Duas pessoas foram detidas. 

Na sequência, um Hyundai 
HB-20 foi parado no quilôme-
tro 182 da BR-230, em Pocinhos, 
Agreste da Paraíba. O condutor 
foi preso. 

Por último, também na BR-
230, em Campina Grande, foi 
a vez da recuperação de um 

Toyota Corolla. As três pessoas 
que estavam no veículo foram 
detidas. Em todos os três casos, 
os policiais encontraram adulte-
rações nos sinais identificadores 
deles; no caso, foram encontra-
das irregularidades nas nume-
rações dos chassis e em outros 
pontos dos mesmos. Desde o 
início do ano até esta última 
quarta-feira, a PRF já recuperou 
76 veículos com queixa de rou-
bo na Paraíba.

PrF recupera 3 carros roubados
EM APENAS 24 HORAS

FOTO: edson Matos
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Grêmio e Palmeiras vão chegar a 
17a participação na Libertadores
Clubes se aproximam do 
São Paulo e Chapecoense 
será a novidade em 2017

Com os títulos do Brasi-
leirão e da Copa do Brasil, Pal-
meiras e Grêmio irão encostar 
no São Paulo como equipes 
brasileiras que mais partici-
param da Libertadores. Em 
2017, tanto alviverdes quanto 
tricolores disputarão pela 17ª 
vez o torneio continental, con-
quistado uma vez pelos pal-
meirenses (1999) e duas pe-
los gremistas (1983 e 1995).

Já o clube do Morumbi 
esteve 18 vezes na competi-
ção, mas estará ausente no 
ano que vem. Na sequência 
dos brasileiros que mais joga-
ram a Libertadores, aparece o 
Cruzeiro, com 15. No entanto, 
os Celestes também não con-
seguiram a classificação para 
o torneio em 2017.

Entre os outros já clas-
sificados para a “Liberta” via 
Campeonato Brasileiro es-
tão Santos, Flamengo e Atlé-
tico-MG, todos confirmados 
na fase de grupos.

Os santistas chegarão à 
13ª disputa continental, mes-
mo número dos flamenguis-
tas. Os atleticanos, por sua 
vez, estarão no certame pela 
9ª oportunidade. Quem tam-
bém tem grandes chances de 
somar mais uma participação 
no certame da Conmebol são 
Botafogo e Atlético-PR, que 
são 5º e 6º colocados do Brasi-
leirão, respectivamente.

Se conseguir a classifica-
ção, o “Fogão” estará pela 5ª 
vez na competição, enquanto 
o “Furacão” alcançará também 
sua 5ª disputa. Ambos nunca 
foram campeões.

Em 7º lugar no Brasileiro, 
o Corinthians também chega à 
última rodada do torneio ain-
da com chances de classifica-
ção para a Libertadores.

Caso consiga confirmar 
sua vaga, o que acontecerá se 
os alvinegros vencerem e ou 
Botafogo ou Atlético-PR per-
derem, o “Timão” chegará à 
sua 14ª participação no tor-
neio internacional. 

A próxima edição da Li-
bertadores ainda terá a es-
treia da Chapecoense, que 
se classificou com o título da 
Copa Sul-Americana conce-
dido pela Conmebol nesta 
semana. Ao todo, oito clubes 
brasileiros jogarão o campeo-
nato continental em 2017.

FOTO: Jefferson Bernardes/AFP

O técnico Renato Portaluppi 
usou a entrevista coletiva após a 
conquista da Copa do Brasil para 
dar uma resposta às críticas que 
ouviu no período em que esteve 
fora de atividade e causou polê-
mica ao dizer que, mesmo para-
do, não desaprendeu ao "cutu-
car" aqueles que estudam para 
exercer o cargo, especialmente 
na Europa. Ontem, em entrevis-
ta ao "Seleção SporTV", o trei-
nador gremista disse que não se 
arrependeu e voltou a repetir a 
declaração ao dizer que man-
tém o pensamento.

“Eu gosto de ser, às vezes, 
aquele Renato que foi na en-
trevista dessa quarta, mas infe-
lizmente no nosso país algumas 
pessoas interpretam de manei-
ra diferente. Você começa a fa-
zer alguma brincadeirinha, que 
acho que é bom para o futebol, 
não só por parte do treinador, 
mas até por parte dos jogado-
res, porque o torcedor gosta 
disso, e muita gente interpreta 
mal, começa achar que é brin-
cadeira, que não leva o futebol 
a sério, que não tem perfil para 
treinador, fica difícil. Eu gosto 

Renato Gaúcho responde críticos com o título

de ficar alegre, de fazer brin-
cadeiras, até porque o futebol 
precisa. Não atingi ninguém 
com esse meu discurso, repito 
ele normalmente, quem conhe-
ce, conhece. Não ofendi nin-

guém, se alguém quer estudar 
na Europa vai, tem todo direito. 
Quem se garante não precisa es-
tudar tanto assim “disse.  

Logo após a conquista, ao 
conceder entrevista coletiva, 

Renato comparou a atividade 
com "andar de bicicleta" e disse 
que quem não precisava estudar 
podia tirar férias na praia, uma 
referência ao período de dois 
anos em que ficou parado, o que 
gerou questionamentos quando 
aceitou retornar ao Grêmio (o 
último clube havia sido o Flumi-
nense, em 2014). 

“Eu não caí de paraquedas 
no futebol, joguei durante 19 
anos, respeito todo treinador 
que vai para a Europa estudar 
e todo treinador que fica no 
Brasil. Cada um tem seu conhe-
cimento do futebol, cada um se 
garante ou não se garante. Sem-
pre me garanti, se vou ficar mais 
dois anos parado ou três anos 
parado, a pergunta que faço 
é a seguinte: fiquei dois anos 
sem trabalhar porque eu quis, 
alguém viu alguma coisa de di-
ferente no futebol nesses dois 
anos? Eu não vi. Então, é aquilo 
que falo: futebol é como andar 
de bicicleta, infelizmente nem 
todo mundo conseguiu apren-
der a andar de bicicleta, mas 
quem aprendeu a andar de bi-
cicleta se garante” completou.

Renato Gaúcho diz que não caiu de paraquedas no seu retorno ao Grêmio

FOTO: Reprodução SporTV

FOTO: Reprodução

A esperança do Interna-
cional em conseguir transfor-
mar em perda de pontos uma 
eventual escalação irregular 
do zagueiro Victor Ramos 
não deverá render frutos.

De acordo com Glau-
ber Guadelupe, procurador 
responsável pelo caso no 
Superior Tribunal de Justiça 
Desportiva (STJD), o Rubro-
negro dificilmente será pu-
nido. “Estamos terminando 
uma peça referente a este 
processo, mas o caso pro-
vavelmente caminha para 
o arquivamento. Restam 
ainda documentos a serem 
analisados” disse.

Ontem, o jornal "O Es-
tado de S. Paulo " publicou 

uma troca de e-mails que 
poderia complicar a vida do 
clube baiano. Na mensagem, 
Reynaldo Buzzoni, diretor 
de Registro e Transferência 
da CBF, recomenda que o 
Vitória siga os trâmites de 
transferências internacio-
nais para registrar o joga-
dor, que pertence ao Mon-
terrey, do México. 

Antes de chegar a Salva-
dor, Ramos estava empresta-
do ao Palmeiras. Os baianos 
alegam que o procedimento 
de transferência nacional foi 
cumprido, mas o Inter, outra 
parte interessada no caso, 
crê que as normas de trans-
ferências internacionais te-
riam de ser respeitadas.

Internacional não deve 
vencer causa no STJD

VICTOR RAMOS

Rogério Ceni foi apresenta-
do ontem no CCT da Barra Funda 
como novo técnico do São Paulo 
para a temporada de 2017. Du-
rante seu período de aprendizado 
na Europa, o ex-goleiro fez amiza-
des e não voltou sozinho para co-
mandar o time do Morumbi.

Ao seu lado trabalhará Mi-
chael Beale, que comandava a 
equipe Sub-23 do Liverpool, da 
Inglaterra, por onde passou 15 
anos de sua carreira e escreveu 
livros sobre métodos de treina-
mento. Feliz com a parceria, Ceni 
contou como será o trabalho em 
conjunto no São Paulo.

"Eu não ousaria dizer que 
vou mudar algo no futebol bra-
sileiro, seria muita pretensão 
da minha parte. Mas vejo vocês 
comparando futebol brasileiro 

e europeu, e não estou trazen-
do novos conceitos. Tenho meus 
conceitos, passei para o Michael e 
nossas ideias batem. Intensidade 
de treinamento, os treinos serão 
mais curtos e intensos. Montare-
mos treino no dia anterior, tudo 
estará pronto dentro do campo, 
temos três campos para traba-
lhar, usaremos ao menos dois 
por dia. Eles têm uma mentalida-
de que é a maior atualização que 
se pode oferecer que é o contato 
com grandes clubes europeus", 
comentou, em sua entrevista de 
apresentação.

Beale será responsável, tam-
bém, por ser uma espécie de 
"sombra" de Rogério, permitindo 
com que haja comunicação com 
todos os atletas do elenco, sem 
exceção.

Técnico é apresentado no São Paulo
ROGÉRIO CENI

Rogério Ceni só começa a trabalhar no próximo ano

Jogadores do Grêmio comemoram a conquista da Copa do Brasil após o empate de 1 a 1 contra o Atlético Mineiro na última quarta-feira na Arena gaúcha
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Paraibano foi o destaque 
na cerimônia de premiação 
do Comitê Paralímpico

Petrúcio é o melhor paratleta do ano
consagração

O velocista paraibano 
Petrúcio Ferreira e a salta-
dora Silvânia Costa foram 
os escolhidos pelo público 
como melhores paratletas de 
2016. A votação foi realizada 
ontem, na cerimônia do Prê-
mio Paralímpicos/2016, rea-
lizado no Vivo Rio, no aterro 
do Flamengo-RJ. O velocista 
teve 53% da preferência, 
contra 26% do nadador Da-
niel Dias, 21% de Jefinho 
(futebol de 5) e Silvâna Costa 
(saltadora) 61%. Natural de 
São José do Brejo do Cruz, 
Petrúcio, teve uma partici-
pação excelente nos Jogos 
Paralímpicos Rio/2016, ao 
conquistar três medalhas, 
sendo uma de ouro e duas 
de prata, além de obter duas 
vezes o recorde mundial nos 
100m T47, uma na semifinal, 
e a outra na final.

"Voltei ao Rio de Janeiro 
com uma felicidade enorme 
por saber que representei 
meu País, minha bandeira e 
o povo paraibano. Agradeço 

FoTo: Fernando Maia/CPB/MPIX Imagem

a Deus e todos que acredita-
ram em mim desde o come-
ço da minha carreira”, disse 
Petrúcio. Já o treinador da 
Seleção Brasileira de Futebol 

de 5, Fábio Vasconcelos, mais 
uma vez medalhista de ouro 
à frente da Canarinho, nos Jo-
gos Paralímpicos Rio/2016, 
foi premiado na cerimônia de 

escolha dos melhores atletas 
da disputa internacional. 

“Para mim foi uma hon-
ra muito grande ter esse re-
conhecimento. É  fruto do 

trabalho que nós realizamos 
exaustivamente e que, gra-
ças a Deus, tem colocado o 
Brasil como a maior potência 
mundial do futebol de cinco”, 

avaliou o campinense. A ceri-
mônia ainda premiou os des-
taques de cada uma das 22 
modalidades dos Jogos Para-
límpicos, além dos melhores 
treinadores de esporte co-
letivo e individual e o atleta 
revelação. 

Surpresa
Numa noite de muita 

emoção, o Prêmio Paralím-
picos 2016 ainda teve dois 
momentos especiais. O pri-
meiro, logo no início, foi um 
minuto de silêncio em home-
nagem às vítimas do acidente 
com o avião da Chapecoense, 
que na noite de anteontem 
disputaria a final da Copa Sul
-Americana contra o Atletico 
Nacional, da Colômbia.

O segundo aconteceu 
próximo ao fim do evento, 
quando a ex-atleta Márcia 
Malsar, dona de quatro me-
dalhas paralímpicas (um 
ouro, duas pratas e um bron-
ze) recebeu de presente a 
tocha que carregou durante 
a cerimônia de abertura dos 
Jogos Rio 2016. Na ocasião, 
Márcia chegou a cair, mas le-
vantou-se, recolheu a tocha, 
que não se apagou apesar da 
forte chuva no Maracanã, e 
seguiu o revezamento em di-
reção à pira paralímpica.

Com chegada prevista 
para hoje, na capital paraiba-
na, o treinador Itamar Shulle 
acredita que não será fácil o 
Botafogo conseguir amistosos 
de preparação para o início 
do Paraibano/2017, marcado 
para o dia 8 de janeiro. O co-
mandante alvinegro ressaltou 
que as equipes de “ponta” do 
futebol nordestino estão for-
mando os grupos e começando 
a pré-temporada para as dis-
putas que ocorrerão em 2017. 
Além do Estadual, o time da 
Maravilha do Contorno estará 
na Copa do Nordeste, Copa do 
Brasil e a Série C do Brasileirão. 

Segundo ele, não vale a 
pena encarar selecionados 
de bairros, mas clubes tradi-
cionais para testar o elenco e 
começar a montar o time. “Fi-
nal de temporada é sempre 
complicado para acertar amis-
tosos, já que os clubes estão 
montando e começando a pré-
temporada. Jogar contra times 

amadores não vale a pena. Va-
mos trabalhar e tentar marcar 
de dois a três jogos para a es-
treia da equipe no Paraibano”, 
observou. Com relação às con-
tratações que estão chegando, 
Shulle, vem mantendo contato 
com os dirigentes e apoiando 
as “novas caras”. 

“São jogadores expe-
rientes que podem colaborar 
com a nossa trajetória que 
teremos na próxima tem-
porada. Infelizmente o mer-
cado está complicado para 
conseguir os atletas que que-
remos, mas aos poucos esta-
mos montando o novo grupo 
ao lado daqueles que per-
maneceram”, frisou. Quem 
deve desembarcar amanhã 
na Maravilha do Contorno é 
o meia Marcinho e os laterais 
Maranhão e o colombiano 
Sebástian Viáfora (direito e 
esquerdo), que se integra-
rão ao restante do grupo que 
participa da pré-temporada. 

Itamar vê dificuldades 
em conseguir amistosos

BoTaFogo

O Treze está tranquilo e 
confiante na permanência de 
Marcelinho Paraíba na equi-
pe para o Campeonato Parai-
bano/2017, que terá início 
no dia 8 de janeiro. A tenta-
tiva do Internacional de La-
ges-SC, que entrou na Justiça 
provando que o clube está 
em dia com as obrigações 
contratuais com o paraibano 
não preocupa os dirigentes 
galistas. De acordo com o ge-
rente de futebol Gil Baiano, 
o que existe de concreto é o 
contrato firmado e a liminar 
que o meia conseguiu na Jus-
tiça da Paraíba. 

“O resto é balela e não 
vamos nos preocupar com 
as tentativas do Interna-
cional de querer desfazer 
o que foi concretizado. 
Marcelinho vai defender o 
Treze para brigar pelo títu-
lo”, disse. Por sinal, o expe-
riente jogador se encontra 
na Alemanha para resolver 
assuntos particulares, mas 
retorna ao Galo da Borbo-
rema na próxima segunda-
feira, visando o amistoso 
contra o Grêmio Serrano, 
no dia 18, às 15h, no Es-
tádio Presidente Vargas. 

O Auto Esporte espe-
ra confirmar dois a três re-
forços na próxima semana 
para o Campeonato Paraiba-
no/2017, que terá início no 
dia 8 de janeiro. Os contatos 
estão acontecendo, mas o se-
gredo é a palavra chave nas 
hostes alvirrubras que não 
pretende perder a disputa 
para outros clubes. De acor-
do com o vice-presidente, 
José Caetano, ficar especu-
lando não é bom para ambas 

as partes, já que neste perío-
do os clubes estão atrás de 
reforçar as equipes e qual-
quer vacilo pode prejudicar 
as negociações. 

“Estamos no caminho 
certo e queremos conseguir 
os objetivos sem empeci-
lhos. Só iremos divulgar os 
nomes quando as duas par-
tes estiverem preto no bran-
co. Todo cuidado é pouco 
para não se perder bons re-
forços neste período”, disse. 

Sem querer falar nada sobre 
o assunto o dirigente res-
saltou que dois meias e um 
atacante podem defender o 
Clube do Povo no Paraiba-
no. “Qual o clube que não 
pretende contratar jogado-
res de qualidade para fazer 
parte do elenco? Prefiro não 
comentar, mas são atletas 
de criação e um goleador”, 
observou. Estão confirma-
dos os seguintes atletas que 
começaram a pré-tempora-

da na última terça-feira, no 
Colosso Alvirrubro: Danilo, 
Vladimir e João Marcelo (go-
leiros); David, Siderval, Bru-
no e Igor Inocêncio (laterais 
direito e esquerdo); Fábio 
Bilica, Moisés, Júlio, Bob, 
Jefferson e Daniel (zaguei-
ros); Van Basten, Emerson 
Bastos, Erinaldo, Otávio, Ro-
drigo e Léo Lima (volantes); 
Arthur  e Ágabo (meias); 
Isaías, Williams, Railson e  
Douglas (atacantes).  (W.S)

Treze aguarda o retorno do jogador

Alvirrubro segue buscando reforços

MarcELInHo

aUTo EsPorTE

“Ele volta aos treinamentos 
para participar do primeiro 
amistoso da pré-temporada. 
Trata-se de um profissional 
que se cuida e estará em for-
ma para a estreia no Parai-
bano”, avaliou. 

Além de enfrentar o 
Lobo da Serra, o Alvinegro de 
Campina Grande vai encarar 
o Santa Cruz-RN, no próximo 
dia 23, possivelmente no PV, 
no segundo compromisso da 
equipe na preparação para 

o Estadual. “Outra oportuni-
dade para o técnico Leocir 
Dall'Astra observar o time 
para a disputa local. Podere-
mos fazer o terceiro e último 
jogo da preparação”, comen-
tou Gil.  (W.S)

FoTo: Divulgação/Ypiranga-RS

FoTo: Ortilo Antônio

Wellington Sérgio
wsergionobre@yahoo.com.br

O técnico Itamar Schulle chega hoje para reassumir o Botafogo

Petrúcio Ferreira, de Brejo do Cruz, se consagrou como o melhor paratleta. Já Fábio Vasconcelos, de Campina Grande, foi o melhor técnico

Diretoria do alvinegro não vê problema com o contrato do atleta e já o relacionou para amistoso
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Escritor japonês toma 
posse como sócio
honorário do IHGP

PÁGINA 11

“Auto da Compadecida” 
será encenada mais
uma vez em Taperoá

ueremos que a 
Paraíba descubra o 
nosso trabalho, que 
é totalmente social, e 
que consigamos 
alcançar mais alunos 
de polos diferentes 
para nossa plura-
lidade artística se 
estender”, descre-
veu a maestrina do 

Programa de Inclusão Social através da 
Música e das Artes (Prima), Priscila San-
tana, sobre as projeções que a equipe da 
orquestra têm em mente para o próximo 
ano. Com apresentação marcada para hoje, 
no Espaço Cultural, os jovens e crianças que 
irão disseminar a música clássica na capital 
paraibana sobem ao palco da sala Maestro 
José Siqueira para  o concerto de Natal, às 
19h30. Ao todo, vão participar do concerto 
mais de 100 alunos, oriundos de vários 
polos do projeto. A entrada é gratuita.  

Quem comparecer a apresentação 
verá que no repertório o melhor da música 
erudita mundial estará presente, por 
outro lado, clássicos da música brasileiros 
também marcarão presença na noite. “Será 
um concerto muito especial para mim. É 
o primeiro em que vou estar solo à frente 
do Prima. Fora isso, será um concerto com 
uma cara muito nova, com muitos alunos 
novos e irá marcar um ciclo de represen-
tatividade, pois é a primeira vez que eles 
veem uma mulher a frente da orquestra 
e isso é bom, porque mostra pra eles que 
qualquer pessoa, homem  ou mulher, pode 

Lucas Silva 
Especial para A União

Inclusão pela música

O Projeto 
de Inclusão 
Social através 
da Música e 
das Artes foi 
idealizado pelo 
governador 
Ricardo Coutinho  
em 2012. Hoje 
atende cerca de 
1.200 jovens 

Q

Serviço

chegar a onde estou hoje”, disse a maestrina. 
Além da apresentação, o concerto trará 

um momento de revelação a noite com o lan-
çamento do novo site do Prima, totalmente 
repaginado. “Essa modernização do site vai 
permitir que ele esteja em todos os disposi-
tivos, sendo um ponto importante de visibi-
lidade, para mostrar a seriedade do nosso 
trabalho e a importância do que tem sido 
feito atualmente”, destacou Priscila Santana. 

Com rotina de ensaios sendo feita 

durante 8h por dia, os alunos do Prima 
estão a todo vapor e disciplinados quando 
o assunto é o concerto de Natal. Durante as 
aulas, é transmitido para os beneficiados 
que o objetivo maior é que eles gostem das 
atividades musicais que estão executando, 
sabendo o que podem melhorar e desen-
volver o que eles têm de melhor para que 
durante as apresentações eles se orgulhem 
de seu trabalho. 

“Sempre digo que eles precisam tocar e 

fazer um som que os agradem, afinal, tocar 
instrumentos envolve muito mais que a sim-
ples técnica, existe o sentimento e a vontade 
de querer fazer. Embora os ensaios estejam 
sendo puxados, os meninos estão tirando 
proveito disso e a empolgação é quase que 
constante”, afirmou Santana. 

Por exemplo, Elias Rodrigues, que toca 
clarinete, do polo de Tibiri, em Santa Rita, 
irá tocar no concerto pela primeira vez. Ele 
disse que boas expectativas não vão faltar. 
“Tenho certeza de que será uma experiência 
muito boa. É algo novo para mim, já que vou 
tocar com pessoas que tocaram na grande 
orquestra. Estou muito feliz por ter passado 
no teste de audição, e poder participar do 
evento”, descreveu. 

A maestrina também falou que as expec-
tativas para o evento são as melhores possí-
veis, porque os alunos estão empolgados. “Eu 
estou empolgada, porque a noite de apresen-
tação vai ser uma enorme alegria.”, finalizou.

O Projeto de Inclusão Social através da 
Música e das Artes foi idealizado pelo gover-
nador Ricardo Coutinho. Iniciado em 2012, o 
Prima atualmente atende a cerca de 1,2 mil 
jovens de comunidades com vulnerabilidade 
social. Ao todo, são 19 núcleos, com funcio-
namento em 12 cidades paraibanas. 

FOTOS: Reprodução/Internet

A maestrina Priscila 
Santana fará a sua 

apresentação de estreia 
como regente do Prima

Orquestra do Prima sobe ao palco do Espaço Cultural 
hoje à noite para apresentação de Natal

n Evento: Concerto de Natal 
n Local: Sala de Concertos Maestro 
José Siqueira (Espaço Cultural) 
n Quando: Hoje 
n Horário: 19h 
n Entrada: Gratuita 
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Com seis anos de espetáculo em cartaz, peça “Auto da Compadecida” 
volta hoje ao município de Taperoá para mais uma apresentação

omos convidados 
pela família Suassu-
na para demonstrar 
no local exato onde 
se passa a história, 
a riqueza do nosso 
espetáculo, fazendo 

parte também das celebrações do ciclo 
natalino da terra natal de Ariano”, contou 
em entrevista ao portal Cultura PE o ator, 
Pedro Henrique Gonçalves, sobre a ence-
nação do espetáculo intitulado “Auto da 
Compadecida”. Marcado para ser apre-
sentado hoje, no Município de Taperoá, 
mais pecisamente na Praça João Suassu-
na, às 20h,a peça retorna à cidade natal 
da história,  cenário do clássico escrito 
por Ariano Suassuna, para mais uma 
apresentação que promete movimenta a 
cidade. A entrada é gratuita.

Ainda durante a entrevista conce-
dida ao portal Cultura PE, o Gonçalves 
contou que o grupo que encena a peça 
está em uma fase muito importante, 
especialmente pelos convites que estão 
sendo feitos para a participação em 
vários festivais por todo o País. 

Inicialmente, o espetáculo traz ele-
mentos do Cavalo Marinho para contar 
a saga de João Grilo e Chicó. O Palhaço 
escrito por Ariano assume nesta monta-
gem o papel de Mestre, e conduz os ato-
res brincantes que se revezam como no 
Cavalo Marinho para contar o “Auto da 
Compadecida”. Já os elementos da brin-
cadeira popular marcam presença no 
trabalho de corpo, figurinos, adereços 
de cena e textos musicados, com trilha 
executada ao vivo pelo elenco na inter-
pretação da saga dos tipos de Taperoá e 
o encontro entre o inferno e o céu.

“Nunca nos apresentamos na 
cidade de Taperoá, então o espetáculo 
é encarado como retorno, mas retorno 
do texto que foi escrito no local. Além 
disso, a ideia de se apresentar onde 
tudo começou é muito especial porque 

n Evento: Espetáculo ‘Auto da Compadecida’, do grupo 
TEA de Caruaru
n Quando: Hoje
n Horário: 20h
n Onde: Praça João Suassuna, Centro -Taperoá/PB
n Entrada: Gratuita 

n Evento: A Ordem É Samba - A Saideira!
n Shows: Trem das Onze, Pocketshow de Zé do Bêlo e 
Feijoada com opção vegana
n Quando: Amanhã, a partir das 13h
n Couvert artístico: R$10 por pessoa
Local: Centro Cultural Espaço mundo - Praça Antenor 
Navarro, 53, Varadouro (Centro Histórico)
n https://www.facebook.com/events/399362907061683/
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Última edição do projeto A Ordem É Samba será amanhã no Espaço mundo

FOTOS: Divulgação

Os irmãos músicos Chico e Regina Limeira fazem parte do Trem das Onze; Zé do Bêlo (à direita) fará um pocket show antes da roda de samba

Nordestinidade
Lucas Silva 
Especial para A União

Tá chegando o fim de ano, 
então desce a saideira! O já 
tradicional projeto A Ordem 
É Samba tem sua última edi-
ção amanhã, a partir das 13h, 
no Centro Cultural Espaço 
Mundo, levando mais uma vez 
muita alegria para a Praça An-
tenor Navarro e para o Centro 
Histórico da capital.

Para reforçar as comemo-
rações de 100 anos do samba, 
especialmente nesta edição, às 
14h haverá um pocket show 
com Zé do Bêlo com seu reper-
tório de músicas praticamente 
desconhecidas de Braguinha, 
Noel Rosa, Almirante, Ma-
nezinho Araújo e João da 
Baiana, entre outros, joias 
praticamente inéditas que ele 
traz a partir de sua pesquisa 
musical, e com seu violão de 
toque joão-gilbertiano dá um 
tempero diferente aos versos 
centenários.

A roda de samba, sempre 

a cargo do grupo Trem das Onze, 
começa às 15h e apresenta um 
vasto e variado repertório com 
grandes clássicos, músicas autorais 
e contemporâneas, tocadas por 
Chico Limeira, Regina Limeira, Ti-
bério Limeira, Alisson Cavalcante, 
Paulo Tavares e Francisco Neto.

A Feijoada começa a ser ser-

vida a partir das 13h, com opção 
vegana e ao valor de R$2,80 
cada 100g. A entrada é R$10,00 
(couvert artístico) e não inclui 
a Feijoada (vendida no peso). 
Reservas de mesas podem ser 
realizadas através dos seguintes 
contatos: 3021.5233 / ccespaco-
mundo@gmail.com

tudo fica mais vivo e próximo”, contou o 
também ator, Túlio Beat em entrevista 
ao jornal A União.

Todo esse trabalho é feito e co-
mandado pelo grande grupo de atores 
composto por David Gadelha (João Gri-
lo), Jackson Freire (Chicó e Demônio), 
Rosbergg Alexander (Padre e Palhaço), 
Túlio Beat (Severino de Aracaju), Man-
dy Freire (Mulher do Padeiro), Ícaro Ra-
phael (Padeiro), Edson Barros (Cabra e 
Encourado), Pedro Henrique Gonçalves 
(Major Antônio Morais e Jesus), David 
Lucas (Sacristão), Paulo César (Bispo), 
Maria Lima (Compadecida) e o diretor 
José Carlos. 

Com classificação livre e duração 
de 60 minutos, a peça é um trabalho 
já vindo de uma curta temporada no 
Sesc Caruaru e do Rio de Janeiro (onde 
venceu o prêmio de Melhor Espetáculo 
do Ano no Festival Nacional de Teatro, 
em Duque de Caxias - RJ), o espetácu-

lo consagrado pelo grande público já 
conta com seis anos de existência, foi 
contemplado com o Prêmio Funarte 
Myriam Muniz de Teatro 2009 (com 
patrocínio da Petrobras) e circulou por 
diversos festivais.

Onde tudo começou? 
Originalmente, o “Auto da Compa-

decida” é uma peça teatral em forma de 
auto, em três atos escrita em 1955. Sua 
primeira encenação foi em 1956, em 
Recife, Pernambuco. Posteriormente 
houve nova encenação em 1974, com 
direção de João Cândido.

Em resumo, a peça trabalha o 
drama do Nordeste do Brasil. Com isso, 
ela insere elementos da tradição da 
literatura de cordel, de gênero comédia, 
apresentando traços do barroco católi-
co brasileiro, mistura cultura popular e 
tradição religiosa.

“O texto de Ariano trabalha muito a 

linguagem popular e isso é muito legal 
porque embora tenha sido escrito há 
algum tempo, ele se iguala muito a con-
temporaneidade, trazendo dessa forma 
reflexões”, finalizou descrevendo o texto 
de Ariano o ator Túlio Beat.  

Algo curioso sobre a escrita de Aria-
no é que, ele apresenta em seu texto tra-
ços de linguagem oral por demonstrar 
na fala do personagem sua classe social, 
apresentando também regionalismos 
pelo fato de a história se passar no Nor-
deste e o autor ter nascido lá.

“F
As manifestações 
da cultura popular 
nordestina, 
especialmente os 
folguedos, se fazem 
presentes na peça
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0h - Madrugada na Tabajara
4h - Aquarela Nordestina
6h - Jornal Estadual
7h - Reserva Especial MPB
8h - Programação Musical
12h - Fala, Paraíba!
14h - Programação Musical
16h - Menu 105
18h - Tabajara Esporte
19h - Voz do Brasil
20h - Jardim Elétrico
22h - Espaço Cultural

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

PROGRAMAÇÃO DE HOJE

Rádio Tabajara
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O líder japonês Daisaku 
Ikeda foi eleito como o mais novo 
sócio honorário do Instituto 
Histórico e Geográfico Paraibano 
(IHGP) e sua posse acontece hoje, 
às 17 horas, no auditório do INSS, 
em João Pessoa.

Ele tem 88 anos e é uma das 
maiores personalidades mundiais 
na área da educação, é escritor, 
poeta, filósofo budista, fotógrafo 
e ativista antinuclear, tem vários 
livros publicados no Brasil e pre-
side a organização Soka Gakkai 
Internacional.

Eleito por unanimidade para 
se tornar sócio honorário em 
eleição ocorrida no dia 3 de no-
vembro, seu ingresso se deu por 
iniciativa do presidente do IHGP 
Guilherme Silva D’ávila Lins, e 
sua posse se reveste de grande 
significado para a Casa de Memó-
ria mais antiga da Paraíba.

A organização budista laica e 
internacional Soka Gakkai trabalha 

em sintonia com a ONU, a Unesco, 
a FAO e outros organismos mun-
diais, está presente em 198 países, 
inclusive no Brasil, dispondo de 
cerca de 12 milhões de membros.  
Ele reside na capital japonesa. A 
SGI é o maior dos movimentos 
neo-religiosos do Japão e, também, 
a maior organização budista leiga 
do mundo.

Filho de Itchi Ikeda (mãe) e 
Nenokitchi Ikeda (pai), Daisaku 
Ikeda nasceu a 2 de janeiro de 
1928, em Óta, Tóquio, Japão e é ca-
sado com Kaneko Ikeda, tendo os 
filhos Hiromasa e Tahahiro Ikeda.

Humanismo – O objetivo prin-
cipal de sua organização é fomen-
tar a paz, a educação e a cultura, 
numa visão budista de um huma-
nismo sem fronteiras, em ênfase 
na liberdade de pensamento e no 
desenvolvimento pessoal, respeita-
das todas as formas de vida. Assim 
é que o movimento banca desde 
creches e escolas do jardim-de-in-

fância até grandes universidades.
Os temas mais presentes nos 

sucessivos encontros promovidos 
em todas as partes do mundo pelos 
entusiastas da Soka Gakkai incluem 
itens como a paz e o desarmamen-
to, desenvolvimento e crescimento 
econômico, diálogo interreligioso, 
budismo e ciência, direitos huma-
nos, direitos femininos etc.

As mãos velozes
de Deus

O universo da música, em especial o mundo da guitarra, 
já produziu aberrações como Michael AngeloBatio, provavel-
mente um dos guitarristas mais velozes de todos os tempos, 
uma espécie de Paganini das cordas eletrificadas - um cara 
que faz um músico técnico ao extremo como YngwieMalms-
teen parecer uma criança aprendendo os primeiros acordes 
do instrumento. Ocorre que Batio nunca possuiu feeling em 
sua musicalidade, razão pela qual suas piruetas sonoras 
quase sempre parecem macaquices que não levam o ouvinte 
a lugar nenhum.

A maioria dos guitarristas metidos a ultra velozes usam 
muita distorção no momento de seus solos rápidos, escamo-
teando erros, mascadas, palhetadas equivocadas etc. Quem 
quer ser rápido tem que ter estilo: algo que um monstro 
chamado Shawn Lane teve de sobra. Usei o verbo no passado 
porque esse gênio das seis cordas elétricas morreu em 2003, 
aos quarenta anos de idade, de insuficiência respiratória. 
Lane era portador de psoríase crônica e tinha sérios proble-
mas de obesidade.

Além de extraordinário guitarrista, Lane era um exímio 
tecladista. Com apenas catorze anos, já integrava a banda 
de southern rock Black Oak Arkansas. Foi, porém, na músi-
ca instrumental que esse ás da guitarra se consagrou. Dono 
de um estilo único, Lane construía harmonias como poucos. 
Usava timbres inusitados e suas notas eram incrivelmente 
limpas – eis um guitarrista rápido que usava pouca distor-
ção. Além disso, sua técnica era impressionante: seus arpe-
jos soavam divinos, seus bends e vibratos eram utilizados 
na medida certa. 

Criou um universo musical bastante eclético. Podia ir do 
jazz à música indiana sem qualquer tipo de constrangimento. 
Há muito blues, funk, levadas country e de outros estilos em 
seu som. Alguns de seus timbres chegam até mesmo a lem-
brar nossa MPB. Um grande músico instrumental é notado 
quando, ao ouvir seus temas, o público não sente falta do 
canto, da voz humana. É o que se percebe ao ouvir Shawn: 
suas construções harmônicas e melódicas têm muito de sua 
personalidade, ou seja, sua guitarra realmente “fala”.

Seu tour de fourceme parece ser o álbum PowersofTen, 
disco em que se destaca uma música que é sua assinatura 
definitiva, como é For the Love of God, de Steve Vai, ou Zap, 
de Eric Johnson, guitarristas bem mais famosos que o quase 
desconhecido Shawn. Refiro-me a Getyouback, música que 
possui harmonia e melodia ímpares e de extremo bom gosto.

Com efeito - e sem defeitos! -, as mãos de Shawn Lane 
provam aos nossos ouvidos que alguns sons que não vêm 
da natureza também podem ser irretocáveis. Em precisão 
técnica aliada ao feeling, Lane é um dos maiores (talvez o 
maior) que já ouvi. Se a Bíblia nos diz que fomos concebidos 
à imagem e semelhança de Deus, eis aqui as cópias fidedig-
nas das mãos do Criador.

Guilherme Cabral
guipb_jornalista@hotmail.com

Música em destaque

 

Inscrições para a 
Mostra Sesc de Cinema 

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

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

Cinema

Daisaku Ikeda tem 88 anos e é uma das maiores personalidades mundiais na área da educação, além de escritor, poeta e filósofo budista

Alguns dos principais livros de Ikeda publicados 
no Brasil, com relativo sucesso editorial:
n Revolução Humana (em 12 volumes)
n Nova Revolução Humana (em 23 volumes)
n A Sabedoria do Sutra de Lótus 
(diálogo com Katsuji Saito, Takenori Endo e 
Hruo Suda, em seis volumes)
n Preleção dos capítulos Hoben e Juryio
n O Buda vivo
n Budismo: o primeiro milênio
n O Budismo na China
n Clássicos da literatura japonesa
n Uma paz duradoura (em três volumes)
n Desafio de uma nova era de paz

Literatura

FOTO: Reprodução/Internet

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. 
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Ele disse Ela disse

oretti G Zenaide
@letazenaidegzenaide@gmail.com colunagorettizenaide

Zum Zum Zum
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Gente que faz moda: estilistas Alberto Segundo, Raquel Grassi, Leo Mendonça e Thelma Ramalho

Presença de representantes do Sebrae no Inova Moda: Normélia Borges e Maisa Melo

Dois Pontos

Artista plástica Célia Araú-
jo, professor Alberto San-
tos Arruda, estudante Ana 
Rafaela Caetano, executi-
va Sulamita Alves de Sou-
sa, jornalista Cláudia Justa 
Gondim, Sras. Terezinha 
de Almeida e Maísa Gade-
lha, auditor João Laércio 
Fernandes, médico Péricles 
Serafim Filho, cabeleireira 
Conceição Pinheiro, bancá-
rio Alberto Laurindo.

Parabéns

Natal do Prima

sERÁ hoje o 
Concerto de Natal 
feito pelos alunos 
do Programa de In-
clusão Social através 
da Música e das Ar-
tes - Prima, a partir 
das 19h30 na Sala de 
Concertos Maestro 
José Siqueira, no 
Espaço Cultural José 
Lins do Rego.

Ao todo vão 
participar mais de 
100 alunos vindos de 
vários polos do pro-
jeto no Estado, que 
tem no comando a 
maestrina Priscila 
Santana.

Tendências de moda
FOI LANÇADO na Pink Elephant, última segunda-feira, 

o caderno de tendências “Contatos/Verão 2018”, publicação 
que faz parte do sexto ciclo do Inova Moda, projeto que 
tem por objetivo aumentar a competitividade das micro e 
pequenas empresas brasileiras no setor têxtil e de con-
fecção, gemas, joias, couro e calçados.

O evento foi aberto pelo presidente da Fiep, Buega 
Gadelha, seguido de palestra ministrada por Rafael Lemos 
(Senai PB) e Chris Rangel (Senai RJ) contou com um pú-
blico composto por empresários, profissionais e muitos 
estudantes de moda.

Publicitária Andreia Almeida e a ecodesign Camila Demori que expôs 
suas bijuterias no InovaModa
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   O conhecido designer 
Guto Indio da Costa foi o vence-
dor do trofèu Brasil Design 
Award, promovido pela Asso-
ciação Brasileira de Empresas 
de Design.
  O prêmio foi na Categoria 
Projeto Urbano com a linha “Bru-
talista” criada para abrigos de 
ônibus na cidade de São Paulo e 
que também venceu no iF Design 
Award na Alemanha na categoria 
Public Design.

   O programa do Jô, que está em seus últimos dias, exibe hoje entrevista com o Rei  
Roberto Carlos. No talk show, o cantor vai relembrar momentos importantes de sua carreira 
e dar detalhes do seu especial de fim de ano.

sivuca

Os DEPARTAMENTOs 
de Música e de Edu-
cação Musical da UFPB 
está realizando desde 
a última quarta-feira, 
com encerramento 
hoje, o II Fórum de 
Ednomusicologia ho-
menageando o grande 
maestro Sivuca.

Na programação, 
mesas redondas, 
oficinas, comunicações 
e apresentações 
artísticas sendo que 
a de hoje será “Con-
certo em Homenagem 
a Sivuca” por Toinho 
Ferragutti e a OSUFPB 
às 19h na Sala Rade-
gundis Feitosa.

    O Unipê vai abrir em janeiro o processo seletivo discente do Mestrado em Direito 
para o ano de 2017. Serão oferecidas 24 vagas nas linhas de pesquisa “Direito e desenvolvi-
mento sociopolítico sustentável” e “Direito e desenvolvimento de mercado sustentável”.

Comemoração do aniversário de Ezilda Rocha no restaurante Tererê com o esposo Adalberto Rocha e 
os filhos Júnior, Felipe e Victor Hugo

“A alegria é para o corpo 
humano o mesmo que o 
sol é para as plantas”

“As pessoas me esquecem 
como se eu fosse a letra 
do hino nacional”

JEAN MASSILON MARINA GABRIELA

FOTO: Roziane Coelho

Alice e João Laércio Fernandes, ele é o aniversariante de hoje

FOTO: Arquivo

Cabo Branco

EM NOssAs mãos 
convite para participar do 
aniversário de 101 anos 
do Esporte Clube Cabo 
Branco, hoje sob o co-
mando do competente 
Gilberto Ruy Pereira 
Coelho, que tem levado 
a agremiação a louvável 
recuperação nas áreas 
esportivas e sociais.

O evento será no 
próximo dia 13, às 19h30 
no Restaurante Pa-
norâmico daquele clube, 
com significativas home-
nagens a personalidades 
que ajudaram o Cabo 
Branco na sua trajetória, 
seguida de show da ban-
da The Baile.

   O médico Joni Oliveira e sua esposa Auxiliadora Lacerda Oliveira comemoram 
a notícia de que serão bisavós. A neta Beatriz Cavalcanti e Caio Ranchesky serão pais 
em 2017.

   O grupo Marieta Bernardo tem encontro marcado hoje para a confraternização 
natalina no apartamento de Lide Milanez. Com delícias assinadas por Jussara Florentino.

Cardápio diet no Buarque-se
sEM AÇÚCAR porém com muita poesia e tanto assim 

de afeto, o poeta Juca Pontes avisa que hoje, às 19h, vai ter 
“Buarque-se com Adylla e Chico” no acolhedor Buarque-se 
Café Com Arte no bairro de Intermares.

A casa, que tem no comando Alex Oliveira, Diógenes 
Duque e Fagner Costa, vai apresentar novo cardápio diet em 
homenagem à saudosa escritora Adylla Rabello, embalado 
pela boa música de Chico Buarque de Holanda.

Inspeção visual
O DETRAN Paraíba 

abre hoje na sua sede e 
depois dias 12 e 13, para 
inspeção visual os veículos 
que farão parte dos leilões 
que o órgão irá realizar 
em João Pessoa e Campi-
na Grande até o final do 
ano. Os carros e motos 
recuperáveis ou suca-
teados foram removidos 
por infração ao código de 
trânsito e não retirados 
pelos donos.

Maria dos Mares
AMANHÃ a partir das 

10h, a Della´s Iluminação 
vai reunir um grupo de 
artistas para uma roda 
de conversa sobre arte 
e cultura com a artista 
Maria dos Mares, que as-
sina a exposição “Lùmina 
Terra”. 

Os participantes 
serão convidados pela 
artesã, além de visitantes 
e compradores que esti-
verem na loja.



Parlamento britânico
aprova prazo para que o 
país inicie saída da UE
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PEC dos Gastos será votada terça-feira
rEnan dE volta À PrEsidência

Yara Aquino
Da Agência Brasil

O presidente do Senado, 
Renan Calheiros (PMDB-AL), 
comandou ontem a primei-
ra sessão no plenário da Casa 
após a decisão do Supremo Tri-
bunal Federal (STF) de man-
tê-lo no cargo de presidente. 
Renan chegou ao Senado no 
final da manhã e seguiu direto 
para o plenário onde abriu ses-
são deliberativa extraordinária 
sem fazer comentários sobre 
a decisão tomada ontem  pelo 
Supremo.

O plenário do Senado rea-
lizou sessão plenária em que 
debateu requerimentos que 
pediram a retirada de urgência 
do projeto de lei sobre abuso 
de autoridade. Também ontem 
o Senado realizou as três ses-
sões obrigatórias de discussão 
em segundo turno sobre a PEC 
do Teto dos Gastos Públicos, 
que congela os investimentos 
pelos próximos 20 anos.

Apesar de protestos de 
senadores de oposição, as três 
sessões foram realizadas no 
mesmo dia (uma de manhã e 
duas à tarde). Finalizada essa 
fase de discussão, a proposta já 
pode ser pautada para votação 
em segundo turno. Pelo calen-
dário aprovado pelos líderes da 
Casa e confirmado ontem pelo 
presidente Renan Calheiros, a 
votação ocorrerá na terça-feira 

As 3 sessões obrigatórias para 
debate da proposta foram 
realizadas em apenas um dia

Renan Calheiros presidiu ontem a primeira sessão após a decisão do Supremo Tribunal Federal de mantê-lo no comando do Senado

(13). Na votação em primeiro 
turno, 61 senadores votaram a 
favor e 14 contra a PEC.

Pela manhã, a senadora 
Vanessa Grazziotin (PCdoB-
-AM), apresentou uma questão 
de ordem para impedir que as 
sessões de discussão da PEC 
ocorressem em sessão extra-
ordinária sem acordo unânime 

do plenário. Segundo ela, isso 
violaria o Regimento Interno 
da Casa.

O questionamento foi re-
jeitado por Renan Calheiros, 
sob alegação de que essa não 
se baseava na melhor inter-
pretação do regimento. Poste-
riormente, a senadora Gleisi 
Hoffmann (PT-PR) recorreu da 

decisão ao plenário, mas tam-
bém não obteve sucesso. Por 
48 votos contra 12 a favor, a de-
cisão da Mesa foi mantida.

Decisão do Supremo
Na quarta-feira, o STF de-

cidiu, por 6 votos a 3, manter o 
presidente do Senado na presi-
dência do Senado, derrubando 

liminar do ministro Marco Au-
rélio Mello, que havia determi-
nado o afastamento do senador 
da presidência da Casa. Com a 
decisão da maioria da Corte, 
Renan Calheiros fica impedido 
somente de assumir a Presi-
dência da República em caso de 
viagem do presidente Michel 
Temer, por exemplo.

A Comissão Mista do 
Congresso Nacional criada 
para examinar e emitir pare-
cer sobre a Medida Provisória 
nº 744, que trata da reestru-
turação da Empresa Brasil de 
Comunicação (EBC), aprovou 
ontem o relatório do senador 
Lasier Martins (PDT-RS). O 
texto prevê a criação de um 
Comitê Editorial e de Progra-
mação em substituição ao 
Conselho Curador da EBC, que 
foi extinto pela MP.

Segundo a proposta, o 
comitê será composto por 11 
integrantes que representem 
diversos segmentos da socie-
dade e não deverão ter víncu-
los político-partidários, nem 
influência religiosa. O comitê 
será responsável por discutir 
a programação proposta para 
a empresa. O relator disse que 
se a diretoria executiva da EBC 
não aceitar as sugestões do co-
mitê, este poderá encaminhar 
a questão para o Senado.

“O chamado Conselho 
Curador, que nós substituímos, 
foi um dos pontos principais 
da polêmica. Nós entendemos 
que era muito importante se-
parar gestão e conteúdo. En-
tão, mantivemos o Conselho 
de Administração, que cuida 
da parte material, financeira e 
separamos com total indepen-
dência o Comitê Editorial e de 

Programação”, disse Lasier.
Os parlamentares favorá-

veis ao relatório argumentam 
que o relatório pode trazer 
mais eficiência e independên-
cia para a empresa. Dois par-
lamentares encaminharam 
votos contrários à aprovação 
do relatório: o senador Pau-
lo Rocha (PT-PA) e o depu-
tado Chico D´Ângelo (PT-RJ). 
Ambos disseram que a MP 
representa um retrocesso na 
política de comunicação pú-
blica e avaliaram a mudança 
como perda de autonomia da 
empresa em relação ao Poder 
Executivo. O senador Paulo 
Rocha (PT-PA) chegou a pedir 
a suspensão da votação, mas 
o pedido foi rejeitado.

A relatora revisora do 
relatório, deputada Angela 
Albino (PCdoB-SC), apresen-
tou questionamentos a alguns 
pontos do relatório, como o 
que trata da criação do Comi-
tê Editorial e de Programação. 
Ela não pode votar por ser su-
plente. Para a deputada, ainda 
não está claro como será a for-
mação do comitê e diz que o 
novo conselho não expressará 
a diversidade brasileira. “Gos-
taria de um outro relatório que 
aprofundasse as relações de-
mocráticas da comunicação a 
partir da comunicação pública. 
Tivemos um relatório possível. 
Não ficou claro na lei como que 
começa o comitê, como são 
escolhidas as pessoas que in-

tegrarão a lista tríplice que vai 
ao presidente para escolher, 
portanto, tenho convicção que 
teremos problemas práticos na 
aplicação da lei. Nós queremos 
um conselho curador indepen-
dente, plural, que possa mos-
trar a diversidade étnica, de 
gênero e regional do Brasil. O 
comitê me parece enxuto para 
dar conta de tamanha diversi-
dade”, disse a deputada.

Mudanças
A Medida Provisória 

744/2016 altera a Lei 11.652, 
de 7 de abril de 2008, que criou 
a Empresa Brasil de Comunica-
ção (EBC) e instituiu os princí-
pios e objetivos dos serviços de 
radiodifusão pública explora-
dos pelo Poder Executivo. A MP 
extinguiu o Conselho Curador 
da EBC e alterou a composição 
do Conselho de Administração 
da empresa. Pela medida, a 
empresa deixa de ser subordi-
nada à Secretaria de Comuni-
cação da Presidência e passa a 
à Secretaria da Casa Civil. Pela 
proposta, todos os membros 
da Diretoria-Executiva passam 
a ser nomeados e exonerados 
pelo presidente da República.

A votação do relatório 
pelo plenário da Câmara dos 
Deputados está prevista para 
13 de dezembro. Em segui-
da, a proposta será analisada 
pelo Senado a partir do início 
do ano que vem.  A validade 
da MP expira em fevereiro.

Comissão aprova relatório que 
propõe novas mudanças na EBC

rEEstrUtUração

O governo brasi-
leiro quer estimular 
empresas americanas a 
serem concessionárias 
em projetos de infraes-
trutura no Brasil, como 
em aeroportos, rodo-
vias e ferrovias.

A afirmação é do 
ministro do Planeja-
mento, Desenvolvi-
mento e Gestão, que 
participou  anteon-
tem, em Brasília, da 1ª 
Reunião Anual Brasil
-Estados Unidos sobre 
Desenvolvimento de 
Infraestrutura.

“Hoje não temos 
nenhuma empresa 
americana concessio-
nada em infraestrutura 
no Brasil. Nosso objeti-
vo é que, a partir desse 
diálogo, venhamos ter 
empresas americanas 
na área de concessão 
no Brasil”, disse.

Segundo o minis-
tro, atualmente o es-
toque total de inves-
timentos dos Estados 
Unidos no Brasil é de 
US$ 110 bilhões. “Po-
demos imaginar que 
qualquer pequeno 
percentual disso é um 

valor extremamente 
significativo. Não es-
tamos fixando uma 
meta. Nossa expecta-
tiva é que tenhamos 
uma carteira relevante, 
em algum tempo, con-
siderando essa base ex-
tremamente grande”, 
acrescentou.

Barreiras 
No evento, serão 

discutidas a identifi-
cação e solução para 
barreiras que impen-
dem os investimentos. 
Segundo o ministro, 
serão debatidos aspec-
tos legais e a criação 
de mecanismos finan-
ceiros.

A embaixadora 
dos Estados Unidos no 
Brasil, Liliana Ayalde, 
diz que o evento é uma 
forma prática de iden-
tificar oportunidades. 

Questionada so-
bre a possibilidade de 
mudança de estratégia 
com a eleição do Do-
nald Trump para a Pre-
sidência dos Estados 
Unidos, Liliana disse 
que levará tempo para 
o novo governo formar 
equipe e essa ação é 
prioridade para o Bra-
sil e o seu país.

Governo quer agora 
empresas dos EUA

inFraEstrUtUra no Brasil

União aceita 
editar MP que 
libera dinheiro 
de repatriação 

O Palácio do Planalto 
confirmou a celebração de 
um acordo com os governa-
dores para a liberação dos 
recursos resultantes da mul-
ta da repatriação (programa 
de regularização de ativos 
no exterior). 

Para que o dinheiro seja 
repassado aos estados, po-
rém, os chefes dos Executi-
vos estaduais terão que se 
comprometer com um “Pacto 
de Austeridade pela Retoma-
da do Crescimento”.

De acordo com o gover-
nador do Piauí, Wellington 
Dias, o Governo Federal in-
formou que vai editar uma 
medida provisória (MP) li-
berando os recursos até o 
dia 20 de dezembro. Após se 
reunir com o presidente Mi-
chel Temer e outros governa-
dores, Wellington Dias disse 
que a decisão de editar uma 
MP foi tomada com base no 
entendimento da Advoca-
cia-Geral da União para que 
os processos judiciais ques-
tionando os valores fossem 
encerrados.

Em nota à imprensa, 
porém, o Planalto não condi-
ciona o repasse a uma data 
específica. Segundo o gover-
nador do Distrito Federal, 
Rodrigo Rollemberg, os che-
fes dos Executivos estaduais 
estão “muito próximos” de 
resolver a questão das mul-
tas “de forma política”, for-
malizando assim um “gran-
de acordo”.

Regime fiscal
“Os governadores se 

comprometeram com a 
adoção de medidas de ajus-
te fiscal que serão imple-
mentadas mediante envio 
de propostas às Assem-
bleias Legislativas para: 1) 
Instituição de Novo Regi-
me Fiscal estabelecendo li-
mites de despesas por dez 
anos; 2) aumento da con-
tribuição previdenciária 
dos servidores, extensivo a 
inativos e pensionistas, com 
implementação até 2019”, 
informou a Presidência da 
República.

De acordo com o Pla-
nalto, os governadores terão 
as medidas de ajuste como 
condicionante para “a con-
cessão de avais pela União 
aos estados”. 

Mais cedo, o governa-
dor de Goiás, Marconi Pe-
rillo, já havia adiantado que 
somente os estados que 
aprovassem as propostas 
de controle de gastos e re-
forma da previdência pode-
riam solicitar operações de 
crédito com aval do Tesouro 
Nacional.

Da reunião com Temer 
no Planalto à noite, partici-
param os representantes do 
Rio de Janeiro, Acre, Bahia, 
Paraíba, Alagoas, Maranhão 
e Tocantins, além do Piauí e 
do DF.

Débora Brito
Da Agência Brasil

Paulo Victor Chagas
Da Agência Brasil

Kelly Oliveira
Da Agência Brasil

Foto: Reprodução/Internet
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O mal-estar na 
civilização brasileira

A perseverança da crise nacional e a inexistência 
de um horizonte de saída da recessão e de retomada 
das contratações para superar o desemprego produ-
zem um estado de mal-estar, que, pelas evidências 
disponíveis, é muito acentuado. O governo surgido da 
resposta conservadora à crise não avança em sua su-
peração, pelo contrário, o próprio presidente acaba de 
contribuir para o agravamento do quadro ao se envol-
ver em um escândalo cujo roteiro passa por tenebrosas 
transações, entre elas, aparentemente, a advocacia 
administrativa. A articulação parlamentar para anistiar 
o caixa 2 também só jogou lenha na fogueira do de-
sencanto geral. O que virá na delação da Odebrecht? Já 
está em movimento a contradição entre, por um lado, o 
que a investidura de Temer prometeu e o que esperam 
os que a apoiaram ativa ou passivamente e, por outro, 
o que vem sendo entregue e efetivamente poderá vir a 
sê-lo em matéria de economia, direitos, serviços, ética 
pública e democracia. A insatisfação nacional e outros 
comportamentos emergentes são uma expressão im-
portante dessa contradição.

O capitalismo é inseparável das crises, que, so-
bretudo nas democracias, exacerbam as lutas políticas 
pela busca de alternativas para os impasses sistêmicos. 
O mundo ainda não se recuperou dos desdobramentos 
da crise de 2008. No caldeirão da crise, emergem novas 
lideranças e práticas, ideologias tentam se renovar, os 
regimes podem mudar, alguns partidos faturam, outros 
naufragam, formulam-se propostas alternativas de 
políticas públicas e assim por diante. Bismarck desta-
cou-se na Longa Depressão, Hitler, Roosevelt e Vargas, 
na Grande Depressão, Reagan e Thatcher, na crise dos 
anos 1970. Ideias como protecionismo, livre mercado, 
estimulação da demanda, planejamento econômico, 
nacionalização, políticas sociais etc surgiram ou foram 
colocadas em prática em contextos críticos. O Brexit e 
a vitória de Donald Trump sintetizam características 
estruturais da crise internacional em curso e especifi-
cidades nacionais.

No Brasil, de 2013 a 2016 a conjuntura tem sido 
rica na produção de novos eventos, atores, propostas 
e ações, muitos deles preocupantes.  Diante dessa 
ebulição histórica, até aqui hegemonizada pelo liberal-
conservadorismo, quanto tempo a sociedade brasileira 
conviverá com o atual mal-estar? Para vários grupos 
organizados, discordantes do motivo formal usado 
para a aprovação do impeachment, a queixa, como 
se não bastasse, não é só econômica, mas também 
política, de insatisfação com os rumos institucionais 
do Estado Democrático de Direito. Para as massas do 
eleitorado, a desaprovação do desempenho do sistema 
político também é pública e notória. Segundo pesquisa 
do Instituto Ipsos, publicada em agosto, 87% dos bra-
sileiros estavam pessimistas em relação ao país. Havia, 
então, um pequeno consolo, pois, em comparação com 
março do corrente ano, o pessimismo havia caído sete 
pontos percentuais. De qualquer forma, a desesperan-
ça, três meses atrás, era avassaladora, e não parece ter 
havido mudança até esse mês de novembro. 

Recentemente, mesmo economistas que defendem 
a política de austeridade têm reconhecido que, apesar 
da suposta maior confiança propiciada aos agentes 
econômicos pelo novo governo, só ela não basta para 
a retomada dos investimentos, sobretudo devido à 
volumosa dívida das empresas e das famílias. Até no 
meio ideológico conservador, há uma percepção de que 
a crise fiscal prossegue e que a agenda restritivo-fis-
calista não é suficiente. Ou seja, a reforma fiscal, a PEC 
55, que era vista como uma das principais ações para 
a salvação da lavoura, parece agora não ter, por si só, 
tanto impacto na mudança das expectativas. Exige-se 
mais e mais reformas orientadas para o mercado, como 
a aceleração da já prometida reforma da Previdência, 
a reforma trabalhista, a desburocratização, a reforma 
tributária, o aprofundamento da abertura comercial e 
por aí vai. Na perspectiva das oligarquias da riqueza e 
da renda e de seus atuais representantes políticos, o 
mundo das reformas neoliberais parece ser a oferta do 
eterno purgatório para os não privilegiados, em troca 
da promessa inalcançável do paraíso terrestre dos 
livres mercados. Enquanto isso, prosseguem injustiças, 
como a da estrutura tributária regressiva e os salários 
de marajás no Judiciário, nos Promotores Federais etc. 
Até quando uma ordem social de desinvestimento na 
cidadania se sustentará?

Indicação de Imbassahy para 
“superpasta” já gera conflitos
Deputado tucano deve
assumir a Secretaria de
Governo na segunda-feira

(AE) - O presidente Mi-
chel Temer escolheu o líder 
do PSDB na Câmara, Antonio 
Imbassahy (BA), para assumir 
uma turbinada Secretaria de 
Governo. A previsão é de que 
o presidente oficialize a ida de 
Imbassahy para o primeiro es-
calão somente na próxima se-
gunda-feira e já está gerando 
mal-estar na base de Temer. 

O motivo do mal-estar é 
que, nos bastidores, a indi-
cação de Imbassahy é vista 
como uma tentativa do Pla-
nalto de fortalecer o nome 
de Rodrigo Maia (DEM-RJ) – 
atual presidente da Câmara 
– para a disputa ao comando 
da Casa em fevereiro. 

Imbassahy vai substituir 
no cargo o também baiano 
Geddel Vieira Lima, amigo de 
Temer, que pedira demissão 
há duas semanas após ser 
acusado pelo ex-ministro da 
Cultura Marcelo Calero de ter 
pressionado para rever uma 
decisão que embargava um 
empreendimento imobiliário 
em que o ex-titular da Secreta-
ria de Governo tinha cargo.

A ampliação do espa-
ço do PSDB - que receberá o 
quarto ministério na Espla-
nada dos Ministérios - visa a 
aumentar o protagonismo do 
partido nas decisões de go-
verno, inclusive com a busca 
de ações de reanimação para 
a economia brasileira.

Em sua nova configura-
ção, a pasta vai cuidar, além da 

Igor Gadelha, Vera Rosa, 
Erich Decat e Carla Araújo
Da Agência Estado

FOTO: Reprodução/Internet

articulação com a base aliada, 
da interlocução com os esta-
dos, atualmente concentrada 
no Ministério da Fazenda. Esse 
desenho pode contemplar, 
conforme as negociações, de-
bate por questões gerais como 
renegociação das dívidas, em-
préstimos de entes federados 
com o Banco Nacional de De-
senvolvimento Econômico e 
Social (BNDES) e assuntos re-
ferentes a royalties.

A nova secretaria tam-
bém deverá assumir a rela-
ção direta com movimentos 
sociais, papel que no governo 
do PT era realizado pelo ex-
ministro Gilberto Carvalho 
na extinta Secretaria-Geral da 
Presidência. Nas conversas 
também ficou acertado que 

a estrutura do Ministério de 
Micro e Pequenas Empresas, 
que foi extinto, será inserida 
dentro da nova pasta.

A primeira conversa do 
aumento da participação do 
PSDB ocorreu no dia da queda 
de Geddel, quando Temer al-
moçou com a cúpula do PSDB, 
inclusive o ex-presidente Fer-
nando Henrique Cardoso. Nos 
últimos dias, as conversas do 
governo com a cúpula tucana 
se intensificaram. Imbassahy 
esteve ontem no Planalto e 
assistiu com Temer e dois go-
vernadores tucanos - Beto 
Richa (PR) e Marconi Perillo 
(GO) - ao julgamento do Su-
premo Tribunal Federal (STF) 
que manteve Renan Calheiros 
(PMDB-AL) na Presidência 

do Senado. O próprio Renan 
era um defensor público do 
aumento da participação do 
PSDB no governo.

Núcleo duro
O presidente do PSDB, 

senador Aécio Neves (MG), 
trabalhou ativamente, nos úl-
timos dias, para emplacá-lo no 
cargo. A avaliação da maioria 
da legenda é que o líder tucano 
- ex-prefeito de Salvador - é o 
primeiro passo para que o par-
tido tenha assento no “núcleo 
duro” do governo.

Desde que vieram à tona 
notícias de que os tucanos 
querem “fritar” o ministro da 
Fazenda, Henrique Meirelles, 
porém, criou-se um clima de 
constrangimento.

O deputado Alceu Mo-
reira (PMDB-RS), relator da 
reforma da Previdência, en-
tregou no início da tarde de  
ontem à Comissão de Consti-
tuição e Justiça (CCJ) seu pa-
recer pela admissibilidade da 
Proposta de Emenda Consti-
tucional (PEC) que altera as 
regras da aposentadoria.

O parlamentar chegou a 
afirmar que entregaria o pa-
recer ainda na quarta-feira 
(7), apenas cerca de 24 horas 
após a PEC ter sido enviada 
pelo governo ao Congresso, 
mas recuou e apresentou o 
relatório à CCJ ontem, com 
modificações.

O atraso, segundo o de-
putado, permitiu ajustar seu 
relatório a uma alteração de 
última hora na PEC. Na quar-
ta-feira (7), o governo modi-
ficou a proposta original para 
que bombeiros e policiais 
militares estejam excluídos 
da reforma da Previdência, 
assim como os militares das 
Forças Armadas.

Antes, a PEC previa que 
os estados aprovassem leis 
de transição para que poli-
ciais militares e bombeiros 
passassem de suas previdên-
cias especiais para a comum. 
Agora, isso será tratado não 
pela PEC, mas em um projeto 
de lei separado a ser apre-

sentado ao Congresso, disse 
o relator.

“É assim que indica a 
Constituição, por uma remis-
são por ato infraconstitucio-
nal, porque se não a Cons-
tituição fica muito prolixa”, 
disse Moreira, ao justificar a 
retirada de bombeiros e poli-
ciais militares da PEC.

Militares e os direitos
No caso dos membros 

das Forças Armadas, eles 
também tiveram preservados 
na nova versão da PEC o di-
reito de acumular benefícios.

O presidente da CCJ, 
deputado Osmar Serraglio 
(PMDB-PR), disse estar con-
fiante que o parecer pela 
admissibilidade da PEC da 
reforma da Previdência será 
aprovado até a próxima 
quinta-feira (15), permitin-
do que a comissão especial 
para discutir o tema seja 
instalada ainda este ano.

Passo a passo
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 Câmara, após a 
aprovação da admissibilida-
de da PEC pela comissão e a 
formação de comissão espe-
cial para analisar o mérito da 
proposta, a tramitação vai de 
11 a 40 sessões.

Em dois dias, relator 
entrega parecer favorável

PEC DA PREVIDÊNCIA

R e p r e s e n t a n t e s 
de movimentos sociais 
protocolaram ontem 
na Câmara dos Depu-
tados um pedido de 
impeachment contra o 
presidente Michel Te-
mer. O documento é as-
sinado por 19 pessoas, 
entre juristas e líderes 
de organizações da so-
ciedade civil, como a 
Central Única dos Tra-
balhadores (CUT) e a 
União Nacional dos Es-
tudantes (UNE).

O documento foi 
entregue à Secretaria-
geral da Mesa Diretora 
da Câmara. De acordo 
com o texto, há “fortes 
indícios de atos ilíci-
tos” por parte de Mi-
chel Temer no episódio 
em que o ex-ministro-
chefe da Secretaria de 
Governo, Geddel Viei-
ra Lima, pressionou o 
ex-ministro da Cultura, 
Marcelo Calero, para 
que interviesse junto 
ao Iphan a fim de libe-
rar a construção de um 
edifício de alto padrão 
em Salvador, onde Ged-
del adquiriu um imóvel.

“Nós entendemos 
que Temer cometeu ad-
vocacia administrativa. 
Utilizou do seu cargo 
para patrocinar inte-
resses particulares. Teve 
um ministro que come-
teu uma irregularidade 
e o presidente em vez 
de reprimi-lo o apoiou”, 
disse Vagner Freitas, 
presidente da CUT.

Segundo Marce-
lo Neves, professor de 
Direito Público da Uni-
versidade de Brasília, 
um dos juristas que 
acompanhou o grupo, 
a conduta do presiden-
te se enquadra nos cri-
mes previstos no artigo 
7º e 9º da Lei de Crimes 
de Responsabilidade 
(1079/1950), que tra-
tam do abuso de poder 
no exercício do cargo 
público. O professor 
aponta ainda o come-
timento dos crimes co-
muns de concussão e 
advocacia administra-
tiva, previstos nos arti-
gos 316 e 321 do Códi-
go Penal. 

O presidente da 
Câmara dos Deputa-
dos, Rodrigo Maia, não 
estava presente duran-
te a entrega do pedido.

Movimentos sociais 
protocolam pedido

IMPEACHMENT DE TEMER

Débora Brito
Da Agência Brasil

Felipe Pontes
Da Agência Brasil

O novo secretário assumirá relação com movimentos sociais, papel do ex-ministro Gilberto Carvalho
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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. 

EDITAL DE PUBLICAÇÃO DE LOTEAMENTO
A TABELIÃ DO REGISTRO DE IMOVÉIS DA COMARCA DA CIDADE DE SÃO MAMEDE; 

ESTADO DA PARAÍBA, KILMA MORAIS DE MEDEIROS LOPES, EM VIRTUDE DA LEI, ETC.
FAZ PÚBLICO, para conhecimento de interessados, cumprindo ao que determina o art. 2° do 

Decreto-lei n° 58, de 10/12/1937, regulamentada pelo decreto-lei n° 3,079, de 15/09/1938, com 
as modificações introduzidas, pelo decreto lei n°271, de 28/02/1964, adaptada a atual lei n° 6.015 
do ano de 1973, dos Registros públicos e com alterações da lei n° 6,766, de 19/12/1979, que 
SSM EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS E SERVIÇOS LTDA - EPP, inscrita no CPNJ sob nº 
12.164.878-0001-41, com sede à rua Presidente João Pessoa, 47, Centro, nesta cidade de São 
Mamede/PB, depositou o memorial descritivo, planta e demais documentos, relativos e um terreno ora 
urbano ora transformado no “LOTEAMENTO MONTE SANTO III”,Uma Gleba de terra desmembrada 
da propriedade denominada Alto do Santo Antônio, localizada no perimetro urbano desta cidade, 
medindo 7,89 hectares ou 78.968,18m2, perimetro 1.717,03m. O REFERIDO LOTEAMENTO 
“LOTEAMENTO MONTE SANTO III”, É COMPOSTO DE 18 QUADRAS, E TOTAL DE 207 LOTES. 
TÍTULO DE DOMÍNIO: Escritura Pública de Incorporação, lavrada nestas Notas, as fls. 165-166 
do livro n° 007, com endereço Januncio Nobrega, nº 94, Centro, São Mamede-PB, datado de 01 
de Abril de 2015, REGISTRADA SOB N°1.374 no livro 02, ás fls. 1.374, matrícula 1.374, datado de 
10/04/2015. E PARA QUE NINGUÉM POSSA ALEGAR IGNORÂNCIA, O PRESENTE EDITAL SERÁ 
PUBLICADO POR TRÊS (03) VEZES CONSECUTIVAS NOS JORNAIS DE MAIOR CIRCULAÇÃO 
DESTE ESTADO. INCLUSIVE NO DIÁRIO DA JUSTIÇA OU OFICIAL. DECORRIDO O PRAZO 
DE QUINZE (15) DIAS DA ULTIMA PUBLICAÇÃO, NÃO HAVENDO NENHUMA IMPUGNAÇÃO 
POR PARTE DE QUEM QUER QUE SEJA, SERÁ O LOTEAMENTO “LOTEAMENTO MONTE 
SANTO III” LEGALMENTE REGISTRADO, NÃO CABENDO QUALQUER RECURSO. DADO 
ESTA CIDADE DE SÃO MAMEDE-PB, AOS 06 DIAS DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016. EU                                                       
KILMA MORAIS DE MEDEIROS LOPES, DIGITEI E ASSINO.

Companhia de Desenvolvimento de Recursos Minerais da Paraíba
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

Parlamento britânico aprova prazo 
para que o país inicie saída da UE 

O Parlamento do Rei-
no Unido aprovou por uma 
ampla maioria o prazo 
oficial de 31 de março de 
2017 para que o país inicie 
o processo formal de saída 
da União Europeia (UE). Os 
parlamentares também vo-
taram uma moção da opo-
sição para que eles tenham 
o direito de examinar as 
propostas do governo para 
o chamado Brexit. As infor-
mações são da Rádio França 
Internacional.

A votação no Parla-
mento foi considerada uma 
vitória tanto pelo governo 
quanto pela oposição, dian-
te da crise política iniciada 
com o Brexit. Graças a um 
movimento lançado pela 
oposição trabalhista, o Par-
lamento tem agora mais po-
deres sobre o processo de 
saída da União Europeia, já 
que com a decisão os par-
lamentares passam a ter o 
direito de questionar o go-
verno em relação ao Brexit.

Desde o referendo 
pela saída do Reino Unido 
da UE, em junho, e a pos-
se da primeira-ministra, 
Theresa May, em julho, o 
governo tem sido bastan-
te criticado por não apre-
sentar abertamente seus 
planos para o Brexit. A 
aprovação do Parlamento, 
portanto, é considerada 
uma vitória para os traba-

lhistas e outros partidos 
de oposição.

Ao mesmo tempo, os 
parlamentares também 
aprovaram o prazo de 31 de 
março que o governo tinha 
dado para invocar o Artigo 
50 do Tratado de Lisboa, que 
formaliza a saída da UE. Isso 
foi visto como uma vitória 
para o governo e como um 
sinal claro de que os parla-
mentares devem respeitar o 
resultado do referendo caso 
ganhem na Justiça o direito 
de serem os responsáveis 
por invocar o Artigo 50.

Suprema Corte
Por outro lado, a Supre-

ma Corte britânica entrou, 
ontem, no último dia de au-
diências para julgar um re-
curso do governo que pede 
que a formalização do Brexit 
seja iniciada pelo governo, 
sem precisar consultar o Par-
lamento. O pedido de inter-
ferência dos deputados foi 
inicialmente movido por  ci-
dadãos comuns, com base na 
prerrogativa de que somente 
o Parlamento pode revogar os 
direitos estabelecidos quando 
o Reino Unido se juntou à UE.

Há um mês, a Alta Corte 
decidiu que os parlamenta-
res precisam ser consultados 
antes de o governo invocar o 
Artigo 50. Ou seja, haveria 
uma possibilidade de o Par-
lamento simplesmente não 
iniciar o Brexit, apesar do 
resultado do referendo.

O governo entrou então 
com um recurso alegando 
que é o Executivo quem tem 
a prerrogativa de tomar as 

Da Rádio França Internacional

Ampla maioria escolheu 
como data oficial o dia 
31 de março de 2017

decisões sobre o Brexit, sem 
precisar consultar o Par-
lamento. A Suprema Corte 
deverá se posicionar sobre 
essa queda de braço entre 
Legislativo e Executivo. O 
veredito, no entanto, só deve 
ser conhecido em janeiro.

Longo processo
Sem a decisão da Supre-

ma Corte, o futuro do Brexit 
ainda é incerto, o que está 
dando margem a todo tipo 
de especulações e ataques 
mútuos entre aqueles que 
defendem a saída do Reino 
Unido do bloco e aqueles 
que preferiam a permanên-
cia. Mas já existem alguns 
indícios do que deve ocorrer.

Com a votação de on-

tem, o Parlamento britânico 
deu um sinal claro de que 
deve respeitar o resultado 
do referendo e não deve im-
pedir o Brexit, mesmo se ga-
nhar esse direito na Justiça. 
Ao mesmo tempo, o governo 
indicou que tem interesse 
em divulgar aos parlamen-
tares os planos para a saí-
da, informando se pretende 
tentar permanecer no mer-
cado comum, se vai concor-
dar com o livre trânsito de 
cidadãos europeus e várias 
outras decisões.

A única certeza até 
agora é a de que, se o Bre-
xit realmente for adiante, o 
processo formal de saída vai 
ser iniciado até 31 de março 
do ano que vem.

Seis países 
ocidentais pedem 
cessar-fogo em 
Aleppo, na Síria

Seis países, entre eles, 
Estados Unidos e França, pe-
diram um cessar-fogo ime-
diato diante da catástrofe 
humanitária em Aleppo, na 
Síria. As potências também 
fizeram um apelo à Rússia 
e ao Irã para que usem sua 
influência junto ao regime 
sírio para obter uma trégua. 

Em uma declaração 
conjunta publicada pelas 
presidências da França, Ale-
manha, Itália, Reino Unido, 
Canadá e Estados Unidos, 
os países afirmam que a “ur-
gência absoluta é um cessar-
-fogo imediato para permitir 
às Nações Unidas a entrega 
da ajuda humanitária às po-
pulações do Leste de Alep-
po, e socorrer as pessoas 
que fugiram”.

“Condenamos as ações 
do regime sírio e de seus 
aliados estrangeiros, prin-
cipalmente a Rússia, por 
obstruírem a ajuda humani-
tária; condenamos severa-
mente os ataques do regime 
sírio que devastaram insta-
lações médicas e civis, assim 
como a utilização de barris 
explosivos e armas quími-
cas”, diz o comunicado, que 
se une à demanda dos rebel-
des sírios de um cessar-fogo 
imediato de cinco dias para 
a retirada dos civis, expul-
sos da Cidade Antiga pelo 
regime.

Da Rádio França Internacional

Após o adiamento por alguns dias, 
o primeiro-ministro italiano, Matteo 
Renzi, entregou seu pedido formal de 
renúncia ao presidente Sergio Matta-
rella. Os dois líderes se reuniram por 
cerca de 45 minutos na sede do gover-
no italiano em Roma. A informação é 
da Agência Ansa.

Segundo o secretário-geral da Qui-
rinale, Ugo Zampetti, as consultas da 
Presidência para a formação do novo 
governo italiano foram iniciadas on-
tem, às 18h (15h no horário de Brasí-
lia). Esse é o primeiro passo formal de 
Mattarella para tentar formar um novo 
governo e não convocar eleições dire-
tas rapidamente.

A renúncia
O primeiro-ministro decidiu re-

nunciar depois de a população re-
jeitar, por um placar de 60% a 40%, 
sua reforma constitucional no refe-
rendo do último domingo (4). Renzi 
apostou todo o seu capital político 
no projeto, que reduzia o tamanho 
do Senado e promovia uma série de 
mudanças na Constituição italiana. 
Na segunda-feira (5), o premier re-
uniu seu gabinete no Palácio Chigi, 
também em Roma, e agradeceu a 
seus ministros “pela colaboração e 
pelo espírito de equipe demonstrado 
nesses anos de governo. Em seguida, 
como manda o protocolo, se dirigiu 
à Quirinale (residência oficial do pre-

sidente italiano) para entregar a car-
ta de renúncia.

No entanto, após um pedido de 
Mattarella, Renzi permaneceu no car-
go para que fosse aprovada a lei orça-
mentária para 2017 no Senado. Caso 
não houvesse aprovação até o fim des-
te ano, ela deixaria a Itália estagnada 
e sem poder fazer os gastos necessá-
rios do governo.

O projeto, então, foi submetido 
ao chamado “voto de confiança”, que 
faz com que o texto seja aprovado da 
maneira que foi apresentado, sem a 
possibilidade de adicionar emendas 
ou retirar partes da lei. Com isso, ele 
foi aprovado ontem por 173 votos a 
favor e 108 contra. Mais tarde, ao pre-
sidir pela última vez a reunião de sua 
sigla, o Partido Democrático (PD), com 
o premier italiano, Renzi propôs duas 
soluções para o período pós-renúncia: 
ou fazer um governo “de responsabi-
lidade” nacional com representantes 
de todas as forças políticas ou convo-
car novas eleições rapidamente.

“Somos o partido que tem a maio-
ria. Precisamos dar uma mão ao presi-
dente da República e encerrar a crise [do 
governo] na modalidade que ele esco-
lherá”, disse ainda aos membros do PD.

No caso de renúncia de um pre-
mier, a decisão final é sempre do pre-
sidente da República, que pode acei-
tar o pedido e iniciar consultas para 
formar um novo governo, dissolver o 
Parlamento e convocar eleições ou até 
mesmo manter o premier para um ga-
binete de objetivo definido.

Primeiro-ministro italiano 
apresenta pedido de renúncia

começA formAção do novo governo

Da Agência Ansa

Em referendo histórico, 51,9% dos britânicos votaram a favor da saída do Reino Unido da União Europeia no dia 23 de junho de 2016

foTo: Agência Lusa
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