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Comissão Interameri-
cana de Direitos Humanos 
recebeu denúncia. ONU tam-
bém fez alerta.  PÁGINA 14

Brasil é denunciado 
por PEC dos Gastos

Maior diferença foi 
registrada no valor da 
Novalgina, que custa de 
R$ 7,50 a R$ 20.  PÁGINA 5

Preço de remédio 
varia em até 166%

PRoCoN-PB

dIReItos HuMANos

Paraíba
Combate ao mosquito 
é reforçado no verão

 

Calor e chuvas espaçadas reduzem o 
ciclo evolutivo do Aedes aegypti de sete 
para cinco dias e elevam os riscos  de in-
fecção nesse período do ano.  PÁGINA 5

99 servidores 
da Pb expulsos 
por corrupção

Dados divulgados ontem pelo Ministério da Transparência mostram que grande parte das 
infrações ocorre em municípios com baixo Índice de Desenvolvimento Humano.  PÁGINA 4

opinião

Gonzaga Rodrigues - jornalista
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Cerimônia no Centro de Educação da Polícia Militar marcou a formatura de 54 novos aspirantes da PM e do Corpo 
de Bombeiros da Paraíba, que reforçam a partir da próxima semana as ações de segurança no Estado.  PÁGINA 6

Foto: Secom-PB

Com 46,5 metros de compri-
mento, o navio-patrulha Guaíba 
P-41 é equipado com um canhão 
e duas metralhadoras. PÁGINA 7

Navio da Marinha está 
aberto à visitação no 
Porto de Cabedelo

Embarcação ajudou nas buscas do
voo da Air France no Atlântico Sul

Foto: DivulgaçãoOpção de lazer

de 2003 A 2016

Zé Katimba recebe 
homenagem em JP

Aos 84 anos, Zé Katimba 
continua compondo e 

é um dos parceiros do 
cantor Martinho da Vila
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Sambista paraibano 
volta à Paraíba e partici-
pa hoje do show de pré
-lançamento do novo CD 
de Mirandinha. PÁGINA 9

Formação de Oficiais

PÁGINA 2

O aniversário 
de 100 anos do ator 

Kirk Douglas é um 
dos temas de hoje da 

coluna de Gonzaga 
Rodrigues
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Na terça-feira passada, a cidade de Ria-
chão do Poço foi finalmente atendida em 
uma de suas reivindicações mais antigas: o 
Governo do Estado inaugurou naquele dia 
a Escola Estadual de Ensino Médio, com ca-
pacidade para atender cerca de 500 estu-
dantes de Riachão e cidades vizinhas. Isto, 
por si só, já é um feito a se comemorar. Mas 
nesse caso particular, a construção da uni-
dade de ensino foi uma reivindicação da 
própria população, durante uma das plená-
rias do Orçamento Democrático Estadual. 
E isso faz diferença.

Desde 2011, opera-se na Paraíba, do 
ponto de vista administrativo, uma mu-
dança que guarda perfeita sintonia com 
os anseios dos mais diferentes setores da 
sociedade. A cada ano vão ficando para 
trás práticas já superadas que redunda-
vam na formulação de planos de governo 
feitos nos gabinetes fechados de técnicos e 
assessores dos governos. Dar voz ao povo, 
estimular a sua organização comunitária 
e comprometer-se com as reivindicações 
que emanam de audiências públicas – eis 
um trabalho que efetivamente contribui 
para a mudança de costumes. 

Governantes não podem mais ser vis-
tos como gestores que, mesmo legitimados 
pelo voto, decidem sozinhos como aplicar 
os recursos públicos. Foi-se o tempo – e 
almeja-se que nisto não haja retrocesso – 
em que administrar era tarefa de um ho-
mem só ou, quando muito, de um reduzido 
número de auxiliares. É claro que a demo-
cracia representativa tem os seus pontos 
positivos, mas nenhum deles pode superar 
ou, o que seria pior, pode dispensar a par-
ticipação popular que, em última análise, é 

a origem de todo o modelo do regime. Sem 
que se dê vez e voz ao povo, pode-se falar 
em qualquer coisa, menos em democracia.

Muitas coisas estão mudando no Bra-
sil – e é bom que seja assim. É saudável, 
por exemplo, que cadeia não seja um equi-
pamento do Estado destinado apenas a 
receber pobres e pretos. Engravatados 
de colarinhos brancos também devem 
frequentá-la, desde que cometam delitos 
e sejam julgados pelos competentes tribu-
nais. É bom sinal de mudança também que 
os mais necessitados disponham de meca-
nismos para reclamar quando são maltra-
tados pelos serviços públicos de saúde e 
educação. 

No caso do Estado da Paraíba, situa-
do numa das mais pobres regiões do país, 
a mudança a que nos referimos é certa-
mente mais sutil e por vezes deixa de ser 
bem percebida e avaliada pela sociedade: 
o Orçamento Democrático Estadual (ODE), 
criado pelo governador Ricardo Coutinho.
Trata-se sem dúvida de uma das práticas 
mais exitosas da atual gestão. Como fri-
sou o próprio Ricardo, certa feita, falando 
sobre o programa, “o ODE existe para que 
aprendamos a priorizar e a democratizar 
os recursos púbicos, para assim atender 
a quem mais precisa e sempre foi histori-
camente esquecido. Estamos avançando e 
quem passa por essa Paraíba sabe que es-
tamos no caminho certo. Nós avançamos 
por uma razão única e simples: este go-
verno anda lado a lado com o povo e com o 
povo irá continuar fazendo obras”. A Escola 
de Riachão do Poço é a prova de que, com 
um bom governo, a população constrói o 
seu próprio futuro. 

Editorial

 Crônica

 Mais do que uma escola
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Douglas que salvou Spartacus
Filho de imigrantes judeus que veio engrandecer a América, sem o reconhecimento da 
elite acadêmica, que o deixou fora do Oscar. Assunto para Martinho e J.B de Brito”

 

A cidade de Patos vai ganhar, 
em breve, um Complexo Ju-
diciário, a ser construído em 
um terreno a ser doado pelo 
município, área onde reunirá 
em um só local unidades do 
Poder Judiciário estadual, da 
Justiça Federal, do Ministério 
Público Federal, do Tribunal 
Regional Eleitoral e da Polícia 
Federal. O assunto foi discu-
tido entre os gestores das 
instituições acima citadas e 
o prefeito de Patos, Lenildo 
Morais, durante reunião no 
Tribunal de Justiça da Paraíba.

Em sua primeira visita 
ao Nordeste, o presiden-
te Michel Temer afirmou 
que a região é prioridade 
para o governo. “O Nor-
deste é uma prioridade 
para o nosso governo. 
Repassamos mais de R$ 
200 milhões para obras 
hídricas durante o nosso 
período, e vamos passar 
mais, porque investir em 
água é garantir direitos”, 
afirmou, durante sua pas-
sagem por Surubim, no 
Agreste de Pernambuco.

Segundo delação premiada da Operação 
Lava Jato, o ministro José Serra também 
está ligado a um esquema de caixa dois em 
sua campanha presidencial no ano de 2010. 
Executivos da Odebrecht afirmaram aos in-
vestigadores da Lava Jato que a campanha 
do agora ministro recebeu R$ 23 milhões em 
doações ilícitas.

Foi manchete do UOL ontem, o principal 
site de notícias do Brasil. Os três prin-
cipais pré-candidatos do PSDB à presi-
dência da República para as eleições de 
2018 são citados em delações premia-
das da Lava Jato: Geraldo Alckmim, Aé-
cio Neves e José Serra. Ontem foi a vez 
de Alckmim ser citado. Reportagem do 
jornal “Folha de S.Paulo” afirma que, em 
delação, a Odebrecht informou que fez 
doação ilegal, em dinheiro vivo, para 
as campanhas de Alckmin em 2010 e 
2014, ambas para o governo de São 
Paulo. A grande imprensa até divulga essas delações premiadas, mas não cobra dos juízes respon-
sáveis pela Lava Jato qualquer ação mais rigorosa envolvendo esses nomes citados. E quando nós, 
pobres mortais, vamos questionar o clima de intimidade entre o juiz Sérgio Moro e o tucano Aécio 
Neves, durante evento esta semana, vem logo a resposta de que isso não quer dizer nada. Como 
não? Do ponto de vista ético, será que é correto um juiz responsável pela maior Operação deflagrada 
no Brasil contra a corrupção estar em clima de intimidade e aos risos com um político que está 
sendo citado em delações e que amanhã ou depois pode vir a ser indiciado, caso a Lava Jato não seja 
tão seletiva como vem sendo até agora? Cartas para o juiz Sérgio Moro.

SerrA e o CAixA 2

MúSIcA DO MunDO

TEMER nO nORDESTE

UN Informe

AécIO TAMBéM MEncIOnADO

DIA DA JuvEnTuDEEM PATOS

TucAnOS nA LAvA JATO. E DAí?

O nome de Aécio Neves foi mencionado 
pelo ex-deputado federal Pedro Corrêa, 
que afirmou que ele foi um dos responsá-
veis pela indicação do diretor de Serviços 
da Petrobras, Irani Varella, na fase final do 
governo de Fernando Henrique Cardoso, 
em 2001. O presidente do PSDB também 
foi citado pelo ex-presidente da Transpe-
tro Sérgio Machado.

Neste sábado, dia 10, a 
partir das 14h, vai ser co-
memorado em João Pessoa 
o Dia Nacional da Juventude 
(DNJ), no Ginásio Ronaldão.  
O evento surgiu em 1985. 
“Estava evidente que a ju-
ventude precisava mobili-
zar-se e construir espaços 
de participação, para pensar 
e repensar uma nova socie-
dade, baseada nos princí-
pios do Evangelho de Jesus 
Cristo”, explicam os organi-
zadores do DNJ na Arquidio-
cese da Paraíba.

A dupla petrolinense formada pelos artistas Zé Manoel e Carol Guimarães é a primeira atração do 
projeto ‘Música do Mundo’ em 2017. Eles apresentarão ‘Vazante’, um show intimista, no formato 
voz e piano, o que dá mais visibilidade à sutileza da poesia de suas canções. O show será dia 6 
de janeiro (sexta-feira), a partir das 21h, na Sala de Concertos Maestro José Siqueira do Espaço 
Cultural José Lins do Rego. 

Gonzaga Rodrigues - gonzagarodrigues33@gmail.com

O mundo começava a se fechar, oprimindo, 
mal acabara de acontecer a maior das ascen-
sões que a vida me permitia alcançar, até ali. 
Octacílio Nóbrega de Queiroz, forjado no Diário 
de Pernambuco de Aníbal Fernandes, advoga-
do, professor, devoto de Euclides da Cunha, po-
lemista, diretor de A União, aponta na escada 
nomeando-me, aos gritos, secretário do jornal. 
Viu meu espanto, e confirmou: “Você mesmo!”. 

O lugar, desde o número inicial com o 
latinista do Liceu e presidente do Estado, 
Gama e Melo, só era ocupado por notorie-
dades, os Carlos Dias, Osias Gomes, Silvino 
Lopes, vago àquela hora, com a saída de Sá 
Leitão para os patamares da sua vocação, 
a advocacia e a cátedra acadêmica.

Como eu era mais de mexer com tipos 
e outros mecanismos da oficina, temi que 
a linha de frente da redação (Dorgival, Ma-
laquias, José Ramos) se agastasse. E fiquei 
surpreso quando, fechada a última página 
da noite, me vi cercado e levado para a co-
memoração na Maciel Pinheiro. 

Vêm as mudanças de governo e puxam-
-me o tapete, já casado, voltando à velha 
sensação de falta, angústia que sempre me 
acompanhara. Recriminava-me pela disper-
são em todos os meus passos. Já bem depois, 
cinquentão, ouvi de grande companheiro o 
que mais temia, a verdade da minha boa pre-
guiça, como ele me falou quando sugeri, já no 
final de um dos nossos trabalhos de equipe, 
“vamos montar uma agência juntos”: “Com 
você não dá, você não leva à frente”. 

Amargava a crua verdade, de moral lá em 
baixo, quando me bate na cara o cartaz do Pla-
za, aquela catedral de sonhos que abria as por-
tas para os convivas do antigo Ponto de Cem 
Réis. Era o Spartacus com Kirk Douglas. 

Eu tinha lido o romance de Howard Fast, 
adquirido nas bancas, remontando uma saga 
com a qual a história imperial não gastara seu 
latim. Como a história de Catilina, reduzido a 
bandido pela retórica arrasadora de Cícero.

Entrei no cinema com a imaginação muito 
acima do que poderiam oferecer as lentes e os 
papelões de Hollywood ou a tela de Seu Lemos. 
Sempre achei que as lentes e as cores do cine-
ma ficam sempre aquém dos limites da imagi-
nação. Uma coisa é Vidas Secas de Graciliano, 
outra a do filme. Assim, entrei leitor, espectador 
e, duas horas depois saí lanceiro e cavaleiro en-
sanguentado das hostes desesperadas a que o 
gladiador trácio havia se juntado.  Meu olhar, 
meu sangue, meu corpo e meu espírito reben-
tando de força, poder e resistência num choque 
arrasador com o retorno à rotina do Ponto de 
Cem Réis. Em nenhum momento me ocorren-
do que o Douglas não fosse o gigante, o Zumbi  
dos acorrentados de todos os regimes.        

Esses 100 anos que completou ontem, di-
zendo coisas, prometendo, e falando de amor 
talvez sejam o seu maior filme, o de um filho 
de imigrantes judeus que veio engrandecer a 
América, sem o reconhecimento da elite aca-
dêmica, que o deixou fora do Oscar. Mas este é 
assunto para Martinho Moreira Franco ou João 
Batista de Brito. 
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Gira Mundo: imprensa nacional
destaca intercâmbio de professores
Profissionais que viajaram 
à Finlândia foram tema de 
reportagem na BBC Brasil

A experiência dos 20 
professores da Rede Esta-
dual de Ensino que viaja-
ram para a Finlândia com 
objetivo de fazer um in-
tercâmbio de dois meses 
pelo projeto Gira Mundo 
foi destaque no site da BBC 
Brasil. Em reportagem pu-
blicada no último dia 7, os 
professores da paraíba re-
latam o que aprenderam no 
país nórdico e como estão 
aplicando esse aprendi-
zado nas salas de aula das 
unidades de ensino. O pro-
grama Gira Mundo é uma 
iniciativa dos Governos 
da paraíba e da Finlândia, 
desenvolvida pela Secreta-
ria de Estado da Educação 
(SEE) e Fundação de Apoio 
à pesquisa (Fapesq).

Uma das professoras 
entrevistadas pela BBC foi 
a patoense Vilma Leitão, da 
Escola Dr. Dionísio da Costa 
(premen), em patos. “Fiquei 

na Finlândia dois meses, e, 
logo nos primeiros dias, me 
chamou muito a atenção o 
fato de o aluno ser priorida-
de total no processo, pois é 
ele próprio quem conduz e 
gerencia sua aprendizagem. 
Eles valorizam menos con-
teúdos ligados ao programa 
e mais o acompanhamento 
de como cada criança ou 
adolescente vai identificar 
e desenvolver suas compe-
tências”, disse a professora 
na entrevista.

Na Finlândia, os pro-
fessores aprenderam sobre 
o sistema educacional fin-
landês, tiveram aulas todos 
os dias, das 9h às 15h, com 
dinâmicas em grupo, apre-
sentação de seminários 
sobre temas educacionais 
específicos, elaboração de 
trabalhos colaborativos e 
visitas técnicas às escolas 
finlandesas em Hämeen-
linna. O grupo também 
conheceu as organizações 
ligadas à educação profis-
sional como proAkademia 
e Demola, na cidade vizi-
nha de Tampere. Os profes-

FOTO: Secom-PB

sores puderam ainda viven-
ciar experiências culturais 
enquanto se adaptavam às 
condições climáticas locais, 
importantes para a com-

preensão das tradições.
Foram investidos mais 

de R$ 4 milhões, tanto na 
edição canadense do Gira 
Mundo, voltada para estu-

dantes e lançada no início 
deste ano, quanto na edição 
finlandesa, voltada para 
professores. Gastos com 
alimentação, hospedagem, 

passagem, entre outros, fo-
ram custeados pelo Gover-
no do Estado. Além disso, 
os professores receberam 
uma bolsa mensal.

Professores da PB que participaram do projeto aprenderam sobre o sistema educacional finlandês e realizaram visitas técnicas a escolas

O governador Ri-
cardo Coutinho inspe-
ciona, neste sábado 
(10), às 10h, as obras do 
Viaduto do Geisel para 
atestar a liberação dos 
novos trechos da BR-
230. Na quinta-feira (8) 
foi liberado o trecho 
sentido Campina Gran-
de/Cabedelo e neste 
domingo (11) será libe-
rado o sentido Cabede-
lo/Campina Grande. As 
alterações nas vias são 
definitivas. 

As duas últimas al-
ças, situadas nas proxi-

midades da Central de 
Polícia Civil, no Geisel, 
serão concluídas em 
breve. Após a finaliza-
ção, serão instaladas 
as últimas sinalizações, 
assim como a arboriza-
ção e detalhes do aca-
bamento. O viaduto foi 
edificado em concreto 
armado, com quatro 
alças e trevo, devendo 
ser entregue até o final 
deste mês. Cerca de R$ 
39 milhões foram inves-
tidos pelo Governo do 
Estado em parceria com 
o Governo Federal.

Ricardo Coutinho visita 
obras neste sábado

VIADUTO DO GEISEL STF garante ao Estado aplicação de ajuste
ClickPB

Ao deferir medida cau-
telar na petição (pET) 6398, 
o ministro Luiz Fux, do Su-
premo Tribunal Federal 
(STF), garantiu ao Estado 
da paraíba a aplicação dos 
termos do ajuste fixado en-
tre os estados e a União para 
refinanciamento de dívidas, 
nos mesmos moldes dos di-
reitos garantidos aos entes 
federados que judicializaram 
a questão.

No pedido, o procura-
dor-geral da paraíba, Gilber-
to Carneiro, lembrou que em 
junho deste ano foi celebra-
do acordo entre a União e os 
governadores dos estados 
e do Distrito Federal, quan-
do teriam sido desenhadas 

possíveis soluções para os 
impasses, inclusive quanto à 
controvérsia referente à for-
ma de capitalização dos juros 
simples ou compostos. 

Entretanto, segundo Gil-
berto, somente judicialmente 
se estaria conseguindo cum-
prir os termos do acordo, ale-
gando que os demais entes da 
federação, dentre eles a paraí-
ba, por não terem judicializa-
do a questão, não estão sendo 
contemplados com o mesmo 
tratamento, uma vez que só 
poderão firmar o acordo com 
a União com aplicação dos ter-
mos dos ajustes negociados 
na reunião realizada em junho 
de 2016, após a aprovação do 
projeto de lei complementar 
ainda em tramitação no Con-
gresso Nacional.

Em sua decisão, o relator 
salientou que dentre as várias 
disposições constitucionais, 
estabelecem-se premissas 
fundamentais à organização 
do sistema tributário e finan-
ceiro nacional. 

“Não é demais lembrar 
que essas disposições colo-
cam-se dentro de uma forma 
de estado federalista, que, 
por meio da cooperação entre 
os entes federados, apresenta 
algumas definições mínimas, 
dentre as quais destacam-se 
também seus aspectos tribu-
tários e financeiros”.

O caso concreto trata da 
possibilidade de se aplicar, 
até que sobrevenha a edição 
de lei complementar especí-
fica que discipline a questão, 
o acordo político estabeleci-

do entre a União Federal e os 
estados membros da federa-
ção quanto às condições de 
refinanciamento de dívida e à 
forma de cálculo dos juros in-
cidentes, salientou o ministro 
Fux em sua decisão.

“A atual situação fiscal 
e financeira em que se en-
contram os Estados-mem-
bros é por todos conhecida, 
evidenciado a urgência que 
o contexto exige”, salientou 
o ministro, lembrando que, 
como mencionado na peti-
ção inicial, muitos estados 
judicializaram a questão 
- Mandados de Segurança 
34023, 34110, 34122, 34132, 
34141 e Ação Cível Originá-
ria 2925 -, em todos os casos 
com decisões liminares favo-
ráveis aos autores.

REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA JUNTO À UNIÃO

pelo terceiro ano con-
secutivo, a Escola de Admi-
nistração Tributária (Esat), 
órgão da Secretaria de Es-
tado da Receita, é finalista 
do prêmio da Associação 
Brasileira de Recursos Hu-
manos, Seccional da pa-
raíba, (ABRH-pB) 2016. A 
Esat concorre ao prêmio 
‘Ser Humano’ com o pro-
grama de qualificação “Se-
meando Sementes da Ci-
dadania”, uma plataforma 
virtual que oferece cursos 
a distância para servidores 
públicos da Receita Esta-
dual, entidades convenia-
das e alunos de escolas pú-
blicas. A premiação com os 
vencedores será realizada 
no próximo dia 13, em João 
pessoa.  

Segundo o comunicado 
da ABRH-pB, a escolha do 
case da Esat “Semeando Se-
mentes da Cidadania” para 
finalista do prêmio ‘Ser 

Humano’ “é fruto de mui-
to trabalho e dedicação, e 
temos a máxima honra em 
reconhecer empresas e pro-
fissionais competentes e 
comprometidos, que desen-
volvem práticas criativas e 
inovadoras na valorização 
das pessoas dentro e fora 
das organizações”.

Nos últimos dois anos, 
a Esat venceu o prêmio 
‘Ser Humano’ com os ca-
ses ‘Esat Virtual’ (2014) 
e com o projeto "Quando 
o Santo de Casa, com cria-
tividade e inovação, obra 
milagre”(2015), que de-
senvolveu um Sistema Ge-
renciador de Capacitação 
(Sigecap).

A Esat é o órgão pio-
neiro na gestão estadual 
em oferecer cursos em pla-
taforma virtual a distância 
para servidores públicos e a 
sociedade. A plataforma no 
endereço https://www3.

receita.pb.gov.br/portale-
sat/ já produz cursos para 
os auditores e servidores da 
Receita Estadual, mas neste 
ano ampliou parcerias com 
entidades por meio de con-
vênios, incluindo a Secreta-
ria de Estado da Educação, 
o Fórum de Combate à Cor-
rupção (Focco) e o Conse-
lho Regional de Contabili-
dade do Estado da paraíba 
(CRC-pB).

A escola é vinculada 
ao gabinete do secretário 
de Estado da Receita e foi 
criada em 2007. A estrutu-
ra organizacional é dotada 
de autonomia administra-
tiva e financeira. Os obje-
tivos da escola são o ensi-
no, a pesquisa, a extensão, 
a análise, a catalogação e 
a divulgação da legislação 
tributária e demais infor-
mações de interesse da 
arrecadação, fiscalização e 
tributação.

Em comemoração ao Dia 
Mundial de Combate à Corrup-
ção, o Governo do Estado está 
disponibilizando desde ontem,  
o novo portal da Transparência. 

A ferramenta garante aces-
so irrestrito às informações 
relativas à aplicação dos recur-
sos públicos pelos gestores e a 
população pode pesquisar in-
formações de interesse sobre 
a arrecadação do Estado, con-
tratos firmados com empresas 
e convênios estabelecidos com 
os municípios, editais que es-
tão abertos, em processo e fi-
nalizados, volume de recursos 
transferidos pela União para o 
Estado, além do valor gasto com 
pessoal, obras e serviços. 

No portal da Transparência, 
o cidadão tem acesso a gráficos, 
estatísticas e poder fazer down-
load da receita e despesas em 
diferentes formatos. O visitante 
também pode acessar dados re-
ferentes a diárias e passagens e 
consultar o volume dos manan-

ciais. O Governo do Estado está 
buscando aumentar a transpa-
rência na gestão do gasto públi-
co, permitindo que o mercado, 
os agentes políticos, os órgãos 
de controle e o cidadão comum 
possam efetivamente exercer 
o controle social. O portal tam-
bém possibilita o acompanha-
mento da atuação do Conselho 
Estadual de Transparência pú-
blica e Combate à Corrupção.

O SIC PB
O Serviço de Informação 

ao Cidadão também se encontra 
com nova interface, fazendo com 
que o cidadão solicite com facili-
dade e segurança a informação 
desejada. O SIC-pB garante todo 
e qualquer tipo de informação ao 
cidadão, exceto as consideradas 
sigilosas e secretas que amea-
cem à segurança do Estado. 

Balanço
Desde sua implantação, em 

novembro de 2012, até outubro 

de 2016, o SIC na paraíba rece-
beu 3.801 pedidos de informa-
ção, sendo 3.740 atendidos na 
fase inicial (20 dias) ou durante 
o período de prorrogação (30 
dias). Apenas 20 foram negadas, 
uma solicitação cancelada e 39 
foram atendidas fora do prazo. 
Um desempenho de 99,42%. O 
cidadão pode acompanhar estes 
dados por meio de gráficos e ta-
belas no link “estatísticas”, dispo-
nibilizado na própria página do 
SIC pB: www.sic.pb.gov.br

O portal da Transparência 
Estadual é gerido pela Contro-
ladoria Geral do Estado e con-
ta com o suporte técnico da 
Companhia de processamento 
de Dados da paraíba - Codata 
e da Secretaria Estadual de Co-
municação Institucional – Se-
com. Os dados têm atualização 
diária, mensal ou semestral, 
dependendo do tipo de pes-
quisa realizada pelo cidadão 
no endereço eletrônico: www.
transparencia.pb.gov.br.

Esat é finalista pelo terceiro ano 
seguido do Prêmio Ser Humano 

Novo Portal da Transparência traz 
acesso irrestrito às informações 

ESCOLA DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA COMBATE À CORRUPÇÃO
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Políticas

99 servidores foram expulsos por
corrupção na Paraíba em 13 anos
Em todo o País, o número 
de expulsões de 2003
a 2016 chegou a 471

O Ministério da Trans-
parência, Fiscalização e 
Controladoria-Geral da 
União divulgou ontem que 
6.130 servidores foram ex-
pulsos do serviço público 
entre 2003 e 2016, sen-
do 4.029 por corrupção 
(65%). Apenas em 2016, 
foram expulsos do serviço 
público 471 funcionários.

Na Paraíba, 99 servido-
res foram expulsos desde 
2003, o que corresponde 
a 2,79 casos de expulsão a 
cada grupo de mil servidores 
ativos. O índice de expulsões 
por corrupção no Estado é o 
quinto menor do País e está 
bem abaixo da média nacio-
nal, que foi de 5,29 casos por 
grupo de mil servidores.

Em balanço apresenta-
do durante o Dia Interna-
cional contra a Corrupção, 
o ministério informou que 
desde 2003 foram deflagra-
das 247 operações de com-
bate a corrupções.

Segundo o secretário-
-executivo do Ministério da 
Transparência, Wagner Ro-
sário, 67% dos atos de cor-
rupção investigados nessas 
operações ocorreram em 
áreas de saúde e educação, 
na maioria dos casos, em 
obras inacabadas, desvios 
em merenda escolar, me-
dicamentos vencidos e mal 
armazenados que não ser-
vem ao seu propósito.

Grande parte das ações 
ocorrem em municípios 
com baixo Índice de Desen-

volvimento Humano (IDH). 
"O baixo IDH é uma das 
consequências das ações de 
corrupção", disse o secretá-
rio Wagner Rosário.

Somente em 2016, 
a Controladoria aplicou 
1.104 punições para em-
presas privadas por denún-
cias de corrupção. 

Dessas, 30 empresas 
estavam envolvidas com 
as denúncias da Operação 
Lava Jato e 3 foram decla-
radas inidôneas e não po-
derão fazer contratos com 
o setor público. São elas: 
Mendes Júnior, Skanska e 
Iesa.

De acordo com o minis-
tério, de janeiro a junho de 
2016 as ações da Controlado-
ria geraram R$ 952 milhões 
aos cofres públicos. Desde 
2012, as ações economizaram 
R$ 15,9 bilhões aos cofres pú-
blicos. Só em 2015, a econo-
mia foi de R$ 2,4 bilhões.

Balanço foi 
apresentado 
ontem pelo 
Ministério da 
Transparência 
durante as 
atividades em 
comemoração 
ao Dia Interna-
cional contra a 
Corrupção

O Instituto do Patrimônio His-
tórico e Artístico do Estado da Pa-
raíba recebeu Votos de Aplauso da 
Assembleia Legislativa. Segundo 
os requerimentos do parlamentar 
João Gonçalves, apresentados em 
plenário e aprovados em sessão, o 
Iphaep foi homenageado por rea-
lizar, nos últimos meses, três ações 
que destacaram sua missão de 
proteger a memória e a história 
do patrimônio cultural e arquite-
tônico dos municípios paraibanos.

Foi destacada a II Semana 
do Patrimônio Cultural, realiza-
da pelo Iphaep, em agosto des-
te ano, e que contemplou, além 
da capital, vários municípios do 
Estado. Mas, no mesmo reque-
rimento, o deputado exaltou a 
restauração do painel azulejar 
"Naus Portuguesas", um signi-
ficativo exemplar da azulejaria 
lusa do começo do século XX afi-
xado, para visitação pública, no 
Palácio da Redenção. 

Por fim, a partir de mais uma 

iniciativa do parlamentar, a Casa 
de Epitácio Pessoa aprovou que 
fosse consignado, na ata dos tra-
balhos legislativos, Voto de Aplau-
so em virtude do lançamento do 
jornal Parahyba, de responsabili-
dade da equipe do patrimônio es-
tadual, que pretende circular tri-
mestralmente e que, no primeiro 
número, lembrou a história dos 45 
anos de criação do Iphaep.

Em resposta às iniciativas do 
deputado João Gonçalves, a di-
retora executiva do Iphaep, Cas-
sandra Figueiredo, enviou ofício 
em que agradece à Assembleia 
Legislativa da Paraíba os Votos 
de Aplauso. “É com grande satis-
fação que recebemos essa home-
nagem de iniciativa do deputado 
João Gonçalves, que nos estimula 
a prosseguir, buscando, cada vez 
mais, discutir, interagir e socializar 
informações que coloquem a so-
ciedade como integrante do tra-
balho que desenvolvemos”, disse 
a diretora.

Ela também destacou: “Ao 
mesmo tempo, aumenta a nossa 
responsabilidade em buscarmos 
avançar sempre, na nossa atua-
ção em defesa do patrimônio 
histórico do nosso Estado. Esta 
diretoria, em nome da equipe do 
Instituto do Patrimônio Histórico 
e Artístico do Estado da Paraíba 
agradece a iniciativa do deputa-
do João Gonçalves”. 

A diretora executiva do ins-
tituto estadual explicou, ainda, 
que os trabalhos são resultados 
de uma perfeita integração de 
todos os funcionários do Iphaep. 
“Portanto, esta homenagem é 
dedicada à toda a equipe técni-
ca que, de forma séria, correta, 
competente e incansavelmente, 
vem trabalhando, atenta ao cum-
primento da nossa missão, en-
quanto agentes públicos, à frente 
de um órgão que busca a preser-
vação do patrimônio cultural, da 
memória e da identidade do povo 
paraibano”, finalizou. 

Iphaep recebe Votos de Aplauso
Patrimônio histórico

Foto: Divulgação

Instituto foi homenageado por realizar ações que destacaram sua missão de proteger a memória e a história do patrimônio cultural

A juíza eleitoral da 16ª 
Zona do município de Campi-
na Grande/PB,  Anna Christina 
Soares Penazzi Coelho, infor-
ma que a cerimônia de Diplo-
mação dos Eleitos no último 
Pleito 2016 acontecerá na pró-
xima sexta-feira (16), às 16h, 
no auditório do Garden Hotel, 
situado na Rua Engenheiro 
José Bezerra, 400 – Mirante.

Os veículos de comuni-
cação interessados em cobrir 
o evento deverão acessar o 

link https://goo.gl/YXVNH9 
e preencher o formulário até 
a próxima terça-feira (13).

Serão diplomados os 
candidatos eleitos para os 
cargos de prefeito, vice-pre-
feito e vereador, além de três 
suplentes de vereador de 
cada coligação e partido.

O diploma conferido 
pela Justiça Eleitoral é docu-
mento obrigatório para que 
os eleitos sejam empossados 
nos respectivos cargos.

A Companhia de Proces-
samento de Dados da Paraíba 
– Codata, em parceria com a 
Agência Brasileira de Inteligên-
cia – Abin, realiza na próxima 
terça-feira (13), às 10h, na Sala 
de Sessões do Tribunal Regio-
nal Eleitoral-TRE, situado na 
Av. Princesa Isabel, 201, Cen-
tro, em João Pessoa, a palestra 
sobre Proteção do Conheci-
mento Sensível e Noções de 
Contraespionagem, proferida 
pelos Oficiais de Inteligência 
da Abin, Washington Gomes e 

Mariana Barreiras.
A palestra objetiva mo-

bilizar os servidores acerca 
das melhores práticas de se-
gurança da informação, sen-
sibilizando sobre as inúmeras 
ameaças ao ativo primordial 
da empresa, que são os dados 
custodiados, e desenvolvendo 
uma cultura de proteção. As-
sim como difundir uma cultura 
de proteção do conhecimento 
para o Estado da Paraíba, nos 
mesmos moldes estabelecidos 
para órgãos e entidades.

16ª Zona Eleitoral vai 
diplomar eleitos em CG

Codata e Abin realizam 
palestra sobre proteção

na sexta-Feira

noções de contraesPionagem

FPM liberou
ontem mais de 
de R$ 121,8 mi 
às prefeituras

As 223 prefeituras mu-
nicipais da Paraíba recebe-
ram nessa sexta-feira R$ 
121.888.326,25 milhões cor-
respondentes ao 1º repasse do 
mês de dezembro do Fundo de 
Participação dos Municípios 
(FPM).

De acordo com publica-
ção da Confederação Nacional 
dos Municípios (CNM), o valor 
já vem com desconto do Fun-
do de Manutenção e Desenvol-
vimento da Educação Básica 
(Fundeb). 

Segundo a nota elaborada 
pela área de Estudos Técnicos 
da CNM, em comparação com 
o primeiro decêndio do mes-
mo mês do ano anterior, 2015, 
o presente decêndio teve um 
crescimento de 21,58% em 
termos nominais, sem consi-
derar os efeitos da inflação.

 Quando se considera o 
valor real dos repasses e as 
consequências da inflação, o 
decêndio apresenta um cresci-
mento expressivo de 14,94%.

A realização de uma nova 
licitação a ser feita pelo Minis-
tério da Integração para exe-
cução das obras da primeira 
etapa do Eixo Norte do Projeto 
de Integração do Rio São Fran-
cisco, do lote que foi abando-
nado pela construtora Mendes 
Júnior, pode atrasar o crono-
grama em, pelo menos, mais 10 
meses. Essa afirmação foi feita 
ontem pelo deputado estadual 
Jeová Campos. 

Segundo o deputado pa-
raibano, ao invés de fazer nova 
licitação, o Governo Federal 
teria outra forma de contor-
nar esse transtorno e que não 
atrasaria tanto a conclusão da 
obra. “O Tribunal de Contas 
da União (TCU), em decisão 
anunciada no dia 10 de agosto 
passado, deu parecer favorável 
para que o ministério adotasse 
a medida mais adequada para 
garantir que  as obras do pro-
jeto não sofressem desconti-
nuidade. E dada a urgência da 
situação, diante da grave crise 

hídrica que passa o Nordeste, 
cuja solução só será resolvida 
com a água da transposição, o 
mais prudente seria o governo 
firmar um contrato emergen-
cial com as construtoras Quei-
roz Galvão ou Serveng, que são 
empresas que já participam do 
projeto, já estão mobilizadas no 
local, com equipamentos e ma-
terial humano, são habilitadas 
no ministério, vêm cumprindo 
rigorosamente os contratos e 
poderiam assumir os serviços 
imediatamente, sem compro-
metimento do cronograma”, 
destaca Jeová.

Para o parlamentar, a rea-
lização de uma nova licitação, 
cujas propostas só estão pre-
vistas para serem abertas na 
primeira quinzena de janeiro 
do próximo ano e cuja contra-
tação das obras só deve ocor-
rer em fevereiro de 2017, a 
conclusão da obra vai atrasar 
mais uns 10 meses. 

O trecho que é alvo do 
edital, segundo divulgação 

do Ministério da Integração,  
contempla a realização de 
serviços em 140 quilômetros 
de extensão, que atravessa os 
municípios pernambucanos 
de Cabrobó, Salgueiro e Ver-
dejante e pela cidade cearense 
de Penaforte. Os contratos da 
Mendes Júnior, segundo Jeová, 
compreendem lotes responsá-
veis pela captação de água do 
Rio São Francisco, em Cabrobó 
(PE), até o início do reservató-
rio Jati, em Jati (CE) e das três 
estações que deveriam ser 
construídas pela construtora, a 
primeira já foi feita, com 40km 
de canal que, inclusive,  já estão 
com água, a segunda, já estava 
em fase de testes quando a MJ 
abandonou a obra em julho, e 
a terceira sequer começou a 
fase de montagem. “Essa é uma 
obra de continuidade, onde um 
trecho compromete o todo, daí 
também a urgência de se resol-
ver o problema da substituição 
da construtora e reiniciar a 
obra”, esclarece Jeová.

Decisão do Governo Federal 
poderá atrasar transposição

nova licitação Para o eixo norte



PRF apreendeu 127 Kg 
de maconha nas rodovias 
da Paraíba em 2016
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Várias ações estão sendo 
realizadas com o objetivo 
de mobilizar a população

Estado intensifica combate ao mosquito
aedes aegyPti

Foto: Evandro Pereira

José Alves
zavieira2@gmail.com

Os servidores que parti-
cipam do Comitê Estadual de 
Enfrentamento a Dengue con-
tinuam realizando arrastões 
de combate ao Aedes aegypti, 
visitando principalmente os 
locais onde existem focos do 
mosquito denunciados através 
do aplicativo “Aedes na Mira”, 
que recebeu desde dezembro 
do ano passado 1.500 denún-
cias. Nos pontos denunciados 
são realizados trabalhos de 
conscientização e distribuição 
de panfletos, além do uso de 
produtos nos possíveis focos 
para combater a prolifera-
ção do Aedes que transmite 
dengue, zika, febre amarela e 
chikungunya, além de casos de 
microcefalia.

O trabalho vem sendo rea-
lizado por servidores de diver-
sas secretarias de Estado em 
parceria com as secretarias de 
saúde municipais, militares do 
Corpo de Bombeiros e solda-
dos do I Grupamento de Enge-
nharia e do 16º Regimento de 
Cavalaria Mecanizada (16º RC 
Mec). As ações têm como ob-
jetivo mobilizações que visam 
conscientizar a população.

De acordo com a gerente 
operacional de Vigilância Epi-
demiológica da SES-PB, Izabel 
Sarmento, com a chegada do 
verão, o ciclo evolutivo do Ae-
des reduz de sete para cinco 
dias, motivado pelas chuvas 
espaçadas e o intenso calor da 
estação, que vai de dezembro 
a março. “Por isso, se faz ne-
cessário que as ações sejam 

intensificadas previamente e 
de forma contínua. Uma mobi-
lização como esta traz um aler-
ta e convoca todas as instâncias 
(federal, estadual e municipal), 
junto à população, para juntos 
combatermos o mosquito”, 
alertou.

Na semana passada, o 
ministro das Cidades, Bruno 
Araújo, esteve em João Pessoa 
e assinou a autorização de libe-
ração para leilões de veículos 
inservíveis que se encontram 
no pátio da PRF, servindo de 
criadouros do mosquito. Em 
seguida, a equipe de mobiliza-
ção juntamente com o minis-
tro seguiu para a comunidade 
Brasília de Palha, no Miramar, 
onde foram destruídos possí-
veis criadouros do mosquito. 

A ação nacional, coorde-
nada pelo Ministério da Saúde 
e o Governo da Paraíba, por 
meio de diversas secretarias e 
outras instituições estaduais,  
envolve trabalhadores em am-
bientes internos e externos de 
todos os espaços públicos das 
três esferas de governo (fede-
ral, estadual e municipal).

Notificações da doença
Até a 46ª semana epide-

miológica (18 de novembro), 
foram notificados na Paraí-
ba 43.939 casos de dengue, 
20.432 casos de chikungunya e 
4.707 casos de zika. Quanto aos 
óbitos por chikungunya, foram 
notificados 24 casos no Estado. 
Já de mortes por dengue, foram 
notificados cinco casos. 

Aedes na Mira
O aplicativo Aedes na 

Mira, que tem o objetivo de 
agilizar o combate ao mosqui-
to Aedes aegypti (transmissor 
da dengue, zika, chikungun-

ya), geralmente computa au-
mento nas denúncias durante 
a chegada do verão, em razão 
do aumento de chuvas espa-
ças. Até ontem, moradores 
de 60 municípios paraibanos 
haviam utilizado o aplicativo 
para fazerem denúncias de 

criadouros de mosquitos.
O aplicativo foi desenvol-

vido por meio de uma parceria 
entre a Secretaria de Estado da 
Saúde (SES) e a Companhia de 
Processamento de Dados da 
Paraíba (Codata). Do aplicativo, 
as demandas são enviadas, de 

forma imediata, para a Sala de 
Situação Estadual, localizada na 
sede da SES, na capital, de onde 
são encaminhadas para as Se-
cretarias de Saúde dos muni-
cípios para as providências. O 
aplicativo está disponível para 
celulares e todos os dispositi-

Saiba mais

l Mantenha bem tampados: caixas, tonéis 
e barris de água.
l Coloque o lixo em sacos plásticos e 
mantenha a lixeira sempre bem fechada.
l Não jogue lixo em terrenos baldios.
l Se for guardar garrafas de vidro ou 
plástico, mantenha-as sempre com a boca 
para baixo.
l Não deixe a água da chuva acumular 
sobre a laje e calhas entupidas.

l Encha os pratinhos ou vasos de planta 
com areia até a borda.
l Se for guardar pneus velhos em casa, 
retire toda a água e mantenha-os em locais 
cobertos, protegidos da chuva.
l Limpe as calhas com frequência, evitando 
que galhos e folhas possam impedir a pas-
sagem da água.
l Lave com frequência, com água e sabão, 
os recipientes utilizados para guardar água, 

pelo menos uma vez por semana.
l Os vasos de plantas aquáticas devem ser 
lavados com água e sabão, toda semana. 
É importante trocar a água desses vasos 
com frequência.
l  Piscinas e fontes decorativas devem ser 
sempre limpas e cloradas.
l  Sempre que possível evite o cultivo de 
plantas como bromélias ou outras que acu-
mulem água em suas partes externas.

Preço de remédio varia em até 166,67%
A Autarquia do Progra-

ma de Proteção e Defesa do 
Consumidor (Procon-PB), por 
meio do Setor de Pesquisa e 
Estatística, realizou nos dias 5 
e 6 de dezembro uma pesquisa 
comparativa de preços de me-
dicamentos em oito farmácias 
de João Pessoa. Foram pes-
quisados 34 medicamentos, 
sendo 17 de referência e 17 
genéricos, e a maior variação 
encontrada foi 166,67% para 
medicamentos de referência. 

Neste caso, o Novalgina 
(500 mg/ml - gotas 10 ml), cujo 
menor preço foi de R$ 7,50 e o 
maior encontrado ao custo de 
R$ 20,00. Já o medicamento 

Zentel (400 mg - 1 comprimido 
mastigável) obteve a segunda 
maior variação, 165,78%, com 
um menor preço de R$ 4,50 e o 
maior de R$ 11,96.  No entanto, 
a menor variação encontrada 
foi de 24,96% para o medica-
mento Lasix (40 mg - 20 com-
primidos), cujo menor preço 
foi de R$ 12,94 e o maior preço 
de R$ 16,17. 

Em relação aos medica-
mentos genéricos, a maior 
diferença foi de R$ 24,94 
para a Amoxilina (referência 
Amoxil, 500mg- 21 cápsu-
las), cujos preços podem ser 
encontrados nos valores de 
R$ 8,50 até R$ 33,44. Ainda 

para os genéricos, a menor 
diferença foi de R$ 0,85 para 
o Bromidrato de Fenoterol 
(referência Berotec, 5 mg sol 
oral fr 20 ml), cujos preços 
podem ser encontrados nos 
valores de R$ 3,54 à R$ 4,59. 

A pesquisa constatou ain-
da que, em média, os genéri-
cos podem ser até 286% mais 
baratos que os medicamentos 
de referência. No entanto, em 
algumas farmácias, determina-
dos medicamentos genéricos 
são mais caros que os medi-
camentos de referência. Por 
exemplo, o genérico do Acetato 
de Dexametasona custa mais 
que o de referência Dexason 

em três farmácias pesquisadas.
A coleta dos dados foi 

realizada presencialmente 
através de formulário com 
estrutura detalhada a fim de 
evitar possíveis erros no pre-
enchimento.

PesQUisa do PRoCoN-PB

“A falsificação e a presença de 
medicamentos irregulares no mer-
cado representam um dos maiores 
problemas de saúde pública mun-
dial”, enfatizou a diretora-geral da 
Agência Estadual de Vigilância Sa-
nitária (Agevisa/PB), Glaciane Men-
des.

Durante o programa ‘Momen-
to Agevisa’, veiculado na progra-
mação do Jornal Estadual da Rádio 
Tabajara (AM 1.110 e FM 105.5), 
edição da última quinta-feira (8), 
a gestora da Agevisa citou dados 
da Organização Mundial de Saúde 
(OMS), afirmando que medicamen-
tos falsificados são um problema 
global que atinge tanto os países 

desenvolvidos quanto os países em 
desenvolvimento, matando, inca-
pacitando e ferindo adultos e crian-
ças, indistintamente. 

Segundo Sérgio de Vascon-
celos Brindeiro, gerente-técnico 
de Medicamentos da Agevisa/PB, 
o medicamento é um produto es-
pecial que deve ser rigorosamen-
te elaborado com a finalidade de 
prevenir e curar doenças, ou aliviar 
seus sintomas. Mesmo assim, não 
escapa à ação criminosa dos falsifi-
cadores. “Em 2012, durante evento 
da Organização Mundial de Saúde, 
que reuniu especialistas de 70 paí-
ses, tomou-se consciência de que 
a falsificação de medicamentos é 

um crime global que afeta muitos 
países, propagando um efeito de-
vastador sobre a saúde pública”, 
ressaltou.

“Para enfrentar o problema, 
o sistema de produção de medica-
mentos deve, obrigatoriamente, 
observar critérios rígidos, especial-
mente de controle de composição 
e de qualidade, de forma a garantir 
a sua segurança e eficácia, e para 
que se obtenha sucesso na resposta 
da ação esperada”, observou Brin-
deiro. Ele acrescentou que todo 
medicamento comercializado no 
território nacional deve ter registro 
na Agência Nacional de Vigilância 
Sanitária (Anvisa).

Agevisa pede mais atenção dos consumidores
MediCaMeNtos FaLsiFiCados

A maior parte dos re-
gistros se perdeu ao longo 
do tempo, consequência de 
sucessivas administrações 
e até de um pequeno in-
cêndio no setor administra-
tivo, mas, o fato é que nos 
seus 45 anos de atuação, a 
Maternidade Dr. Peregrino 
Filho, de Patos,  tem pres-
tado relevantes serviços à 
mulher como referência no 
atendimento de ginecologia 
e obstetrícia e procedimen-
tos diversos destinados, ex-
clusivamente, ao público fe-
minino. Administrada desde 
junho de 2013 pela Organi-
zação Social Instituto Gerir, 
através de um contrato de 
pactuação com o Gover-
no Estadual, a unidade foi 
construída pela Sociedade 
de Proteção e Assistência a 
Infância e inaugurada pelo 
governador Ernani Sátiro, 
no dia 15 de novembro de 
1971. O político foi também 
o responsável por destinar 
os recursos para construção 
da Maternidade quando era 
deputado. 

Nos últimos anos, a Ma-
ternidade também se con-
solidou como referência em 
gravidez de alto risco e já na 
gestão do Gerir, em 2013, 
passou a disponibilizar mas-
tectomia (retirada da mama) 
pelo Sistema Único de Saú-
de (SUS) facilitando a vida 
das pacientes que  não mais 
precisam viajar para Cam-

pina Grande ou João Pessoa 
para ter acesso a esse pro-
cedimento, firmou convênio 
com o Circor do Hospital 
Português em Recife para 
identificar cardiopatias con-
gênitas através de exames 
a distância, implantou um 
novo serviço de governança 
e desde o ano passado dis-
põe de um ambulatório de 
Microcefalia, com equipe 
multidisciplinar, que acom-
panha crianças que nascem 
com a doença. 

Além disso, a unidade 
dispõe de um Banco de Leite 
que mantém o Padrão Ouro 
de certificação em presta-
ção de serviço e é referên-
cia em sua área de atuação. 
Na última década, a unidade 
tornou-se Hospital Amigo 
da Criança ao adotar postu-
ras internacionais de aten-
dimento ao recém-nascido, 
instituiu o parto humani-
zado, passou a atuar com o 
serviço de Mãe-Canguru e 
recebeu equipamentos de 
última geração para atender 
bebês prematuros e mães em 
situação de risco. Na mater-
nidade, as mulheres também 
têm acesso a exames de ma-
mografia e radiodiagnóstico.

 Com uma média de 330 
partos/mês, a unidade é re-
ferência para cerca de 100 
municípios paraibanos no 
atendimento de gestantes, 
inclusive com gravidez de 
alto risco.

Maternidade de Patos 
completa 45 anos

ReFeRÊNCia No seRtÃo

vos móveis, que tenham as pla-
taformas android ou iOS.

Passo a passo do aplicativo
Para baixar o aplicativo 

na plataforma android, basta 
ir na Play Store, já no iOS vai 
na App Store, que têm nas 
áreas de trabalho, digita “Ae-
des na Mira” e instala. Apa-
recem as opções: “denúncia”, 
“cuidados”, “gestantes” e “ser-
viços de referência”.

Na opção “denúncia”, 
aparece “capturar imagem”. 
Junto com a foto, devem ser 
enviadas informações sobre 
o local do possível foco do 
mosquito, em qualquer lugar 
da Paraíba.

As informações são en-
viadas, imediatamente, para 
a Sala de Situação onde acon-
tecerá a triagem e será feito 
o encaminhamento para a 
solução mais adequada. O 
cidadão que enviar a denún-
cia por meio do aplicativo 
receberá um retorno sobre o 
andamento de sua demanda. 
Ações simples podem acabar 
com os focos do mosquito Ae-
des, desde que toda a popula-
ção entre nesta luta.  

Carro abandonado e lixo acabam servindo de criadouros do mosquito Aedes aegypti na capital

SErViçO

Para conferir a lista completa 
e obter mais informações das 
atividades realizadas pelo Pro-
con-PB, basta acessar o site: 
procon.pb.gov.br ou entrar em 
contato pelo telefone 151 ou 
(83) 3218-6959.
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PRF apreendeu 127kg de maconha 
nas rodovias da Paraíba em 2016
Também foram recolhidos 
11,6 kg de maconha, além de 
crack, ecstasy, haxixe e LSD

Foto: Wagner Varela/Secom - PB

A Polícia Rodoviária Fe-
deral fez este ano, até ontem, 
nas rodovias que cortam o 
Estado da Paraíba, 27 apre-
ensões de drogas. Segundo 
informações da assessoria de 
comunicação da instituição, 
foram 11,6 quilos de cocaína, 
aproximadamente 20 quilos 
de crack, 127 quilos de ma-
conha, 167 comprimidos de 
ecstasy, seis gramas de haxi-
xe, 546 unidades de afetami-
na ou barbitúricos e quatro 
pontos de LSD. 

Os números das apre-
ensões foram bem maiores 
que as que foram realizadas 
no ano passado. Em 2015, 
foram apreendidos apenas 
dois quilos de cocaína, 13 
quilos de crack e 73 quilos de 
maconha. O quadro mostra 
que o número de apreensões 
de entorpecentes aumentou 
consideravelmente este ano.

Na madrugada de on-

tem, dois homens foram pre-
sos com três quilos de coca-
ína pela Polícia Rodoviária 
Federal (PRF), na BR 101 
Norte, no município de Santa 
Rita, Região Metropolitana 
de João Pessoa. Na ocasião, 
agentes do Núcleo de Opera-
ções Especiais (NOE) da PRF 
abordaram um GM Classic 
que estava parado no acosta-
mento da rodovia. 

Dois rapazes estavam no 
veículo e durante a revista, 
os policiais encontraram três 
tabletes de cocaína. Os dois 
disseram que vieram do Rio 
Grande do Norte, onde con-
seguiram a droga. Um deles 
já responde pelo crime de 
tráfico de drogas. O flagrante 
foi registrado na Delegacia da 
Polícia Civil em Santa Rita.

Ainda de acordo com a 
assessoria de comunicação 
da PRF-PB, na grande maio-
ria das ocorrências de apre-
ensão de drogas, o flagrante 
acontece em decorrência das 
abordagens policiais, e toda 
a droga apreendida é enca-
minhada para a Polícia Judi-
ciária (Civil ou Federal) para 
posterior incineração.

A Polícia Civil da Paraíba, 
por meio de uma ação desen-
cadeada pelo Grupo Tático Es-
pecial (GTE) da 19ª Delegacia 
Seccional, com sede em Sou-
sa, prendeu no município de 
Coremas um casal suspei-
to de comercializar drogas 
no bairro Jardim Brasília. A 
prisão ocorreu na residên-
cia dos suspeitos na última 
quinta-feira (8). 

Os policiais, ao realiza-
rem uma busca no interior 
da casa de Edson Garcia da 
Silva, de 27 anos, encontra-
ram uma vasta quantidade 
de drogas, dinheiro e outros 
objetos. Ao término da ação 
policial foram apreendidos 
1,085 kg de crack, 3,5 kg 
de maconha, 20,7 gramas 
de cocaína, 454 papelotes 
de maconha, dois aparelhos 
celulares, um tablet, uma 
balança de precisão, uma 
quantia em dinheiro, uma 

espingarda calibre 36, e re-
cipientes contendo chumbo, 
pólvora e espoletas, e uma 
motocicleta.

Flávia da Silva Alves, de 
27 anos, juntamente com 
Edson Garcia da Silva, foram  
presos em flagrante pelo cri-
me de tráfico de drogas. Os 
acusados foram encaminha-
dos à Delegacia de Polícia 
Civil e apresentados ao de-
legado de plantão, Vicente 
Honório, para adotar os pro-
cedimentos necessários ao 
caso. Posteriormente Edson 
Garcia foi levado à Colônia 
Penal Agrícola do Sertão 
e Flávia da Silva foi con-
duzida ao Presídio Padrão 
Feminino na cidade de Ca-
jazeiras. A equipe do Grupo 
Tático Especial (GTE), com-
posta por delegado, inves-
tigadores e escrivão, chega 
a 150 prisões realizadas no 
ano de 2016.

José Alves
zavieira2@gmail.com

Solenidade de conclusão do curso aconteceu no Centro de Educação da Polícia Militar com a presença de várias autoridades

O Centro de Educação 
da Polícia Militar sediou a 
solenidade de conclusão do 
Curso de Formação de Ofi-
ciais (CFO), na última quar-
ta-feira (7), que apresentou 
os 54 novos aspirantes da 
PM e do Corpo de Bombei-
ros. O evento foi prestigiado 
por familiares dos forman-
dos e contou com a partici-
pação de várias autoridades 
civis e militares. Os aspiran-
tes fizeram a passagem do 
espadim, do estandarte das 
academias de formação e 
prestaram o juramento que 
marca a conclusão do curso. 

A solenidade foi dirigi-
da pelo secretário adjunto 
do Estado da Segurança e 
da Defesa Social, delegado 

Jean Francisco, que dese-
jou as boas-vindas aos no-
vos aspirantes. “A partir de 
hoje, os novos aspirantes 
passam a fazer parte dessa 
caminhada, com as três for-
ças de segurança do Estado 
trabalhando juntas, movi-
das pelo espírito de inte-
gração, para continuarmos 
desenvolvendo as ações do 
Programa Paraíba Unida 
pela Paz, que vem apresen-
tando importantes resulta-
dos”, destacou.

O comandante-geral 
da Polícia Militar, coronel 
Euller Chaves, disse que 
mais do que serem prepa-
rados para as funções de 
comando, os novos aspi-
rantes devem estar prepa-

rados para serem líderes. 
“É tempo de liderança, de 
foco, prudência e inventi-
vidade para continuarmos 
avançando. Precisamos 
enxergar cada problema 
como uma oportunidade 
para buscar soluções, prin-
cipalmente neste momen-
to em que vive o País”,                                                                                                                                           
ressaltou. 

Já o comandante-geral 
do Corpo de Bombeiros, 
coronel Jair Carneiro, res-
saltou o preparo intelectual 
dos novos aspirantes. “Eles 
venceram um processo de 
disputa acirradíssimo, que é 
o processo seletivo do Enem, 
que exige médias elevadas 
para conquistar uma vaga. 
Passaram os três anos de 

formação nas academias e 
chegaram aqui com médias 
elevadas, o que demonstra 
que temos aspirantes muito 
preparados intelectualmen-
te e agora é hora de colocar 
em prática os ensinamentos 
recebidos na formação para 
o desempenho das missões 
que optaram dentro do con-
texto da segurança pública 
do Estado”, disse.

Dos 54 novos aspiran-
tes, 32 são da Polícia Mili-
tar da Paraíba, 18 do Corpo 
de Bombeiros Militares e 
quatro da Polícia Militar do 
Mato Grosso do Sul. Os mi-
litares paraibanos já foram 
distribuídos e a partir da 
próxima semana já come-
çam a atuar nas ruas.

Polícia Militar e Corpo de Bombeiros 
formam 54 novos aspirantes na capital

CURSo DE FoRMAÇÃo DE oFICIAIS

A Polícia Militar prendeu 
dois suspeitos de integrar 
uma quadrilha responsável 
por praticar ações contra as 
agências do Banco do Bra-
sil, Bradesco e Correios da 
cidade de Alagoa Grande, na 
madrugada da última quinta-
-feira (8). A dupla foi presa 
ainda durante a manhã, na 
cidade de Matinhas, em uma 
localidade conhecida por 
Cachoeira de Pedra D´Água, 
onde a PM apreendeu gran-
de quantidade de explosi-
vos, um fuzil calibre 7,62; 
12 coletes a prova de balas, 
carregadores de pistola, fer-
ramentas usadas nas ações e 
recuperou parte do dinheiro 
levado das agências.

Artur Stefano Ramos da 
Silva, de 30 anos, e Severino 
Fernandes dos Santos, 40, 
foram presos por equipes do 
Grupamento Tático Especial, 
5ª Companhia do Batalhão 
de Operações Especiais, 10º 
Batalhão e do 4º Batalhão, 
que cercaram um sítio que 

servia de ponto de apoio 
para a quadrilha. Próximo 
ao local, foram encontrados 
dois carros queimados, que 
foram usados nas ações.

Durante a noite, ainda 
nas buscas pelos suspeitos, 
foi interceptado um carro 
entre as cidades de Mati-
nhas e Alagoa Nova, que 
estaria tentando resgatar 
outros integrantes da qua-
drilha na região. O motorista 
do veículo é do bairro Monte 
Castelo, em Campina Gran-
de, mesmo bairro de um dos 
suspeitos presos pela ma-
nhã. Ele estava perguntando 
por pontos de referência aos 
moradores, o que levantou 
a suspeita por parte da PM. 
O homem foi levado para a 
delegacia de Polícia Civil, em 
Esperança, para prestar es-
clarecimentos.

O material apreendido 
durante o dia e os dois presos 
foram encaminhados para a 
Delegacia de Polícia Federal, 
em Campina Grande. 

PM prende suspeitos 
de ataques a bancos

PC detém casal acusado 
de tráfico de drogas

Dupla é detida por porte 
ilegal de armas de fogo

DE ALAGoA GRANDE

Policiais militares per-
tencentes à 2ª Companhia 
Independente prenderam, 
na região do Vale do Ma-
manguape, dois homens 
por porte ilegal de arma 
de fogo e recuperaram um 
veículo furtado na capital. 
Eles realizavam rondas no 
município de Jacaraú, quan-
do, por volta das 22h da 
última quinta-feira (8), ve-
rificaram um homem para-
do em uma motocicleta que 
ao perceber a presença da 
viatura tentou se desfazer 
de um objeto. Ao realizar 
a abordagem encontraram 
um revólver calibre 32.

O suspeito foi detido e le-
vado para a Delegacia de Ma-
manguape juntamente com a 

arma apreendida.
Já na madrugada de on-

tem (9), uma denúncia anô-
nima dava conta de que um 
homem estaria armado em 
um evento na cidade de Rio 
Tinto. As guarnições se diri-
giram até o local e ao identifi-
carem o suspeito realizaram 
a busca pessoal, encontran-
do em poder dele uma pisto-
la com mais 6 munições.

Veículo recuperado
Uma motocicleta rouba-

da na madrugada de ontem 
(9), em João Pessoa, foi re-
cuperada por policias da 2ª 
CIPM ainda pela manhã na 
cidade de Itapororoca. O ho-
mem que conduzia o veículo 
foi detido.

A Força Tática do 
1º Batalhão apreen-
deu uma pistola cali-
bre 9 milímetros, dois 
carregadores e mais de 
30 munições durante 
uma ação realizada no 
começo da manhã de 
ontem (9), na comuni-
dade Cangote do Uru-
bu, no Distrito Mecâni-
co, na área central de 
João Pessoa. A arma 
estava com um homem 
de 37 anos, que foi 
preso em flagrante. 

Ele é suspeito de 
atuar na segurança do 
tráfico de drogas da 
localidade e os poli-
ciais chegaram até ele 

depois de levantamen-
tos realizados pelos 
Núcleos de Inteligên-
cia do 1º Batalhão e 
da 4ª Companhia Inde-
pendente. 

Um dos carregado-
res encontrados com o 
suspeito era adaptado 
para alimentar a arma 
com 31 munições de 
uma só vez, adaptação 
que geralmente é usa-
da por quem precisa 
de um poder de fogo 
em uma troca de tiros, 
por exemplo. 

O homem foi apre-
sentado na Central de 
Flagrantes, no bairro 
do Geisel.

Homem com pistola 
9 milímetros é preso

NA CAPItAL
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Emepa realiza hoje novo leilão de 
animais no município de Alagoinha
No evento estarão 
disponíveis bovinos das 
raças Gir, Sindi e Guzerá 

Os criadores que dese-
jarem obter animais com a 
qualidade genética da Eme-
pa-PB, empresa de pesquisa 
estadual integrante da Ges-
tão Unificada, vinculada à Se-
dap, têm uma boa chance na 
manhã de hoje (10), a partir 
das 10h, quando será rea-
lizado leilão de 53 animais 
das raças Gir, Sindi e Guzerá 
na Estação Experimental de 
Alagoinha, no Brejo paraiba-
no.

Neste leilão estarão à 
disposição animais bovinos 
adultos das raças Gir, Sindi 
e Guzerá, sendo mais duas 
crias ao pé. São cinco animais 
fêmeas e quatro machos da 
raça GIR; são oito fêmeas e 
13 machos adultos da raça 
Sindi; e mais oito adultos e 

13 fêmeas dentre as quais 
duas são acompanhadas de 
cria ao pé, sendo um macho e 
outra fêmea, da raça Guzerá. 
Os animais estão avaliados 
em R$ 57.600,00.

Os animais que com-
põem este leilão público 
estão sendo excluídos dos 
plantéis da Emepa por moti-
vo de descarte e recria, a qual 
se constitui numa atividade 
de rotina na gestão dos re-
banhos da Emepa, razão pela 
qual será fornecido Registro 
Genealógico dos animais. A 
empresa de pesquisa, espe-
cificamente sobre estes ani-
mais, não terá qualquer res-
ponsabilidade pelo caráter 
reprodutivo dos demais.

O pagamento dos ani-
mais arrematados poderá 
ser feito no momento da 
aquisição ou a prazo em seis 
parcelas iguais, seguindo os 
critérios definidos pelo regu-
lamento do leilão.

O navio-patrulha Guaíba P-41, 
da Marinha do Brasil, chegou on-
tem (9) ao Porto de Cabedelo e hoje  
estará aberto à visitação no período 
das 9h às 16h. O tenente Carneiro 
será o oficial responsável pela visi-
tação ao navio. Amanhã (11) o na-
vio deixa o Porto de Cabedelo. Em 
2016, o Porto de Cabedelo recebeu 
oito navios da Marinha, incluindo o 
Guaíba.

O navio Guaíba tem 46,5 me-
tros de comprimento e atua desde 
1994. Tem raio de ação de 2.200 
milhas náuticas a 12 nós (10 dias); 
é equipado com um canhão Bofors 

L/70 de 40 mm; duas metralhadoras 
Oerlikon Mk-10 de 20mm em dois 
reparos singelos.

Equipamentos: uma lancha 
de casco semirrígido (RHIB), com 
capacidade para 10 homens e um 
bote inflável para seis homens, 
usados para salvamentos e abor-
dagens. Um guindaste eletro-hi-
dráulico com capacidade para 
620 kg. 

O navio-patrulha Guaíba - P-41 
é o terceiro navio a ostentar esse 
nome na Marinha do Brasil, em ho-
menagem a um rio homônimo que 
deságua na Lagoa dos Patos, no Rio 

Grande do Sul. Foi construído pelo 
AMRJ - Arsenal de Marinha do Rio 
de Janeiro.

É subordinado ao 3º Distrito 
Naval, integrando o Grupamento 
Naval do Nordeste (GrupNNE), ten-
do como área de atuação o Litoral 
dos estados de Pernambuco, Rio 
Grande do Norte, Paraíba e Ceará, 
operando a partir de Natal-RN.

 Em 2009, no mês de junho, 
participou das buscas aos destroços 
do vôo AF 447 da Air France, desa-
parecido no Atlântico Sul, na noite 
de 31 de maio a cerca de 450 milhas 
a noroeste de Natal-RN.

Navio-patrulha da Marinha está 
aberto à visitação neste sábado

NO PORTO DE CABEDELO

FOTO: Divulgação

O navio Guaíba tem 46,5 metros de comprimento e atua desde 1994. Tem raio de ação de 2.200 milhas náuticas a 12 nós

A Superintendência de 
Administração do Meio Am-
biente (Sudema) classificou 
50 praias do Litoral paraiba-
no como apropriadas para o 
banho neste final de semana. 
A qualidade da água varia 
entre excelente, muito boa e 
satisfatória. 

De acordo com o relató-
rio semanal, em João Pessoa 
deve-se evitar o banho na 
Praia do Bessa I, no trecho 
que fica 100 metros à direita 
e 100 metros à esquerda do 
maceió da Praia do Bessa. 

Na Praia do Cabo Bran-
co, estão impróprios para o 
banho os trechos do final da 
Rua Gregório Pessoa de Oli-
veira (100 metros à direita 
e 100 metros esquerda) e da 
rotatória da final da Av. Cabo 
Branco (100 metros à direita 
e 100 metros esquerda). E na 
Praia do Arraial, o trecho que 

fica 100 metros à direita e à 
esquerda da desembocadu-
ra do Cuiá não está próprio 
para o banho.

Em Cabedelo, deve-se 
evitar a Praia do Miramar, 
no trecho próximo ao dique 
de Cabedelo. E a Praia do 
Jacaré, no trecho que fica à 
esquerda do estuário do Rio 
Paraíba. Já no município de 
Pitimbu, os banhistas de-
vem evitar a Praia de Ma-
ceió, nos trechos 100 me-
tros à direita e à esquerda 
da desembocadura do Ria-
cho Engenho Velho.

A autarquia ainda re-
comenda aos banhistas que 
evitem os trechos de praias 
localizados em áreas fron-
tais a desembocaduras de 
galerias de águas pluviais, 
principalmente se houver 
indício de escoamento re-
cente.

Neste mês de dezem-
bro, a população de João 
Pessoa e turistas que visi-
tam a cidade poderão as-
sistir três apresentações 
musicais da Banda do Cor-
po de Bombeiros Militar 
da Paraíba (CBMPB). Os 
concertos têm o objetivo 
de levar cultura e entrete-
nimento de forma gratui-
ta, com um repertório que 
celebra os festejos de fim 
de ano e a música popular 
brasileira.

Segundo o regente 
geral do grupo, o major 
Francisco Batista da Paz, o 
primeiro show aconteceu 
às 16h de ontem, no palco 
próximo ao Cassino da La-
goa, no Centro da capital. 
O próximo concerto acon-
tecerá dia 16 (sexta-feira), 
no mesmo horário, no Pon-
to de Cem Réis, também no 
Centro.

O terceiro e último 

show será realizado dia 23 
de dezembro (sexta-feira), 
no Busto de Tamandaré, na 
Praia de Tambaú, às 19h. 
Segundo o major Paz, os 
concertos terão duração 
média de uma hora, com 
um repertório que inclui 
músicas como: ‘Amigos 
para sempre’, ‘Tempo de 
alegria’, ‘Paraíba joia rara’, 
‘Boas Festas’ e ‘Noite Feliz’. 

50 praias estão próprias ao 
banho no fim de semana

Banda de Música realiza 
concertos na capital 

LITORAL PARAIBANO

CORPO DE BOmBEIROs Aesa prevê sol 
com variação de 
nuvens para o 
fim de semana

A Agência Executiva de 
Gestão das Águas (Aesa) pre-
vê, hoje (10) e amanhã (11), 
sol com variação de nuvens 
para as regiões do Agreste, 
Brejo e Litoral. 

Já para a região do Se-
miárido (Alto Sertão, Sertão 
e Cariri-Curimataú), a Aesa 
prevê sol entre poucas nu-
vens. 

Na faixa litorânea, a 
temperatura máxima deverá 
ficar em torno dos 32o C e a 
mínima, dos 25o C. Confira a 
temperatura para as demais 
regiões: 

Agreste–máxima de 30oC 
e mínima de 20oC 

Brejo–máxima de 30oC e 
mínima de 20oC

Cariri-Curimataú – má-
xima de 34oC e mínima de 
21oC

Alto Sertão – máxima 
de 37oC e mínima de 23oC

Sertão – máxima de 
37oC e mínima de 24oC

A situação dos açudes 
paraibanos, a transposi-
ção do Rio São Francisco e 
a importância dos comitês 
na gestão das águas vão ser 
discutidas no 5º Encontro 
Estadual de Comitês de Ba-
cias Hidrográficas. O evento, 
organizado pela Agência Exe-
cutiva de Gestão das Águas 
da Paraíba (Aesa) e comitês 
de bacia, é aberto ao públi-
co e as inscrições podem ser 
realizadas no site www.aesa.
pb.gov.br. Os debates aconte-
cerão na próxima terça-feira 
(13), em João Pessoa.

A primeira palestra, pre-
vista pra iniciar às 9h30, tem 
como tema “A crise hídrica 
na Paraíba” e será ministra-
da pelo presidente da Aesa, 
João Fernandes da Silva. Du-
rante a apresentação vão ser 
detalhadas as situações dos 
principais açudes paraiba-
nos e o andamento das obras 

da transposição do Rio São 
Francisco. 

“Quinta-feira (8), estive-
mos com o responsável pelo 
acompanhamento das obras 
da transposição. O diretor de 
projetos estratégicos do Mi-
nistério da Integração Nacio-
nal, Antônio Luitgards Moura, 
nos passou informações im-
portantes sobre o andamen-
to no Eixo Leste. Na ocasião, 
apresentamos a situação 
crítica de Campina Grande e 
reforçamos a importância da 
conclusão do trecho de Mon-
teiro”, informou Fernandes.

De acordo com o presi-
dente da Aesa, dos 124 re-
servatórios monitorados pelo 
Governo do Estado, 70 estão 
em situação crítica, com me-
nos de 5% do volume total. 
Vinte e oito tem menos de 
20% e 29 possuem mais de 
20%. “O Açude Epitácio Pes-
soa, que abastece Campina 

Grande e mais 18 municípios, 
tem capacidade para mais de 
411 milhões de metros cúbi-
cos, mas tem apenas 21 mi-
lhões. O que corresponde a 
pouco mais de 5%”, ressaltou.

Durante o 5º Encon-
tro Estadual de Comitês de 
Bacias Hidrográficas tam-
bém vão ser discutidas as 
perspectivas climáticas para 
2017, a situação das nascen-
tes dos rios do Litoral Sul, 
a importância dos comitês 
para o Sistema de Gerencia-
mento dos Recursos Hídricos 
e os pagamentos por servi-
ços ambientais.

Parlamento das Águas 
Desde 2006, a Paraíba pos-
sui três colegiados estaduais: 
Comitê da Bacia Hidrográfica 
do Rio Paraíba, das Bacias 
Hidrográficas do Litoral Nor-
te e das Bacias Hidrográficas 
do Litoral Sul. 

Aesa discute seca e gestão 
das águas na próxima terça

ENCONTRO EsTADUAL

Os concertos 
têm o objetivo 
de levar cultura e 
entretenimento 
com repertório 
que celebra os 
festejos de 
fim de ano



UNIÃO  A João Pessoa, Paraíba - SÁBADO, 10 de dezembro de 2016

Últimas
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ANS suspende comercialização de 69 
planos de saúde de 11 operadoras
De 1º de julho a 30 de 
setembro foram recebidas 
16.043 reclamações

A Agência Nacional de 
Saúde Suplementar (ANS) 
suspendeu, desde ontem, a 
comercialização de 69 planos 
de saúde de 11 operadoras em 
razão de reclamações sobre a 
cobertura assistencial, como 
negativas e demora no atendi-
mento. A medida faz parte do 
Programa de Monitoramento 
da Garantia de Atendimento.

Resultados
No período de 1º de julho 

a 30 de setembro deste ano, a 
ANS recebeu 16.043 reclama-
ções de natureza assistencial 

em seus canais de atendimen-
to. Desse total, 13.956 queixas 
foram consideradas para aná-
lise. São excluídas reclama-
ções de operadoras que estão 
em portabilidade de carên-
cias, liquidação extrajudicial 
ou em processo de alienação 
de carteira.

No universo avaliado, 
90,4% das reclamações fo-
ram resolvidas via Notifica-
ção de Intermediação Preli-
minar. Os 69 planos de saúde 
suspensos, juntos, somam 
cerca de 692 mil beneficiá-
rios. Estes clientes, de acordo 
com a agência, continuam a 
ter a assistência regular a que 
têm direito e ficam protegi-
dos com a medida, uma vez 
que as operadoras terão que 
resolver os problemas assis-
tenciais para que possam re-
ceber novos beneficiários.

Casal suspeito de 
matar adolescente

A Polícia Civil, por meio da equipe 
da Delegacia de Polícia de Barra de San-
ta Rosa, que faz parte da 13ª Delegacia 
Seccional de Picuí no Seridó paraibano, 
cumpriu ontem o mandado de prisão expe-
dido pela Justiça contra Gabriela Cordeiro de 
Sousa. Ela é suspeita de ser coautora de um 
homicídio registrado em outubro deste ano 
no município de Barra de Santa Rosa.

O crime aconteceu na madruga-
da do dia 26 e, de acordo com a polícia, 
o adolescente Moises Silva Alves, 17, 
teria sido executado depois de uma 
discussão envolvendo três pessoas. A 
vítima e os três suspeitos de cometer 
o homicídio estavam embaixo de uma 
ponte na BR 104, na localidade Riacho 
da Cruz, distante 2 km de Barra de 
Santa Rosa. O corpo do adolescente foi 
encontrado por volta das 6h da manhã 
por pessoas que passaram pelo local.

Paraíba em evento 
nacional em BH

O Programa de Artesanato da 
Paraíba (PAP), em parceria com o Se-
brae, levou 22 artesãos paraibanos 
para a 27ª Feira Nacional do Artesa-
nato, que acontece até amanhã, na Ex-
pominas, em Belo Horizonte, em Minas 
Gerais. A seleção foi por edital público 
que, de forma criteriosa junto à cura-
doria, escolheu as melhores peças. 500 
artesãos de cooperativas estão distri-
buídos numa área de 86m². Os produ-
tos são de variadas tipologias (madeira, 
algodão colorido, cerâmica, brinquedo 
popular, tecelagem, couro, crochê, ren-
da renascença, labirinto e metal), de 
João Pessoa, Bayeux, Campina Grande, 
Cabaceiras, Esperança, Riachão do Ba-
camarte, São João do Tigre, Camalaú, 
São Sebastião do Umbuzueiro, Sumé, 
Prata, Monteiro, Zabelê, Guarabira, 
Areia, Bananeiras e Mamanguape.

Premiação do Arte 
Cidadã será dia 15

Os sete alunos da Rede Pública 
Estadual vencedores do concurso Arte 
Cidadã serão conhecidos na quinta-
feira (15), às 14h30, no auditório da 
Delegacia da Receita Federal em João 
Pessoa. A solenidade de entrega da 
premiação contará com a participação 
dos secretários da Receita Estadual, 
Marconi Frazão, da Educação do Esta-
do, Aléssio Trindade e do delegado 
da Receita Federal, Marialvo Laurea-
no. Os finalistas, avaliados pela co-
missão julgadora, foram escolhidos 
por apresentarem as melhores pro-
duções nas categorias de desenhos 
(estória em quadrinhos), poesia e 
paródia. Cada um deles vai receber 
como premiação um notebook. O 
tema principal do concurso, com 
inscrições encerradas no dia 20 de 
novembro, foi a cidadania fiscal.

Prefeito eleito e 
mais 13 são presos

O prefeito eleito de Embu das 
Artes, Ney Santos (PRB), e outras 13 
pessoas foram presas preventivamen-
te ontem em ação da Polícia Militar  de 
São Paulo. A Operação Xibalba tem o 
objetivo de desarticular uma facção 
criminosa que usa postos de combus-
tíveis para lavar dinheiro do tráfico.

Além das prisões preventivas, 
os duzentos policiais militares saíram 
às ruas em cinco cidades da Grande São 
Paulo, incluindo a capital, em auxílio ao 
Grupo de Atuação Especial de Combate 
ao Crime Organizado (Gaeco), órgão do 
Ministério Público Estadual, para cumprir 
49 mandados de busca e apreensão. 

De acordo com as investigações 
de 32 promotores, os crimes são pra-
ticados, principalmente, nas cidades 
de Embu das Artes, Osasco, Taboão da 
Serra, Carapicuíba, Cajamar e São Paulo.

Visando a valorização da 
cultura paraibana, as Secreta-
rias de Estado do Desenvol-
vimento Humano e Executi-
va de Segurança Alimentar e 
Economia Solidária realizaram 
na tarde de ontem a Feira de 
Economia Solidária no Centro 
Turístico de João Pessoa. A fei-
ra, que reúne 46 grupos de ar-
tesãos de diversas cidades do 
Estado, ficará até amanhã, com 
programações que incluem ofi-
cinas como o Empreender e o 
Projeto de Desenvolvimento 
Sustentável do Cariri, Seridó e 
Curimataú (Procase).

Contemplando 12 cidades 
do Estado da Paraíba com ati-
vidades territoriais, Pombal foi 
o primeiro a sediar as ações do 
evento, com a entrega do Ban-
co Comunitário no dia seis des-
se mês. Através da iniciativa, a 
feira foi efetivada na cidade e 
a população obteve a  própria 

moeda. O intuito da feira foi 
favorecer e dar visibilidade as 
artesãs de algumas cidades 
como: Cajazeiras, Lagoa de 
Dentro, Pombal, Jacumã, Bana-
neiras, Campina Grande,  Patos, 
João Pessoa, Monteiro, Sapé, 
São João do Tigre e Sumé, para 
que os produtos culturais pu-
dessem ser valorizados e que 
o público mais vulnerável fosse 
incentivado a continuar esse 
trabalho e tivesse um suporte 
para empreender, de acordo 
com a secretária Ana Paula Al-
meida, da Secretaria de Desen-
volvimento Humano (SEDH). 

Desde 2005 a artesã local 
Lucimar Fátima de Sousa par-
ticipa da Feira de Economia 
Solidária, e para ela esse even-
to é de extrema importância, 
pois através dele existe a pos-
sibilidade de se ter uma maior 
visibilidade do trabalho das ar-
tesãs. Lucimar comentou que 
outro fator positivo da feira é o 
fato de garantir mais oportuni-
dade e valorização do trabalho 

e dos produtos artesanais con-
feccionados pela profissional. 
“Durante o período que come-
cei a participar,  a feira cresceu 
muito e com isso temos mais 
oportunidade, como nunca ti-
vemos, principalmente agora 
que estamos nesse local, que 
possui mais visibilidade, por 
ser um espaço turístico”, afir-
mou a artesã Lucimar.

Loja Estadual
De acordo com a secretária 

Ana Paula Almeida foi prepara-
do um local fixo para as artesãs, 
intitulado de Loja Estadual, que 
provavelmente terá suas obras 
finalizadas a partir da segun-
da-feira (12). A loja será um 
espaço fixo que terá feiras eco-
lógicas, com praça de alimenta-
ção, para comercializar produ-
tos  de artesanato e vestuário. 
Além disso, a população pode-
rá fazer compras online com 
entregas a domicílio. O espaço 
fiará na rua Gama e Melo, em 
frente ao Banco do Brasil.

Feira de Economia Solidária 
valoriza a cultura paraibana

no Centro turístiCo dA CAPitAl

Rachel Almeida
Especial para A União

A feira reúne 46 grupos de artesãos de diversas cidades do Estado e deverá terminar amanhã

Foto: Edson Matos

Amanhã, o Instituto 
do Patrimônio Histórico 
e Artístico do Estado da 
Paraíba (Iphaep), estará 
“pintando” no Centro 
Histórico de João Pessoa. 
Das 14h  até as 20h, es-
tará sendo encerrado o 
Projeto Acordo Cultural, 
com entrega de pinturas 
das fachadas referen-
tes às edificações que 
se encontram pichadas 
no Largo São Frei Pe-
dro Gonçalves e Praça 
Anthenor Navarro. Já 
os imóveis que ficam na 
Rua da Areia e o prédio 
da Associação Comercial 
da Paraíba ficaram para 
a segunda parte do pro-
jeto, na segunda-feira. 

Dando prossegui-
mento ao evento de 
amanhã, às 17h30, a 
vice-governadora Lygia 

Feliciano entregará co-
mendas em homena-
gens aos padrinhos e 
patronos “Amigos do 
Patrimônio”. Os padri-
nhos e madrinhas são: 
Abelardo Jurema, Alex 
Filho, Astrid Bakke, Ge-
rardo Rabello, Goretth 
Zenaide, Ricardo Castro 
e Thereza Madalena. Os 
patronos são empresas 
governamentais e pri-
vadas que participam 
do Acordo Cultural: 
Energisa, São Braz, Iesp, 
Grupo Elizabeth, Mun-
do das Tintas, CDL/JP e 
Armazém Paraíba. 

À tarde, o público 
terá atividades - música, 
dança, pintura, grafite, 
gastronomia, artesana-
to, literatura, arquite-
tura, saúde, oficinas e 
exposições.

Iphaep encerra Acordo 
Cultural com atividades

AmAnHã no Centro HistóriCo

O Botafogo anunciou on-
tem, que Nelson Lira é o novo 
diretor de marketing do clu-
be. O presidente do Conselho 
Deliberativo vai se licenciar 
do cargo para assumir uma 
nova missão no Alvinegro da 
capital. O time da Maravilha 
do Contorno terá duas em-
presas, sendo uma responsá-
vel pelas redes sociais e outra 
que vai tocar ações como o 

sócio-torcedor. O ex-presi-
dente afirmou que deseja au-
mentar o número de sócios e 
convocar a população de João 
Pessoa a conviver e prestigiar 
os eventos do clube. 

“Uma das prioridades 
é criar um cartão de vanta-
gens para que os torcedores 
se associem. Queremos en-
volver ainda mais os torce-
dores para aumentar a mé-

dia de público nos estádios e 
a receita na próxima tempo-
rada”, avaliou. O lançamento 
do novo projeto de marke-
ting e o padrão da equipe 
acontecerá no próximo dia 
20 deste mês, às 19h, no Clu-
be dos Médicos. O Alvinegro 
da capital vai encarar o Es-
tadual, Copa do Nordeste, 
Copa do Brasil e a Série C do 
Brasileirão.

Nelson Lira é o novo diretor 
de marketing do Botafogo

O Arcebispo Emérito da 
Paraíba, Dom José Maria Pi-
res, saiu ontem da UTI e está 
se recuperando num apar-
tamento em um hospital de 
Belo Horizonte. A informa-
ção foi repassada pela asses-

soria de Comunicação da Ar-
quidiocese da Paraíba.

Dom José passou mal 
durante uma missa e pre-
cisou ser internado. As in-
formações que chegaram à 
Arquidiocese indicam que 
o Arcebispo Emérito não 
apresenta nenhuma seque-

la do que possa ter sido um 
AVC sofrido.

“Sigamos em oração 
pela plena recuperação de 
nosso querido Dom José”, 
pede o administrador apos-
tólico da Arquidiocese da 
Paraíba, Dom Genival Sarai-
va de França.

Dom José Maria Pires deixa 
a UTI de hospital em BH
Do ParlamentoPB

Paula Laboissière
Da Agência Brasil

O Banco Nacional de De-
senvolvimento Econômico 
e Social (BNDES) confirmou 
ontem a devolução antecipa-
da de r$ 100 bilhões do total 
de mais de r$ 400 bilhões 
aportado pelo Tesouro Na-
cional à instituição no perío-
do de 2009 a 2014. A expec-
tativa é que a operação seja 
viabilizada até o dia 31 deste 
ano. A decisão da aprovação 
da devolução foi tomada pelo 
Conselho de Administração 
do banco.

Segundo o BNDES, essa 
era a etapa que faltava para 
efetivar a operação de devo-
lução dos recursos, julgada 
legal pelo Tribunal de Contas 
da União (TCU) em novem-
bro passado. Inicialmente, 
a devolução dos r$ 100 bi-
lhões seria feita em três par-
celas anuais, até 2018, sendo 
uma de r$ 40 bilhões e duas 
de r$ 30 bilhões, cada. A de-

cisão de devolver a quantia 
de uma só vez foi tomada 
após o aval dado pelo TCU.

A devolução antecipa-
da de recursos enfrentou, 
desde o início, resistência 
da Associação de Funcioná-
rios do banco (AFBNDES). 
Na terça-feira (13), dentro 
da política de comunicação 
interna, técnicos do BNDES 
darão palestra aos servido-
res sobre a operação de de-
volução dos r$ 100 bilhões 
durante o evento Café com 
Conhecimento. Na avaliação 
da direção do banco, o paga-
mento ao Tesouro contribui-
rá para reduzir a trajetória 
ascendente da dívida bruta, 
favorecendo a retomada dos 
investimentos, o crescimen-
to econômico e a geração de 
empregos.

A Secretaria do Tesouro 
Nacional estima em 2,2% do 
Produto Interno Bruto (PIB, 
soma das riquezas produzi-
das em um país) o impacto 
positivo da medida.

BNDES aprova devolução 
antecipada ao Tesouro

de r$ 100 BilHões

Alana Gandra
Da Agência Brasil



O sambista Mirandinha realiza hoje show de pré-lançamento de CD em 
João Pessoa com a participação do cantor e compositor Zé Katimba

Presença do 
mestre

a

Banda Macumbia faz 
show hoje no Centro 
Histórico da capital
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Carlos Pereira fala sobre 
o bloco carnavalesco 
“Pilungas de Jaguaribe”
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Considerado um dos 
grandes nomes do 
samba, o paraibano José 
Inácio dos Santos, ou 
simplesmente Zé Katimba, 
chega aos 84 anos em 
plena produção

Fest-Aruanda chega ao 
terceiro dia com uma 
ampla programação

Mirandinha (lado)
é o autor do disco 

“Salve o Negro 
Salve o Samba”, 

que será lançado 
hoje na capital

ssa homenagem ain-
da em vida é uma 
coisa bonita, linda 
demais e sagrada, 
que representa tudo 
na vida da gente”, 
confessou para o 
jornal A União o 
cantor e compositor 

paraibano - radicado no Rio de Janeiro há 
74 anos - Zé Katimba, que retorna ao seu 
Estado natal para receber homenagens 
pela importância da sua trajetória como 
artista e obra. Um dos tributos acontece 
hoje, a partir das 19h, na praia de Tambaú, 
defronte à barraca Catarineta, que se loca-
liza perto do Busto de Tamandaré, em João 
pessoa, quando ele participa do pré-lança-
mento do CD intitulado Salve o Negro Salve 
o Samba, do músico paulista - mas que 
reside na capital paraibana - Mirandinha. O 
disco contém 10 canções e deverá ser lan-
çado oficialmente no mês de abril de 2017. 
Quem fará o show de abertura é o grupo 
Trem das Onze, liderado por Chico Limeira 
e, no evento - aberto ao público - tam-
bém haverá as participações especiais de 
polyana Resende, Kojak do Banjo, Totonho, 
pedro Nascimento e Helton Souza. 

Gravado em 2015 e 2016 no Estú-
dio de Giulian Cabral, localizado em João 
pessoa, o disco tem oito composições de 
autoria de Mirandinha e duas assinadas em 
parceria com os paraibanos Kojak do Banjo, 
Ricardo de Carminha e potyzinho Lucena, 
que também é o responsável pelos arranjos 
do álbum. As raízes do samba, o amor e 
os acontecimentos do dia a dia são alguns 
dos temas tratados nas músicas do CD. «É 
um trabalho gostoso de se ouvir”, garantiu 
o artista, para quem os 100 anos do sam-
ba - completados no último dia dois de 
dezembro - é muito importante. “A paraíba 
era mais conhecida pelo forró, mas o samba 
também já está se fortalecendo no Estado e 
a presença do mestre Zé Katimba, que tem 
mais de 1.500 composições gravadas, aqui 
entre nós, é uma honra e nos anima a con-
tinuar levantando essa bandeira do samba”, 
comentou Mirandinha, que mora na capital 
paraibana há 29 anos.

“Ser homenageado em vida é sagrado 
e, também, fico muito honrado por voltar a 
falar com a mãe paraíba de perto, pois cada 
paraibano é um irmão meu por destino. É 

um reconhecimento da minha obra como 
compositor. A música é eterna e não enve-
lhece e nasci com o dom de fazer música”, 
ainda confessou Zé Katimba para A União, 
referindo-se ao tributo que recebeu na 
noite de ontem, no Teatro paulo pontes do 
Espaço Cultural, em João pessoa, durante o 
Projeto Leitura Prazerosa, criado em 2005 
pela professora Kátia Lanuza, cujo cunho é 
educacional, interdisciplinar, para ser exe-
cutado em escolas do Ensino fundamental 
I e que abrange as disciplinas de português, 
matemática, ciências, artes, música, geogra-
fia e história da Paraíba. “É uma das inicia-
tivas das mais dignas e bonitas idealizada 
por uma professora”, disse o sambista, que 
é natural do Município de Guarabira e saiu 
do Estado para morar no Rio de Janeiro 
quando tinha 10 anos de idade.

Hoje, aos 84 anos de idade - com-
pletados no último dia 11 de novembro -, 
Zé Katimba garantiu que continua produ-
zindo. Nesse sentido, ele antecipou que, 
em janeiro de 2017, lançará no teatro da 
Universidade Estadual do Rio de Janeiro, 
uma espécie de  kit reunindo CD - no qual 
a maioria é de músicas inéditas e algumas 
regravações - DVD e a biografia intitulada 
Zé Katimba, antes de tudo um forte, cuja 
autoria é do professor da UERJ, Luiz Ricar-
do. E, em março, o sambista paraibano será 
homenageado em evento que premiará os 
melhores do Carnaval carioca, ocasião em 
que os vencedores receberão troféu com o 
nome do artista, além de busto de bronze a 
ser instalado em uma das entradas do Es-
paço Cultural da feira localizada no bairro 
de São Cristóvão e que é reduto tradicional 
de nordestinos na Cidade Maravilhosa. 
Katimba acrescentou um detalhe para A 
União: no outro acesso - só existem dois - 
já existe a estátua em homenagem ao Rei 
do Baião, Luiz Gonzaga.  

Zé Katimba também se destaca por ou-
tras duas razões. Uma delas é o fato de ser, 
há cinco décadas, o parceiro mais constante 
do cantor e compositor Martinho da Vila. 
“É uma honra para mim. Martinho é genial, 
maravilhoso”, disse o cantor e compositor 
paraibano. A outra é ser o único fundador 
vivo da Escola de Samba Imperatriz Leopol-
dinense. “Eu tenho uma história ímpar no 
mundo do samba. Antigamente, o precon-
ceito e a discriminação eram grandes, pois 
tudo que acontecia de errado era atribuído 
aos nordestinos. Eu fui lutando, lutando e 
lutando contra isso e não me acomodei por 
causa desse preconceito e dessa discrimina-
ção”, confessou ele.            

Guilherme Cabral  
guipb_jornalista@hotmail.com
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Ramalho
Leite

Os pilungas de Jaguaribe

Carlos Pereira Engenheiro - cpcsilva1@globo.comCrônica

Ex-deputado e jornalista - ramalholeite84@gmail.com

Uma das coisas boas que cultivo nos dias de hoje  é lem-
brar os meus  tempos de menino em   Jaguaribe, que   à  época 
era   um  dos bairros  mais importantes da  cidade. Eu fazia 
parte da  turma dos pilungas  -  jovens adolescentes que, sem 
maldades ou mal-fazeres, curtiam bem o tempo de brincar, 
andar de bicicleta, jogar bola de meia,  namorar sem compro-
misso, assistir aos filmes do Cine Jaguaribe, além de pilungar 
na sinuca de Alcântara, e de brechar os velhos que jogavam 
gamão e dominó no final das tardes à sombra dos pés de fícus, 
na Rua Capitão José Pessoa. 

Mas, a par dessa vida mansa, os pilungas tinham suas 
obrigações religiosas e estudantis que cumpriam à risca, sob 
as vistas rigorosas dos pais (em casa) e dos frades (na Igreja 
do Rosário), à frente o saudoso Frei Albino.  Ir à missa  todos 
os domingos,   estudar (e tirar boas notas) no Grupo Escolar 
Santo Antônio,  frequentar as reuniões da Congregação Maria-
na e da Cruzada, e participar das  aulas de Catecismo – essas 
eram algumas das tarefas das quais ninguém fugia... 

Os jovens do bairro   que se destacavam nos estudos, nos 
esportes, na cultura e na música,  iam crescendo de tamanho e 
de importância. Alguns  se transformaram em médicos, advo-
gados, engenheiros e  se mudaram para  outros bairros mais 
ricos, mas  voltavam um dia qualquer, para rever as paisagens 
da infância, conversar com os colegas daquele tempo ou, sim-
plesmente, andar novamente pelas ruas da saudade.

Os tempos se passaram, muitos daqueles pilungas 
já nos deixaram, chamados para formar novos grupos no 
outro mundo, mas os que ficaram  – sob o comando do 
pilunga-mor, Antônio Alcântara que já passou dos  seus 60 
anos bem vividos – continuam a se reunir e, neste sába-

do, dia 10, e por 25 anos consecutivos,   juntos estarão de 
novo para relembrar os velhos tempos e matar as sauda-
des daquelas coisas que viveram como crianças e que a 
idade não retirou de suas memórias.

Será,  também,   a hora de  recordar  algumas figuras de 
Jaguaribe que  já se foram entre as quais Frei Albino e Caju, 
Seu Amâncio, Seu Cosminho, Pilla, Coronel Alencar, Antônio 
do Luzeirinho, Seu Benedito (meu saudoso pai) , Orlando Villar 
e tantos outros - difícil seria enumerar todos que fizeram a 
história do bairro.

Em especial o velho Alcântara,  dono da sinuca-bar que 
marcou época em Jaguaribe. Sua figura centrou-se na minha 
saudade e até parece que eu o estou vendo. De roupa bege, cal-
ça e camisa do mesmo tecido (geralmente linho), alpercata de 
couro, um rosto marcado por algumas rugas, um cigarro no 
canto da boca e um chapéu de massa vincado no meio. Andan-
do devagar por entre as mesas da sinuca, marcando o tempo 
com parcimônia, fiando o serviço para quem não podia pagar 
e, sobretudo, sendo paciente e atencioso com todos os fregue-
ses – assim era ele, o velho Alcântara, dono da sinuca-bar que 
foi um pedaço da minha infância, e de cuja lembrança o seu 
filho Toinho e outros tantos amigos certamente farão deste 
sábado um dia de intensas emoções, lembranças e saudades 
de um tempo que se foi para sempre.

Como homenagem  a ele e a tantos outros que cons-
truíram, com amor, dedicação e trabalho, a história do 
nosso querido bairro, escrevo estas linhas transforman-
do-as em  crônica  que anualmente me traz alegria ao 
torná-la  pública, mantendo vivo aquele espírito que nos 
une há tanto tempo.

Recebi des-
de o início do ano 
passado, em meio 
eletrônico, o acervo 
de minhas ativida-
des como deputado 
estadual, incluída a 
elaboração da nova 
Constituição do Esta-
do. Projetos, requeri-
mentos, indicações e 
discursos abordando 
os mais variados te-
mas, foram resgata-
dos e fazem parte do 
memorial da Assem-
bléia. Somente agora foi possível mergulhar no passado 
e rever alguns assuntos que polemizaram os debates na 
imprensa, durante a elaboração dos trabalhos da Consti-
tuição  de 1989. Graças a Cida Lobo, pude reviver aqueles 
dias em que, como líder do Governo Burity, enfrentava 
uma maioria ruidosa e aguerrida, preocupada, como dizia, 
em dar o melhor para a estrutura institucional da Paraíba. 
Havia também muita incompreensão.

O jornal “O Combate”, de propriedade do jornalista e ex-
deputado Jório Machado, sob a assinatura de Sandra Moura 
(não confundir com a renomada arquiteta) traçava um perfil 
infame dos deputados constituintes: “... usam gravata e pale-
tó. A maioria tem entre dois e quatro filhos. Quase todos são 
médicos e advogados com idade superior a 35 anos. Foram 
a eles a quem os mais de 1,6 milhão de eleitores paraibanos 
confiaram a tarefa de elaborar a Nova Constituição do Estado.
Passados quatro meses da abertura dos trabalhos da As-
sembléia Estadual Constituinte, inúmeros paraibanos já têm 
a certeza de que essa confiança atribuída nas urnas aos 36 
parlamentares não está sendo correspondida.... salvando-se 
alguns, os parlamentares estão sem fazer nada na Constituin-
te. Para quem acompanha os trabalhos é fácil notar que eles 
caíram na ociosidade. Na verdade, muitos deles estão indo à 
Assembléia para fazer três coisas: dar entrevista, assinar a 
valiosa lista de presença ( cada deputado recebe 300 cruza-
dos novos por participar de cada sessão constituinte) e jogar 
conversa fora. (08.07.1989).

“A pressa é inimiga da perfeição”, rebatia o presiden-
te João Fernandes acolitado pelo relator Egídio Madruga. 
A conclusão dos trabalhos ocorreria em 5 de outubro de 
1989, debaixo de muitas críticas, poucos elogios e alguns 
protestos. O mais relevante deles protagonizado pelo 
governador do Estado, Tarcisio Burity, que  recusou o 
juramento à nova Carta, no que foi seguido pelo presidente 
do Tribunal de Justiça, desembargador Josias Pereira do 
Nascimento, ausente da Paraíba, e pelo seu substituto le-
gal, o vice-presidente Evandro de Souza Neves, este  justi-
ficando para tanto, uma decisão da Corte à qual pertencia.
Na realidade, o Tribunal de Justiça  estava inconformado 
com o aumento do número de membros daquela Corte e, 
também, com criação do Conselho de Justiça, obra do Voto 
de Minerva do presidente João Fernandes, depois conside-
rado inconstitucional  pelo Supremo.

O governador Burity, por sua vez, apontava vários 
pontos da Carta que visavam não somente facilitar o seu 
afastamento do Governo como também à implantação de 
uma espécie de regime parlamentarista a que chamei de 
“parlamentarismo tupiniquim”. A maioria da Constituin-
te tentou fazer da nova constituição um instrumento de 
oposição a Burity. Não poucas vezes eu repeti: “Burity 
não é eterno”. O procurador Romero Nóbrega derrubou 
um a um na suprema Corte, os dispositivos estranhos ao 
corpo legal e que se chocavam com a Carta Federal. Ao se 
recusar a comparecer à solenidade de promulgação da 
nova Constituição, Burity muniu-se de um habeas-cor-
pus, impetrado pelo seu advogado, Joacil de Brito Pereira.
Nem por isso, o presidente João Fernandes deixou de, a 
cada dez minutos da sessão,  convidar o governador au-
sente a tomar assento no lugar que lhe fora reservado. O 
mesmo procedimento não foi adotado com referência ao 
representante do Poder Judiciário.

“Burity foi grosseiro” disse João Fernandes ao Cor-
reio da Paraíba de 06.10.1989. Mas, comedido, anunciou 
que não tomaria qualquer decisão precipitada com relação 
aos ilustres ausentes que se negaram  jurar à Carta, 
acrescentando, porém: Burity não foi apenas grosseiro 
com os deputados que trabalharam na elaboração do texto, 
mas praticou “um ato de desrespeito a todos os paraiba-
nos”. Por outro lado, Burity justificou que não iria jurar 
uma Constituição com a qual ele discorda, e tem a intenção 
de recorrer ao Supremo. “Burity acha que a Constituição 
foi feita contra ele”, conclui o jornal. O fato gerou especula-
ções de alguns juristas, inclusive o ministro Rafael Mayer, 
para quem, a ausência dos chefes dos dois poderes ao jura-
mento da Carta poderia resultar na declaração de vacância 
dos seus cargos.

Nada disso aconteceu, mas Burity escreveu na sua his-
tória esse capítulo inusitado: foi o único governador do Brasil 
que se negou a jurar a Nova Constituição do seu Estado.

Nem precisava uma bandeira 
vermelha sobre a urna da liber-
dade. A bandeira era ele, a cara 
dele, a boca de foice, o martelo 
da fronte, a cara de comunista. A 
bandeira do partido de Zé Mos-
cou seria supérf lua na sua últi-
ma trincheira, apenas mais uma 
pétala sobre as outras f lores. O 
mastro do estandarte, o cabo da 
foice, a convicção do martelo es-
tavam ali, nas mãos enfim cruza-
das pela primeira e última vez. O 
pavilhão alçara vôo 
na vanguarda da 
madrugada.

E ele era con-
tra o supérf luo. Ele 
era contra. Ele era 
ele. A cara morena 
— cor do miolo do 
mastro — empres-
tou a seiva para 
o escarlate brasil 
da bandeira que a 
brisa do B beija e 
balouça: por isso, a 
bandeira encarna-
da nele seria supér-
f lua sobre a camu-
f lagem de f lores. 
E ele era contra a 
acumulação. Ele 
era contra. 

Ele era tão 
contra a exploração do povo, o 
roubo do povo, a traição do povo, 
que o acusaram de tocar fogo no 
quartel. Mas não foi ele, foram 
eles mesmos, os que furtaram a 
intendência do Quinze e bota-
ram fogo no estoque e na escri-
ta. Depois, botaram a culpa nos 
comunistas. E “comunistas”, nos 
idos de 48, era quase no singular, 
tinha nome próprio e apelido: José 
Gomes da Silva — Zé Moscou.

Quando prenderam Zé, o 
pai pediu: “Matem, mas não ju-
diem”. 

Não mataram.
Ele veio do campo onde 

ficaram sepultados 16 (dezes-
seis) irmãos. Único sobrevivente 
da morte infantil, Zé Moscou foi 
preso por toda a família de anjos 
e camponeses: 29 (vinte e nove) 
vezes, faltou uma para trinta. Nos 
intervalos entre tantas prisões, 
ainda encontrou tempo para se 
formar em contabilidade, econo-
mia e direito. O primeiro advogado 
trabalhista da Paraíba, do povo da 
Paraíba. Interrompeu o curso de 
História para interromper o curso 

da História.
Uma vez, moveu 

ação trabalhista contra 
o quartel do Quinze. 
Deve ter sido a primeira 
vez no Brasil em que 
patrão assim tão forte 
foi levado à Justiça do 
Trabalho.

Quando prenderam 
Zé, o major pergun-
tou:

— Por que você é 
comunista?

— Porque é melhor 
do que ser major.

Tinham que pren-
der sempre Zé Moscou, 
havia poucos, havia 
pouquíssimos como ele. 
Um dia, ele ia chegan-
do ao estabelecimento 

comercial do seu xará José Gomes 
de Lima, comerciante e udenista, 
de quem era contador. Um jipão 
na porta. O xará rebocado pelo 
sargento, empurrado pelos solda-
dos. E Zé, razão na mão, convicção 
na outra: 

— Sargento, o senhor deve 
estar procurando José Gomes da 
Silva, o comunista. E está pren-
dendo José Gomes de Lima, o 
comerciante. O comunista sou 
eu.

Quando prenderam Zé, 
botaram mais dois advogados 
na cela dele. Depois, chegou um 
contrabandista reclamando seus 

Quando prenderam Zé
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“Tinham 
que prender 
sempre 
Zé Moscou, 
havia poucos, 
havia 
pouquíssimos 
como ele”

Cronicartigo

FOTOS: Divulgação

direitos, aos gritos de “quero um 
advogado, quero um advogado!” E 
Zé Moscou, com sua prática foren-
se e de cárcere:

— Pede um sargento. Aqui já 
tem três advogados.

No dia sete de setembro de 
1968, começo da noite e fim da 
parada militar, prenderam Zé 
Moscou pela 29ª (vigésima nona) 
e última vez. Zé Moscou havia 
tomado, com João de Deus, alguns 
litros de vinho Constantino para 
comemorar a fuga do rei Cons-
tantino da Grécia. A noite estava 
sem luz e o jipe sem freios. Foi 
mesmo sem querer, Zé Moscou 
não era provocador. O jipe derru-
bou uma baliza, e prenderam Zé 
em f lagrante. Meses no quartel. 
Processo na Auditoria Militar do 
IV Exército. Não foi sequer um 
acidente, foi só um incidente de 
trânsito, sem vítima nem danos, 
mas era Zé Moscou, logo Zé Mos-
cou.

Tinham que prender sempre 
Zé, havia poucos.

Sitônio Pinto escreve às ter-
ças, quintas e sábados)
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Em cartaz

Cena Alternativa

FM

0h - Madrugada na Tabajara

5h - Aquarela Nordestina

6h - Programação Musical

7h - Cena Cultural

8h - Espaço Ecológico

9h - Programação Musical

17h - Detalhes 105

17h - Programação Musical

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

PROGRAMAÇÃO DE HOJE

Rádio Tabajara

Serviço

Já entrando no clima das 
comemorações de fim de ano, 
o grupo latino responsável 
por fazer o Centro Histórico 
se movimentar hoje é a Ma-
cumbia. Com show marcado 
para às 23h, no Centro Cultural 
Espaço Mundo, a apresentação 
irá se basear no  termo “Ma-
cumbia é Grea”, descrito pelos 
integrantes da banda como um 
sinônimo de uma grande festa, 
algazarra ou bagunça. Além da 
apresentação da banda, aconte-
ce no mesmo local uma disco-
tecagem latina. Os interessa-
dos em aproveitar a atividade 
podem adquirir seus ingressos 
nos valores de R$ 10. 

Formada por Rafael Faria 
(voz e contrabaixo), Thales 
Pessoa (voz e guitarra), Bruno 
Braz (voz e guitarra), Francisco 
Vasconcelos (bateria), Priscilla 
Fernandes (percussão), Rodri-
go Marques (saxofone) e Da-
vid Kane (trompete), a banda 
Macumbia é uma banda híbrida 
sul-americana, que mistura rit-
mos caribenhos, latinos e bra-
sileiros, acreditando na união 
dos povos latinos e trazendo 
uma nova abordagem sonora 
para isso. 

“Todo o processo de com-
posição das músicas foram mui-
to livres, a banda sempre está 
aberta para qualquer ideia mu-
sical dos integrantes, por isso 
não decidimos nos fechar a um 
único gênero ou conceito musi-
cal durante o processo, garante 
o vocalista Martinez”, disse o 
vocalista da banda Rafael Faria.

O grupo carrega em seu cur-
rículo importantes festivais in-
dependentes e governamentais, 
tendo se apresentado ao lado de 
grandes nomes da música na-
cional, sempre surpreendendo e 

 

Com mais uma edição marcada para acontecer hoje na 
Usina Cultural Energisa, na sala Vladimir Carvalho, o proje-
to intitulado Usina da Música traz até o seu palco a banda 
Emboscada.  Acreditando que sua música é um poderoso 
agente de transformação social, o grupo musical tem como 
objetivo defender e afirmar a necessidade da utilização da 
música como uma nova perspectiva, oferecendo oportunidade 
das pessoas se identificarem. O grupo, que é formado por 
Caru Caroline (vocal), Júnior di Pace (vocal e guitarra base), 
Alysson Jorge (guitarra solo), Diego Giordano da Silva(bate-
ria) e David Montenegro (baixo), valoriza as manifestações 
artísticas. Além disso, integram a cena musical da cidade. A 
apresentação está marcada para às 22h e entrada gratuita. 

Evento

Parece, mas não é

Nos tempos das inocentes maldades da minha geração 
infante/pré-adolescente, a expressão “parece, mas não é” a 
gente entendia como se fosse uma palavra composta - “parece-
mas-não-é” – ou até como se fosse fundida num só corpo, assim: 
“parecemasnãoé”. E só tinha um significado: uma certa posição 
de coito entre um homem e uma mulher. Por isso tinha cono-
tação de obscenidade e daí chegava a ser compreendido como 
palavrão.

Agora, passados tantos anos daqueles tempos, com o enri-
quecimento conotativo da referida expressão, ela se faz enten-
der como uma miragem que se vê no deserto, mas que nada é 
além da nossa imaginação. Ou uma ilusão de ótica em que um 
determinado objeto ou situação se mostra aos nossos olhos 
como sendo uma coisa, quando na verdade é outra.

O Brasil, por exemplo, figura no hanking da economia 
mundial com a 9ª posição (até 2014 era a 8ª). Parece um País 
rico, mas sofre tremendo achatamento da base da sua estra-
tificação social, que se tem evidenciado com a existência de 
mais de 12 milhões de desempregados, além de o tamanho da 
economia brasileira ter diminuído mais de US$ 500 bilhões em 
apenas um ano. 

Na área política tivemos um caso típico de “parece, mas 
não é” com a parelha Dilma-Temer, juntinhos em duas campa-
nhas presidenciais e durante todo um mandato e pedaço de ou-
tro. Pareciam tão unidos... Mas o que antes era beijinho, beijinho 
virou pau, pau. E o que fizeram juntos, agora “a culpa foi dela”.

E no campo do Judiciário? Lembram daquele médico Ro-
ger Abdelmassih, acusado de 56 crimes sexuais contra pacien-
tes de sua clínica? Sabe o que a Justiça lhe cometeu?  O então 
presidente do Supremo Tribunal Federal (STF), ministro Gilmar 
Mendes, concedeu-lhe habeas corpus revogando a prisão pre-
ventiva do monstro. Para o ministro, como o Conselho Regional 
de Medicina suspendeu o registro profissional do médico, não 
havia a possibilidade de reiteração dos supostos abusos sobre 
clientes. Como se tivessem emasculado o homem!

A propósito, recorro a um trecho do artigo “Judiciário: um 
ponto fora da curva” (Correio do Brasil. São Paulo, 16/10/2016 
Em: Destaque do Dia, Opinião), de autoria do jornalista, professor, 
escritor, político e ex-ministro de Ciência e Tecnologia Roberto 
Amaral, em que pontua: “Se o juiz pode, a cada julgamento, criar 
o seu direito, a seu talante, o Direito simplesmente saiu de cena, e 
tudo o mais é possível e o que estamos a assistir é a um festival de 
absurdos que faz de Ionesco um aprendiz de dramaturgo”.

Vejamos mais recentemente o caso do senador Renan 
Calheiros: o STF havia decidido que quem está na linha de 
sucessão da Presidência da República, como o presidente do 
Senado, não pode ser réu. Depois, por 8 votos a 3, decidiu que 
o presidente do Senado, Renan Calheiros, é réu pelo crime de 
peculato. Mas o ministro Dias Toffoli pediu vistas ao processo, 
sem prazo para devolvê-lo para a decisão final. Ato seguinte, o 
ministro Marco Aurélio Mello concedeu liminar determinando 
que, por ser réu, Renan deveria deixar a Presidência do Sena-
do. E finalmente, o STF decidiu derrubar a liminar do ministro 
Marco Aurélio, estabeleceu que Renan continua no cargo de 
presidente, mas ele não pode ocupar a linha sucessória. Ou seja: 
parece, mas não é”.  

Alarico Correia Neto
alaconeto@gmail.com

Mídias em destaque
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Ritmo latino movimenta o Centro Histórico 
da capital com show da banda Macumbia

A banda Emboscada é a atração de 
hoje do Projeto usina da Música

FoTo: Divulgação

Integrantes da Macumbia misturam ritmos caribenhos, latinos e brasileiros

agitando a todos com sua alegria e 
força hipnotizantes no palco, alia-
das a letras cantadas em Espanhol 
e Português que narram de forma 
bem humorada situações cotidia-
nos da vida latina.

Iniciando suas atividades 
ainda em 2012, na litorânea João 
Pessoa, capital do Estado da 
Paraíba, a banda lançou em 2013 
seu primeiro álbum intitulado 
“Chuta Que é Macumbia” que ge-
rou boa recepção e feedback por 
parte do público e também da 
imprensa musical, sendo citada 
em blogs de música em toda a 
América Latina e Europa, como o 
Garage Membro Blogs, Liszt MTV 
Brasil, Rebel Sounds e Amplifica-
dor, que colocou o grupo na lista 
dos 20 melhores álbuns brasilei-
ros para download gratuito.

Após realizar vários shows 
pela região em 2014, a Macumbia 
gravou e lançou em 2015 o seu 
segundo álbum “Carne Latina” 
com oito faixas inéditas que po-
dem ser baixadas gratuitamente 
pelo site da banda.

“O diferencial é que o disco 
não se priva apenas a um gênero 
musical, de música latino-ameri-
cana apenas, por exemplo, cum-
bia ou brega, misturamos tudo 
que apreciamos sonoramente e 
por isso o disco é um brinde a 
alegria popular, isso é Carne Lati-
na”, finalizou o vocalista.

As músicas que compõem esse 
último trabalho trazem um ama-
durecimento nos arranjos musi-
cais, formando uma atmosfera de 
ritmos para bailar, ao passo que 
mantém o bom-humor nas letras 
que abordam o cotidiano da vida 
latina. Em 2016 o grupo seguiu 
trabalhando o seu segundo disco, 
chegando a realizar uma turnê 
pelo Sudeste e Sul brasileiro. 
 

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. 

n Evento: Macumbia É Gréa!

Discotecagem latina e show da banda Macumbia

n Quando: Hoje 

n onde: Centro Cultural Espaço Mundo

n Horário: 23h 

n Entrada: R$ 10

Serviço
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Terceiro dia do Fest-Aruanda continua a movimentar cena audiovisual 
da capital com exibição de curtas, médias e longas-metragens 

Uma boa opção de lazer 
para quem for ficar na 
capital durante o final 
de semana é conferir a 
exibição das produções 
audiovisuais paraibanas 
e nacionais que a 11ª 
edição do Fest-Aruanda 

está disponibilizando aos aprecia-
dores da sétima arte. Iniciando sua 
programação na última quinta- feira 
(8), o festival hoje e amanhã traz uma 
série de debates, documentários, 
homenagens e lançamentos de obras 
literárias. No total, estão programados 
para serem apresentados ao público 
40 filmes entre curtas, médias e lon-
gas-metragens até o final do evento. Os 
interessados em participar precisam 
apenas comparecer a sala de cinema 
do Cinépolis no Manaíra Shopping e 
conferir horário e filme a ser exibidos. 
A entrada é franca. 

Segundo o diretor comercial da 
empresa Cinépolis, Paulo Pereira, pelo 
segundo ano consecutivo a Cinépolis 
entrega à cidade de João Pessoa um 
benefício não só cultural como social. 
“Acreditamos que essa parceria dará 
acesso à cultura para muitos mora-
dores da região, que não contam com 
nenhuma oferta de entretenimento 
compatível”, finalizou Pereira. 

Após saber como funciona as 
sessões, chegou a hora de entrar na 
sala de cinema e se acomodar porque 
o filme irá começar. Inicialmente, a 
partir das 15h o festival dá início às 
suas atividades com a exibição com o 
intitulado “Cine-Memória Vespertina”. 

Marcado para acontecer 
hoje na General Store, mais uma 
edição do projeto Bregabaret 
será realizado na capital e traz 
dessa vez em seu arcabouço mu-
sical as apresentações da banda 
Caburé, o Dj Tony Malícia, que 
é considerado patrimônio da 
festa e a banda Bregabaret, que 
leva o mesmo nome do evento. 
Já tendo algumas edições na 
bagagem a atividade tem início 
às 17h. Os interessado em par-
ticipar do show podem adquirir 
seus ingressos por meio da lista 
amiga que pode ser acessada 
no link https://goo.gl/Eg4I2s ou 
adquirir o ingresso na bilheteria 
do evento pelo valor de R$ 20. 

A Caburé, como o nome 
insinua, é uma banda de rit-
mos calientes. Depois de algum 
tempo sem subir aos palcos, 
ela volta com ainda mais suin-
gue. Sendo composta por Titá 
Moura, Jader Finamore, Pedro 
Machado, Rudá Barreto e Rayan 
Rodrigues, a banda reúne jo-
vens músicos interessados pela 
pesquisa, hibridismo e reabsor-

Jader Finamore, Rayan Rodrigues, Pedro Machado, Titá Moura e Rudá Barreto

ção das tradições estéticas da mú-
sica brasileira, tendo como marcas 
sonoras os ritmos do Norte e de 
origem caribenha, em sua criação 
autoral e releituras.

“Somos uma banda que surgiu 
a revelia da organização, do pen-
sar o produto. A ideia era fazer 
um show, exercitar a guitarrada e 
o batuque para o baile noturno, 
urbano. Com a estreia, fomos ime-
diatamente absorvidos pela cena 
alternativa, talvez pela carência 
desse formato na cidade, e toca-

mos praticamente todos os fins de 
semana durante quase dois anos”, 
disse Titá Moura. 

Ainda em entrevista Moura, 
compositor e vocalista do grupo, 
relembrou sua trajetória no ano 
passado com a banda. “No segundo 
semestre de 2015 decidimos parar, 
todo mundo precisava se pulverizar 
e se dedicar a outros trabalhos. Foi 
um tempo fértil de incubação, pa-
ramos pra compor a administração 
e a estrutura produtiva do traba-
lho”, finalizou. 

FOTOS: Divulgação

n Evento: Bregabaret

n Quando: Hoje

n Onde: General Store

n Horário: 17h

n Entrada: R$ 20 reais na bilheteria  

Serviço

Semana do Cinema

Romance do Vaqueiro Voador, de Manfredo Caldas, será exibido na programação de amanhã

12

Projeto Bregabaret realiza mais uma edição hoje com 
apresentações da banda Caburé e o Dj Tony Malícia

Já a Banda Bregabaret, for-
mada especialmente para esta 
edição do Bregabaret, é com-
posta por Ingridy Alves, Felipe 
Sarmento, Jansen de Carvalho, 
Karlito Campos e Priscilla Cler, 
Bia Cagliani e Ali Cagliani. Essa 
turma de peso já avisou que o 
repertório está afiadíssimo e 
conta com releituras dos clássi-
cos do brega e as “sofrências” 
atuais.

Por último e de maneira 
alguma menos importante, che-
gamos a Tony Malícia. Sendo ele 
o DJ oficial, Tony acompanhou 
todas as edições do Bregabaret 
e esta não poderia ser diferente. 
Ele retorna à casa com suas bati-
das penetrantes pra não deixar 
ninguém parado  e sozinho.

Entre os títulos que estão programados 
para serem vistos pelo público estão 
“O Criador Esquecido” de Péricles Leal 
e “Mais que Oitenta” de Wills Leal. A 
exibição acontece na Sala 6 do Manaíra 
Shopping.  

Às 16h, o festival muda de foco 
e entra no mérito dos lançamentos 
trazendo até o Hall do cinema o lança-
mento literário “100 Melhores Filmes 
Brasileiros” com presença dos autores 

locais da coletânea como, João Batista 
de Britto, Renato Félix, Regina Behar, 
Lúcio Vilar e Amilton Pinheiro.

Em seguida, às 18h, é retomada a 
programação normal com a exibição 
das produções audiovisuais com a 
Mostra “Competitiva Curta-Metragem”. 
Ao total serão 3 produções que farão 
parte da mostra. Entre os títulos estão 
“Lá do Alto” de Luciano Vidigal; “Noite 
Púrpura” de Caroline Biagi e “Quando 

Parei de Me Preocupar com Canalhas” 
de Tiago Vieira. 

Dentro da mesma coletânea de 
filmes a sessão chamada “Sessão Anos 
80/16mm” traz uma homenagem ao 
curta-metragem “Viagem a São Saruê” 
de 1981 com o ator Edilson Dias, diri-
gido por Everaldo Vasconcelos. E por 
fim, às 20h30, o filme “Fica Mais Es-
curo Antes do Amanhecer”, de Thiago 
Luciano, encerrando a noite de hoje. 

“Esse ano temos uma ampliação 
no segmento de longas é tanto que 
tudo será bem supervisionado para 
não extrapolar o tempo. Além disso, 
a nova mostra Sob o Céu Nordestino 
é um diferencial muito grande para 
o evento, e claro, os debates que são 
importantíssimos para o público e 
para os apreciadores do cinema”, disse 
o organizador do evento, Lúcio Vilar.  

Já amanhã, o festival tem início uma 
hora mais cedo, iniciando sua progra-
mação às 14h com o tributo a Manfredo 
Caldas. A exibição da produção audiovi-
sual fica por conta do título “ Romance 
do Vaqueiro Voador” e sua exibição 
acontece também na Sala 6 do Manaíra. 

Às 16h, mais uma lançamento 
literário toma conta do Hall do Cine-
ma. Intitulado  “Cinema Brasileiro a 
partir da Retomada: aspectos econô-
micos e políticos”, o livro tem autoria 
de Marcelo Ikeda. Logo após é a vez 
da mostra “Competitiva Curta-Metra-
gem”, às 17h. Entre os filmes estão 
“O Homem Que Virou Armário” de 
Marcelo Ikeda; “Paranoico” de Elvis 
de Sá Mostra Sob o Céu Nordestino 
e em especial, às 17h45 o filmes “O 
Crime da Cabra” de Ariane Porto e 
Teresa Aguiar. O dia se encerra com o 
filme “Era o Hotel Cambridge”, Eliane 
Caffé, às 21h30. 

Lucas Silva
Especial para A União
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aprova impeachment da 
presidente Park Geun-hye
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Obras da transposição terão R$ 45 mi
rio são francisco

O presidente Michel Te-
mer disse ontem, durante 
visita a Pernambuco, que seu 
sonho em dois anos de go-
verno é conseguir derrotar 
as crises hídricas pelas quais 
costuma passar a região, 
concluindo a transposição do 
Rio São Francisco. Ele conce-
deu entrevista à Rádio Jornal 
de Pernambuco, pouco antes 
de chegar a Jucazinho.

 Durante a manhã, Te-
mer visita duas frentes de 
obras ligadas à transposição 
do São Francisco, em Per-
nambuco. A primeira, loca-
lizada no município de Su-
rubim, onde cumpre agenda 
na Barragem de Jucazinho; a 
segunda na estação de bom-
beamento, em Salgueiro. Du-
rante as visitas, ele anunciou 
R$ 12 milhões em investi-
mentos na primeira fase da 
obra da Barragem de Jucazi-
nho, e R$ 33,7 milhões para 
a construção de uma adutora 
emergencial que interligará 
o Sistema Siriji aos sistemas 
integrados Palmeirinha e Ju-
cazinho.

A obra na Barragem 
de Jucazinho integra o Pro-
grama de Aceleração do 
Crescimento (PAC) e será 
executada em duas etapas. 
A primeira, feita pelo Depar-
tamento Nacional de Obras 
Contra as Secas (Dnocs), será 
de ações emergenciais, o que 
inclui recuperação e reforço 
das estruturas. De acordo 
com o Ministério da Integra-
ção Nacional, ela deve ser 
concluída até junho de 2017.

Localizados em Floresta 
(PE), no Eixo Leste do Proje-
to de Integração do Rio São 
Francisco, o Reservatório de 

Salgueiro, está com 95,6% de 
execução operacional. “Pos-
so dizer, com quase segu-
rança, que o trecho Leste da 
transposição será inaugura-
do até fevereiro ou março no 
mais tardar. E o trecho Norte 
no primeiro semestre”, disse 
Temer na entrevista à Rádio 
Jornal.

Licitação de obra
O Ministério da Integra-

ção Nacional divulgou ontem 
o edital de licitação para as 
obras da primeira etapa (1N) 
do Eixo Norte do Projeto de 
Integração do Rio São Fran-
cisco. Trata-se de serviços 
que não foram executados 
pela empresa Mendes Junior 
Trading. A previsão é de que 
as propostas sejam abertas 
na primeira quinzena de ja-
neiro do próximo ano e a 
contratação das obras ocorra 
em fevereiro de 2017.

Com 140 quilômetros de 
extensão, o trecho que está 
em licitação passa por qua-
tro municípios: Cabrobó-PE), 
Salgueiro-PE, Verdejante-PE 
e Penaforte-CE. Após a fina-
lização das obras necessárias 
para a passagem da água no 
Eixo Norte, a previsão é be-
neficiar o reservatório Jati, no 
Ceará, em agosto, e a cidade 
de Fortaleza, em setembro de 
2017. As demais etapas (2N e 
3N) desse eixo estão em rit-
mo final de construção.

De acordo com o minis-
tério, a empresa Mendes Ju-
nior comunicou, em junho, 
a incapacidade de continuar 
com suas obrigações legais 
nos dois contratos da obra 
do São Francisco. A integra-
ção do Rio São Francisco de-
verá levar água para mais de 
12 milhões de pessoas nos 
estados de Pernambuco, Ce-
ará, Paraíba e Rio Grande do 
Norte. Ao todo, a obra reúne 
477 quilômetros de extensão 
incluindo canais, estações 
de bombeamento, túneis e 
aquedutos.

Temer anuncia a liberação 
dos recursos para construir
adutora e barragem em PE

Pedro Peduzzi
Da Agência Estado

Ludmilla souza 
Da Agência Brasil 

 
O ex-presidente do Supremo 

Tribunal Federal (STF) Ayres Britto 
considerou “lamentável” a recusa 
do presidente do Senado Federal, 
Renan Calheiros, de não receber o 
oficial de Justiça e descumprir li-
minar do ministro Marco Aurélio 
Mello que o afastava da presidên-
cia da Casa. “Deixar de acatar a de-
cisão do ministro Marco Aurélio me 
soou como afrontoso da autorida-
de do Supremo”, declarou durante 
o encerramento ontem (9) do Se-
minário Caminhos contra a Corrup-
ção, promovido pelo Instituto Não 
Aceito Corrupção e pelo Tribunal 
de Contas de São Paulo.

Ao ser questionado sobre a 

recusa também da Mesa Direto-
ra do Senado, Ayres Britto disse 
que ambos [mesa e o presidente 
do Senado] têm legitimidade pro-
cessual para recorrer de qualquer 
decisão judicial. “O certo era cum-
prir a decisão e recorrer se fosse o 
caso, tanto o presidente do Sena-
do quanto a Mesa se encontram 
habilitados a recorrer de qualquer 
decisão judicial”.

Sobre o combate à corrupção, 
Ayres Britto, demonstrou otimis-
mo e destacou que o brasileiro está 
adiante dos políticos. “O povo brasi-
leiro avançou, se arejou mentalmen-
te mais do que a classe política”, 
avaliou. Para ele, os políticos terão 
que se superar para mudar essa rea-
lidade. “A classe política vai ter que 
fazer um esforço para se adaptar a 

esse sobrepasso mental da socieda-
de civil brasileira”, completou.

O ex-presidente do STF acre-
dita que a corrupção poderá ser 
combatida. “Quando a democracia 
experimenta esse freio de arruma-
ção, quem não tiver com o cinto de 
segurança da decência, do dever de 
casa cumprido, da transparência, 
vai se dar mal. É o que está aconte-
cendo”, frisou.

Mensalão
O ex-ministro citou, durante 

o evento Caminhos contra a Cor-
rupção, o julgamento do chamado 
Mensalão como um dos marcos da 
democracia por exigência coletiva 
já todos são iguais perante a lei. 
“Isso é republicano por natureza”, 
lembrou.

Ayres Britto considerou uma afronta
Renan descumprir decisão de ministro 

afasTaMEnTo Da PrEsiDÊncia

O ex-presidente do STF, Ayres Britto, disse que é lamentável Renan Calheiros ter se recusado a receber o oficial de Justiça

foTo: José Cruz/Agência Brasil

andré richter 
Da Agência Brasil 

O Ministério Público Fe-
deral (MPF) denunciou ontem 
à Justiça o ex-presidente Luiz 
Inácio Lula da Silva e o filho 
dele, Luiz Cláudio Lula da Sil-
va, pelos crimes de tráfico de 
influência, lavagem de dinhei-
ro e organização criminosa no 
âmbito da Operação Zelotes, 
da Polícia Federal. De acordo 
com a acusação, Lula “integrou 
um esquema que vendia a pro-
messa” de interferências no Go-
verno Federal para beneficiar 
empresas.

De acordo com a denún-
cia, as investigações apuraram 
que Lula, seu filho, e os con-
sultores Mauro Marcondes e 
Cristina Mautoni participaram 
de negociações irregulares no 
contrato de compra dos caças 
suecos Gripen e na prorroga-
ção de incentivos fiscais em 
uma medida provosória para 
prorrogação de incentivos fis-
cais para montadoras de veícu-
los. Segundo o MPF, Luís Cláu-
dio recebeu R$ 2,5 milhões da 

empresa dos consultores.
A Operação Zelotes inves-

tigou a manipulação de proces-
sos no Conselho Administrati-
vo de Recursos Fiscais (Carf) 
– órgão colegiado do Ministério 
da Fazenda, última instância 
administrativa dos processos 
fiscais. É a ele que os contri-
buintes recorrem para con-
testar multas. De acordo com 
as investigações,  empresas de 
advocacia e consultorias in-
fluenciavam e corrompiam in-
tegrantes do Carf. Dessa forma, 
manipularam trâmite e resulta-
do de processos e julgamentos 
envolvendo empresas interes-
sadas em anular ou diminuir os 
valores dos autos de infrações 
emitidos pela Receita Federal.

“O MPF sustenta que a 
promessa de interferência 
no governo por parte do ex-
-presidente Lula (venda de 
fumaça) rendeu ao seu filho, 
Luiz Cláudio o recebimento de 
vantagens indevidas e que o va-
lor repassado só não foi maior 
por causa da deflagração da 
Operação Zelotes, em março de 
2015”, sustenta a acusação.

MPF denuncia Lula 
na Operação Zelotes

frauDE no carf

Douglas corrêa
Da Agência Brasil 

O juiz Leonardo Grand-
masson Ferreira Chaves, da 
8ª Vara de Fazenda Pública da 
capital, decretou o bloqueio 
dos bens do prefeito do Rio, Edu-
ardo Paes, e da Fiori Empreendi-
mentos Imobiliários. De acordo 
com o magistrado, houve ato 
de improbidade administrativa 
dos réus pela isenção do paga-
mento de uma taxa de aproxi-
madamente R$ 1,8 milhão, o 
que causou danos ao erário 
municipal pela construção 
do campo de golfe utilizado 
nos Jogos Olímpicos do Rio. 
A taxa, respaldada por uma 
lei municipal, seria cobrada 
pela remoção de uma área de 
aproximadamente 61 mil me-
tros quadrados de vegetação. 
A legislação em vigor prevê 
o pagamento do valor para o 
corte de árvores em terrenos 
particulares.

“A fórmula mágica en-

contrada para afastar o paga-
mento constitui claro ato de 
improbidade administrativa 
que causou evidente dano 
ao erário municipal. Nela se 
reconheceu a impossibilida-
de de se conceder isenção ao 
pagamento da taxa e assim se 
reconheceu um suposto dese-
quilíbrio financeiro do contra-
to, sem qualquer estudo mais 
aprofundado, e baseado em 
meras afirmações da parte 
interessada, para imputar ao 
município a responsabilidade 
pelo pagamento da quantia de 
R$ 1.860.312,30”, argumentou 
o juiz em sua decisão.

De acordo com o magis-
trado, o mecanismo jurídico 
criado para isentar a Fiori 
Empreendimentos Imobili-
ários do pagamento gerou 
prejuízo aos cofres públicos 
e, por essa razão, os bens de 
Paes devem ser bloqueados.

“A plausibilidade do di-
reito invocado se afigura evi-
dente, sendo certo o enorme 

receio de dano ao erário mu-
nicipal, se justificando a con-
cessão da medida cautelar de 
indisponibilidade de bens do 
beneficiário e do causador do 
dano, no caso, o Sr. Prefeito. 
Nesse sentido, a preocupação 
se acentua, na medida em que 
ao término de seu mandato, 
já se anunciou que o Sr. Pre-
feito irá residir nos Estados 
Unidos, o que pode dificultar 
ainda mais a recomposição 
dos danos causados. Dessa 
forma, a indisponibilidade de 
bens como medida assecura-
tória se faz extremamente ne-
cessária”, afirmou o juiz.

Na mesma decisão, o 
magistrado determinou a pe-
nhora online dos ativos finan-
ceiros de Eduardo Paes e da 
Fiori, ressalvadas as verbas de 
natureza salarial.  A medida já 
foi parcialmente cumprida.

Recurso
Em nota, o prefeito Edu-

ardo Paes informou que vai 

recorrer da decisão judicial 
de bloqueio dos seus bens. 
Paes defendeu que, “dife-
rentemente do que afirma o 
Ministério Público”, a prefei-
tura exigiu, no processo de 
licenciamento ambiental do 
campo de golfe, que a Fiori 
Empreendimentos Imobiliá-
rios pagasse a taxa para a au-
torização de supressão de ve-
getação exótica. No entanto, 
segundo a prefeitura, apesar 
de ter sido emitido diversas 
vezes o documento de arreca-
dação de receitas municipais 
(DARM), a empresa não efe-
tuou o pagamento.

“Por isso, em 9 de no-
vembro de 2016, um mês 
antes da ação ajuizada pelo 
MP, a Secretaria de Meio Am-
biente já havia enviado ofício 
à Procuradoria Geral do Mu-
nicípio solicitando a cobran-
ça dos valores atualizados e 
acrescidos de juros de mora 
(R$ 3,365 milhões) via dívida 
ativa”, informou a prefeitura.

Justiça decreta o bloqueio de 
bens do prefeito Eduardo Paes

rio DE janEiro
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PEC dos Gastos gera denúncia contra 
o Brasil em Comissão Interamericana
Abia/GTPI se pronunciou 
na 159º Período Ordinário 
de Sessões, no Panamá

A Associação Brasilei-
ra Interdisciplinar de AIDS 
(Abia), que coordena o Grupo 
de Trabalho sobre Proprie-
dade Intelectual (GTPI), de-
nunciou o Brasil na Comissão 
Interamericana de Direitos 
Humanos (CIDH) pelo enca-
minhamento da Proposta de 
Emenda Constitucional (PEC) 
55 (antiga PEC 241 na Câma-
ra dos Deputados), que hoje 
está em trâmite no Senado 
Federal. A audiência aconte-
ceu durante o 159º Período 
Ordinário de Sessões da CIDH 
na terça-feira (6), no Panamá, 
e teve como tema a falta de 
acesso ao medicamento na 
América Latina e no Caribe.

Para a Abia/GTPI, a 
PEC 55 – que prevê o con-
gelamento por 20 anos dos 
recursos destinados à saú-
de e educação com vista à 
redução dos gastos públicos 
– ameaça o Sistema Único 
de Saúde (SUS) e coloca em 
risco o direito fundamental à 
saúde e à vida.

O SUS – cujo propósito 
é garantir a equidade, a inte-
gralidade e a universalidade 
no acesso à saúde – precisa 
de preços acessíveis para 
manter a distribuição gratui-
ta e igualitária. A indústria 
farmacêutica, por sua vez, 
contribui para o agravamen-
to do acesso ao medicamento 
ao cobrar preços exorbitan-
tes pelas medicações.

Impressionante como as regras são quebradas 
no Brasil e suas instituições fragilizadas, de tal sorte 
que, tudo vira caso pessoal. O senador Renan Calheiros 
descumpriu um mandado judicial da mais alta corte, 
ou seja, de um ministro do Supremo Tribunal Federal, 
causando um desserviço incalculável, em se tratando 
de lição de civilidade negativa por parte do presidente 
do Senado Federal. É lamentável como um réu no 
STF e com mais de doze inquéritos a serem apurados 
sai de herói, em meio a uma das mais graves crises 
institucionais por qual passa nosso país.

Vale ressaltar que no reino da glória dos políticos 
brasileiros, sobretudo daqueles envolvidos em corrupção 
ativa e passiva, lavagem de dinheiro e formação de 
quadrilha, tudo é possível. Contudo, no reino da 
economia tudo parece mais um inferno dantesco.

Os argumentos para que o STF viesse a se 
recolher em insignificância ímpar levou em conta a 
boa governabilidade de um governo sem nenhuma 
governação. O país perdeu muito por se tratar da 
quebra de regras formais. Vimos nesta semana um 
péssimo exemplo para as novas gerações.

As razões para tamanho pastiche jurídico 
respeitam a manutenção da agenda de votação das 
medidas de contenção dos gastos públicos ou PEC do 
Teto dos Gastos e da votação em regime de urgência da 
nova reforma da Previdência Social.

Um aspecto paradoxal da política brasileira é 
a sustentação quase institucional de argumentos 
liberais quando o assunto é fiscal. Tanto na reforma 
da Previdência Social de Lula, na gestão primeira 
(2003-2006), quanto na de Temer (2016), a verdadeira 
discussão deveria levar em consideração os aspectos de 
Seguridade Social. Não obstante, nesses dois momentos 
históricos, coincidentemente, a questão previdenciária é 
tratada como mero ajuste fiscal.

Reitero que toda argumentação do governo Lula 
e do governo Temer é de natureza fiscal e metodologia 
econômico-financeira, em detrimento da lógica do 
social. A reforma da Previdência Social de Lula, por não 
atender tal lógica do social em 2003, carregou em seu 
bojo um conjunto de aspectos de maldade incalculável, 
principalmente para os servidores públicos. E por 
também ter sido tratada como instrumento para ajuste 
fiscal, a reforma de Lula nem bem chegou à maioridade 
e já se esgotou em suas pretensões e promessas 
vendidas como eficientes e eficazes.

Qualquer profissional da área argumentará que, 
no Brasil, faz-se necessário sim uma nova reforma da 
Previdência Social. Não obstante, em forma e conteúdo, o 
governo Temer enviou a referida reforma para discussão e 
votação no Congresso Nacional também como um pacote 
inegável de maldade. Tal observação foi feita por um 
ex-ministro dos governos Lula e Dilma, Carlos Eduardo 
Gabas. Este considera que na forma há sim muita maldade, 
haja vista o seu envio sem muita conversar com os atores 
envolvidos. No conteúdo, também há muito maldade 
embutida, porque não há “descontrole” de despesa. O que 
há é uma queda brutal de arrecadação. E por um problema 
de arrecadação, tirar direitos é algo impensável. 

Gabas vai mais além ao afirmar que o remédio é 
crescimento econômico. Para este ex-ministro, as PECs 
287 e 55, de congelamento de gastos primários por 
20 anos, representam o pagamento do governo Temer 
para quem ajudou a bancar o golpe que derrubou a 
presidenta Dilma Rousseff.

No tempo da reforma da Previdência Social 
encaminhada por Lula da Silva, tudo trilhou em favor 
dos interesses externos das orientações prévias do 
BIRD e do FMI à sua equipe econômica para que a fome 
dos bancos e das seguradoras nacionais e internacionais 
fosse saciada. 

A reforma da Previdência Social encaminhada 
por Temer, na atualidade, guarda alguma distinção, em 
forma e conteúdo de maldade, da reforma de Lula? Não 
é preciso grandes conhecimentos técnicos ou precisão 
de atuário para perceber que a proposta de reforma da 
Previdência Social de Temer, além de ser perversa para 
os trabalhadores, acarretará fortes desequilíbrios fiscais 
em todo o sistema previdenciário público. 

É preciso evitar pressa descabida e privilegiar mais 
o diálogo.

Pressa da reforma 
em nada previdente

alberto.madeira@hotmail.com

Neto
Acilino Madeira

FOTO: Jefferson Rudy/Agência Senado

A Proposta de Emenda Constitucional 55 deve ser votado no Senado Federal na próxima terça-feira

A proposta de Emenda Cons-
titucional (PEC) 55 foi considerada 
pelo relator especial da ONU para 
extrema pobreza e direitos huma-
nos, Philip Alston, uma medida ‘ra-
dical’ e sem ‘compaixão’, que vai 
atar as mãos dos futuros governan-
tes e que terá impactos severos so-
bre os brasileiros mais vulneráveis, 
além de constituir uma violação de 
obrigações internacionais do Brasil.

Para especialista independen-
te, debate sobre a PEC no Congres-
so Nacional foi conduzido apressa-
damente pelo novo governo e não 
contemplou de forma adequada 
os que serão mais afetados pelo 
congelamento dos gastos públicos. 
Alston lembrou que a medida vem 
de um governo que chegou ao po-
der após um impeachment e que, 
portanto, jamais apresentou seu 
programa a um eleitorado.

Os planos do governo de con-
gelar o gasto social no Brasil por 20 
anos são inteiramente incompatí-

veis com as obrigações de direitos 
humanos do Brasil, disse ontem o 
relator especial da ONU para ex-
trema pobreza e direitos humanos, 
Philip Alston.

Segundo o especialista indepen-
dente, o efeito principal e inevitável 
da Proposta de Emenda Constitucio-
nal (PEC) 55, elaborada para forçar 
um congelamento orçamentário 
como demonstração de prudência 
fiscal, será o prejuízo aos mais pobres 
pelas próximas décadas. A emenda 
deverá ser votada pelo Senado no 
dia 13 de dezembro.

“Se adotada, essa emenda blo-
queará gastos em níveis inadequa-
dos e rapidamente decrescentes na 
saúde, educação e segurança social, 
colocando, portanto, toda uma ge-
ração futura em risco de receber 
uma proteção social muito abaixo 
dos níveis atuais”, afirmou Alston.

O relator especial nomeado 
pelo Conselho de Direitos Humanos 
das Nações Unidas recomendou ao 

governo brasileiro que garanta um 
debate público apropriado sobre 
a PEC 55; que estime seu impacto 
sobre os segmentos mais pobres da 
sociedade; e que identifique outras 
alternativas para atingir os objeti-
vos de austeridade.

“Uma coisa é certa”, acrescen-
tou o especialista independente. “É 
completamente inapropriado con-
gelar somente o gasto social e atar 
as mãos de todos os próximos go-
vernos por outras duas décadas. Se 
essa emenda for adotada, colocará 
o Brasil em uma categoria única em 
matéria de retrocesso social.”

O plano de mudar a Constitui-
ção para os próximos 20 anos vem 
de um governo que chegou ao po-
der depois de um impeachment e 
que, portanto, jamais apresentou 
seu programa a um eleitorado. Isso 
levanta preocupações ainda maio-
res sobre a proposta de amarrar as 
mãos de futuros governantes, afir-
mou Alston.

ONU: medida radical e sem compaixão

O médico Juan Carlos 
Raxach, que representou a 
Abia na CIDH, também expôs 
na audiência a pressão que 
o Brasil e outros países na 
América Latina (Argentina, 
Peru e Colômbia) têm sofri-
do por parte das indústrias 
farmacêuticas para conceder 
patentes ou abolir dispositi-
vos de avaliação patentária. 
No Brasil,  a Anuência Prévia 
da Anavisa – principal órgão 
regulador da concessão de 
patentes – está sob ameaça.

A falta de medicamentos 
já é um dos mais graves pro-
blemas de saúde pública da 
América Latina e Caribe. De 
acordo com o coordenador 
regional da Cáritas, Presbite-

ro Francisco Hernández, são 
cerca de 2 milhões de pes-
soas afetadas diretamente 
pela falta de medicamentos. A 
Organização Mundial da Saúde 
(OMS) afirma que dos 580 mi-
lhões de habitantes da região, 
21% (cerca de 125 milhões) 
não têm acesso permanente a 
serviços básicos de saúde.

A Abia/GTPI e demais 
organizações da sociedade 
civil que participaram da au-
diência exigem que a CIDH 
acolha as propostas apre-
sentadas com urgência, para 
que iniciativas em coopera-
ção, a curto e médio prazo, 
possam amenizar a condição 
de enfermidade e sofrimen-
to das pessoas da região sem 

acesso aos medicamentos.
Estavam na audiência 

a Associação Brasileira In-
terdisciplinar de Aids/GTPI 
(Brasil), Acción Internacional 
para la Salud Latinoamérica y 
el Caribe, Alianza LAC-Global 
por el Acceso a Medicamen-
tos, Cáritas América Latina y 
Caribe, Comisión Colombia-
na de Juristas, Departamento 
de Justicia y Solidaridad Del, 
Consejo Episcopal Latinoa-
mericano, Fundación Grupo 
Efecto Positivo (Argentina), 
Fundación Ifarma (Colôm-
bia), Misión Salud (Colôm-
bia), Programa de VIH en 
Argentina e Red Lationoame-
rica por el Acceso a Medica-
mentos.

O Brasil é a maior economia da 
América Latina e sofre sua mais gra-
ve recessão em décadas, com níveis 
de desemprego que quase dobra-
ram desde o início de 2015.

O governo alega que um con-
gelamento de gastos estabelecido 
na Constituição deverá aumentar a 
confiança de investidores, reduzindo 
a dívida pública e a taxa de juros, e 
que isso, consequentemente, ajuda-
rá a tirar o País da recessão. A medi-
da, porém, terá um impacto severo 
sobre os mais pobres, alerta o relator 
especial.

“Essa é uma medida radical, 
desprovida de toda nuance e com-
paixão”, disse. “Vai atingir com mais 
força os brasileiros mais pobres e 

mais vulneráveis, aumentando os 
níveis de desigualdade em uma so-
ciedade já extremamente desigual 
e, definitivamente, assinala que para 
o Brasil os direitos sociais terão uma 
prioridade muito baixa nos próximos 
vinte anos.”

Alston lembrou que “isso evi-
dentemente viola as obrigações do 
Brasil de acordo com o Pacto Inter-
nacional dos Direitos Econômicos, 
Sociais e Culturais, que o País ratifi-
cou em 1992 e que veda a adoção de 
‘medidas deliberadamente regres-
sivas’ a não ser que não exista ne-
nhuma outra alternativa e que uma 
profunda consideração tenha sido 
feita dada de modo a garantir que 
as medidas adotadas sejam necessá-

rias e proporcionais”.
O especialista independente 

apontou que, ao longo das últimas 
décadas, o Brasil estabeleceu um 
impressionante sistema de proteção 
social voltado para a erradicação da 
pobreza e o reconhecimento dos di-
reitos à educação, saúde, trabalho e 
segurança social.

“Essas políticas contribuíram 
substancialmente para reduzir os ní-
veis de pobreza e desigualdade no 
País. Seria um erro histórico atrasar o 
relógio nesse momento,” disse.

O Plano Nacional de Educação 
no Brasil exige um aumento anual 
de 37 bilhões de reais para prover 
uma educação de qualidade para to-
dos os estudantes.

País sofre sua mais grave recessão 
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Parlamento aprova impeachment 
da presidente da Coreia do Sul
A chefe do Executivo 
sul-coreano é acusada de 
envolvimento em escândalo

O Parlamento da Coreia 
do Sul aprovou ontem moção 
para impugnar a presidente 
Park Geun-hye. É a primeira 
liderança democraticamente 
eleita da Coreia do Sul demi-
tida do cargo. A informação é 
da agência Sputnik.

Nesta votação históri-
ca, 234 deputados votaram 
a favor do impeachment, 56 
votaram contra. Dois par-
lamentares se abstiveram e 
sete cédulas foram conside-
radas nulas.

 O processo de impeach-
ment agora tem que ser apro-
vado pelo Tribunal Constitu-
cional do país. O tribunal tem 
até 180 dias para decidir. Park 
será formalmente retirada do 
cargo se seis dos nove juízes 
do tribunal apoiarem a deci-
são. Nesse caso, o país deverá 
realizar novas eleições presi-
denciais no prazo de 60 dias.

 O escândalo político em 
torno da presidente sul-co-
reana estourou depois que 
Park Geun-hye se desculpou 
publicamente pelo chama-
do “vazamento” de dezenas 
de textos dos discursos pre-

sidenciais, mesmo antes de 
eles serem pronunciados, 
para sua amiga Choi Soon-sil.

Além disso, houve espe-
culações de que Choi Soon-sil 
teria se apropriado de US$ 70 
milhões, ou seja, de uma 
parte da fortuna de grandes 
empresas sul-coreanas, vi-
sando a comprar bens imó-
veis e pagar a educação de 
sua filha em uma das univer-
sidades mais conceituadas 
do país. Nas últimas seis se-
manas, durante todos os sá-
bados, houve manifestações 
exigindo que Park Geun-hye 
deixasse o cargo. Pesquisas 
de opinião mostram grande 
apoio da população ao im-
peachment.

Em outubro, Choi retor-
nou à Coreia do Sul após um 
período na Europa – onde 
estava escondida desde que 
o escândalo veio a público 
– e pediu desculpas pelos 
seus “mal-feitos”. O advoga-
do de Choi afirmou que ela 
responderá a todos os ques-
tionamentos a respeito de 
sua relação com a presidente 
Park, que agora enfrenta a ira 
popular em seu país.

Logo após o pronuncia-
mento de Choi, a presidente 
Park Geun-hye demitiu o che-
fe de sua equipe de governo 
e outros sete assessores, em 

Da Agência Sputnik 

um esforço para recuperar a 
confiança da população.

Os assessores demitidos 
foram flagrados em vídeo 

transmitido pelo canal local 
de notícias “Chosun” reve-
renciando Choi após ela apa-
rentemente ter dado ordens 

a eles, de acordo com o New 
York Times. 

Também em outubro, 
pelo menos 10 mil pessoas 

foram às ruas de Seul, a ca-
pital da Coreia do Sul, para 
pedir o impeachment de Park 
Geun-hye.

Após a decisão do Parlamento, o impeachment de Park Geun-hye agora tem que ser aprovado pelo Tribunal Constitucional do país

O presidente eleito dos 
Estados Unidos, Donald 
Trump, defendeu na última 
quinta-feira as escolhas de 
sua equipe de governo, que 
vem sendo extremamente 
criticadas pela opinião pú-
blica e pela imprensa ame-
ricana. Segundo o bilionário, 
seu gabinete será um dos 
melhores da história do país. 
Mas as suas recentes nomea-
ções estão dando o que falar. 
As informações são da Rádio 
França Internacional.

Nesta semana Trump 
anunciou que o comando da 
política ambiental irá para um 
político que já disse não acre-
ditar no aquecimento global. 
Para posto equivalente ao de 
ministro do Trabalho, ele vai 
nomear o presidente de uma 
rede de fast food que é con-
trário a qualquer aumento 
do salário mínimo e inimigo 
declarado das centrais sin-
dicais. Para a Secretaria da 
Habitação, Trump escolheu 
o cirurgião Ben Carson, que 
já reconheceu publicamente 
nada entender de projetos 
habitacionais.

Ben Carson foi escolhido 
para a Habitação, entre ou-
tros motivos, por ser negro, já 
que Trump promete projetos 
voltados para a comunidade 
negra nas grandes cidades, 
que votaram em peso em Hil-
lary. E, para a Educação, ele 
escolheu a bilionária Betsy 
DeVos, crítica justamente das 
escolas públicas do país.

A imprensa e a opinião 
pública estão mais surpresos 
do que satisfeitos com um 
governo que cada vez mais 
parece uma mistura de ultra-
conservadores com amigos 
pessoais de Trump. As últi-
mas três nomeações fizeram 

com que ecologistas, cien-
tistas, acadêmicos e sindi-
calistas recorressem à velha 
imagem da raposa tomando 
conta do galinheiro.

Polêmica
O caso mais sério é o 

da escolha do advogado-ge-
ral do Estado de Oklahoma, 
Scott Pruitt, como o novo 
diretor da Agência de Prote-
ção do Meio Ambiente (Envi-
ronmental Protection Agen-
cy - EPA) . Já no anúncio da 
escolha, Trump enfatizou a 
criação de empregos e a im-
plantação de uma nova polí-
tica energética, menos verde 
e mais tradicional.

Pruitt será o primeiro 
comandante da EPA a questio-
nar o consenso científico das 
causas das mudanças climáti-
cas e do aquecimento global. 
E mais: ele se notabilizou po-
liticamente justamente pro-
cessando o governo de Barack 
Obama e se tornando o inimi-
go número um da indústria da 
energia alternativa.

Muito próximo das gran-
des empresas de petróleo e 
gás, Pruitt, ironicamente, pas-
sou cinco anos no comando 
da Justiça do Oklahoma com-
batendo a agência que agora 
irá comandar. E, sendo muito 
próximo dos lobistas do pe-
tróleo, ele ignorou solene-
mente os avisos de cientistas 
de que a prática de extração 
de gás no Estado através da 
fratura hidráulica, o chamado 
fracking, aumentaria o risco 
de terremotos, o que se com-
provou nos últimos anos.

Gabinete controverso
Trump corre o risco de 

desagradar parte de seu elei-
torado, já que durante a cam-

panha presidencial ele acusou 
Hillary Clinton de ser próxima 
dos lobistas de Washington. 
Só que o seu novo ministério é 
recheado de nomes ligados ao 
grande capital e aos lobistas 
da capital americana.

O novo secretário do 
Tesouro, Steve Munchin, por 
exemplo, era uma das estre-
las do Goldman Sachs, jus-
tamente o banco que Trump 
dizia ser a encarnação do 
que há de pior em Wall 
Street. O novo secretário do 
Trabalho, Andrew Pudzer, é 
um dos maiores inimigos dos 
sindicatos e defende o inves-
timento maciço em robôs 
para substituir empregados 
do setor alimentício.

Para o Comércio, Trump 
escolheu um milionário, Wil-
bur Ross, dono de minas de 
carvão. Para a Saúde, o de-
putado Tom Price, soldado 
aguerrido do lobby dos pla-
nos de saúde e inimigo nú-
mero um de qualquer refor-
ma da saúde que inclua uma 
opção pública.

O novo gabinete, pois, é 
um dos maiores paradoxos 
do gabinete Trump. É bom 
que se diga que um dos prin-
cipais postos do novo gover-
no, o de secretário de Estado, 
só será anunciado na semana 
que vem. Se for confirmado, o 
ex-governador Mitt Romney 
terá o ministério com as con-
tas bancárias mais recheadas 
de todos os tempos nos EUA.

Como se não bastasse, 
na área da Defesa há um trio 
de generais da reserva em 
postos-chave, como o apo-
sentado da Marinha James 
Mattis, de 66 anos,  apelida-
do de “Cachorro Louco” (Mad 
Dog), que será o secretário 
do Departamento de Defesa. 

Equipe de governo escolhido
por Trump assusta americanos

Argentina cria multa contra o
assédio sexual em Buenos Aires

ESTADOS UNIDOS

O estudo, publicado pelas Universi-
dades de Melbourne e de Monash, ana-
lisou 70 pesquisas que examinaram a re-
lação entre as redes sociais e depressão, 
ansiedade e bem-estar. Pesquisadores 
descobriram que as redes sociais muitas 
vezes se revelaram úteis para conectar 
as pessoas e fazer com que elas recebam 
apoio social, além de fornecerem uma 
fonte única de apoio para indivíduos 
que têm dificuldade com interações 
face a face.

No entanto, as redes sociais não 
foram boas para todos, já que algumas 
pessoas frequentemente se compara-
vam a outras, afixavam pensamentos 
negativos ou eram viciadas em redes so-
ciais, correndo maiores riscos de desen-
volverem depressão e ansiedade.

Peggy Kern, líder do estudo da Uni-
versidade de Melbourne, disse que as 
pessoas com ansiedade social eram mais 
propensas a usar passivamente as redes 
sociais ao invés de se envolver direta-

mente, enquanto indivíduos com sinto-
mas depressivos eram mais suscetíveis a 
postar seus pensamentos negativos.

“A mídia social fornece não apenas 
uma janela para os pensamentos e emo-
ções que as pessoas escolhem comparti-
lhar, mas também alguns de seus padrões 
comportamentais que podem ajudar ou 
prejudicar a saúde mental”, disse Kern 
em um comunicado ontem.

“Ao compreender as ligações entre 
as redes sociais e a saúde mental, po-
demos fazer melhores escolhas sobre 
como usar de maneira produtiva as re-
des sociais e promover uma boa saúde 
mental”.

Elizabeth Seabrook, pesquisadora 
da Universidade de Monash, disse que a 
pesquisa mostra que as mídias sociais po-
deriam ser usadas no futuro para identi-
ficar e prever a presença de depressão e 
ansiedade social em um usuário.

“A continuidade da pesquisa pode 
ser uma ferramenta poderosa para a 
identificação precoce do risco da saúde 
mental,” disse Seabrook.

Uso moderado de redes 
sociais é bom para saúde

RESULTADO DE ESTUDO

Da Agência Xinhua

As autoridades argenti-
nas aprovaram nesta semana 
a criação de uma punição para 
os autores de assédio sexual 
nas ruas da capital. Quem asse-
diar mulheres terá que pagar 
multa de até mil pesos (cerca 
de R$ 200). A informação é da 
Rádio França Internacional.

Pesquisas mostram que 
cerca de 97% das mulheres 
argentinas já passaram por al-
guma situação de assédio na 
rua. Para lutar contra isso, a 
nova medida vai punir todos os 
“comentários sexuais diretos 

ou indiretos sobre o corpo, fo-
tografias e gravações de partes 
íntimas sem o consentimento, 
contato físico impróprio ou não 
consensual, perseguição, mas-
turbação e exibicionismo”. O tex-
to define como assédio “tudo o 
que toca a dignidade e o direito 
à integridade física e moral”.

A discussão foi lançada 
após uma série de assassinatos 
recentes de mulheres, vítimas 
de seus companheiros. Segun-
do estatísticas oficiais, uma 
argentina morre em situação 
de violência conjugal a cada 30 

horas. Em outubro, a mobiliza-
ção tomou conta da Argentina, 
após a morte da adolescente 
Lucia Pérez, de 16 anos, que foi 
drogada, estuprada e violenta-
mente assassinada.

O feminicídio – assassi-
nato motivado pelo fato de 
a vítima ser uma mulher – 
foi inscrito no Código Penal 
argentino em 2012. Desde 
então, ele é considerado um 
fator agravante em caso de 
condenação por homicídio, 
que pode resultar em prisão 
perpétua no país.

FOTO: Reprodução/Internet
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Governo estuda usar 
FGTS para trabalhador 
quitar as dívidas

Consulta sobre saúde
17

Internet ajuda o paciente a não ser tratado como leigo

Uma em cada cinco pes-
quisas feitas no Google é so-
bre saúde, segundo o próprio 
buscador. Os dados assustam 
alguns profissionais, que 
consideram a busca de infor-
mações online uma prática 
perigosa para o paciente. 

Apesar de ponderar que 
há muita informação falsa na 
internet, Alexandre Naime 
Barbosa, médico infectolo-
gista e professor da Universi-
dade Estadual Paulista Júlio 
de Mesquita Filho (Unesp) 
tem opinião contrária. 

“Eu analiso essa questão 
em três pontos. Primeiro, o 
empoderamento do pacien-
te. Quanto mais conhecimen-
to sobre a doença, melhor vai 
lidar com ela e mais aderente 
vai ser ao tratamento”, expli-
ca. Em segundo lugar, Barbo-
sa defende que esse empode-
ramento do paciente faz com 
que os médicos se sintam 
mais pressionados a se man-
terem atualizados. Por últi-
mo, o professor afirma que 
o paciente não é mais trata-
do como um leigo completo 
durante a consulta. “Ele tem 
que participar da escolha do 
tratamento, das opções, já 
que é o mais interessado em 
tudo isso”, diz.

Números
O Grupo Minha Vida fez 

uma pesquisa online respon-

Luiza Pollo
Agência Estado

dida por quase 4 mil pessoas 
que curtem a página do grupo 
no Facebook. A maioria dos 
que responderam são mulhe-
res com mais de 18 anos, e 
vale lembrar que quem segue 
o portal normalmente tem 
um interesse prévio pela área 
de saúde. 

Dentre as mulheres na 
faixa de idade entre 35 e 39 
anos, o grupo foco do portal, 

73% afirmaram usar a inter-
net depois de ir ao médico. 
As que fazem pesquisa onli-
ne antes da consulta somam 
70% (62% consultam a web 
antes e depois).

Marcia Netto, diretora 
de produtos do grupo afirma 
que o resultado surpreendeu. 
“Esperávamos que o número 
de pessoas que pesquisam 
antes da consulta fosse maior 

do que os que pesquisam de-
pois. Agora queremos saber 
se isso acontece porque os 
pacientes estão saindo com 
dúvidas”, afirma.

Barbosa enxerga os re-
sultados da pesquisa como 
algo positivo. “É ótimo que o 
paciente confirme algumas 
informações, faça uma ‘se-
gunda consulta’. Eu não acho 
errado quando um paciente 

passa por mim e pede uma 
segunda opinião para outro 
profissional”, diz o médico.

Mesmo entre os idosos 
o número de pesquisa onli-
ne sobre saúde e bem-estar é 
alto: 56% das mulheres com 
mais de 60 anos afirmaram 
que fazem buscas na inter-
net antes da consulta, e 69% 
o fazem depois.  No entanto, 
quem respondeu à pesquisa 

foi mais cauteloso ao dizer 
que usa a web para se diag-
nosticar sobre alguma doen-
ça ou condição. Homens em 
geral e mulheres com mais 
de 60 anos estão entre os 
grupos que menos usam a 
internet para fazer autodiag-
nósticos.

Informações falsas
Barbosa lembra que é 

preciso ter cuidado. “Muitos 
usam a internet para ganhar 
dinheiro com informações 
falsas, até médicos”, alerta. 
Ele incentiva que os próprios 
profissionais ajudem seus 
pacientes a encontrar infor-
mações confiáveis. “Todo o 
médico deveria ter um site 
próprio ou de uma socieda-
de de referência para indicar 
ao paciente”, diz o professor, 
que tem um site e uma pá-
gina no Facebook. Ele indica 
também a busca no portal do 
Ministério da Saúde.

Preocupado com o nú-
mero de informações falsas 
ou mal explicadas, o Google 
decidiu lançar uma novida-
de este ano. Quando um ter-
mo relacionado à saúde é 
pesquisado - como o nome 
de uma doença ou sintoma 
- um box com informações 
gerais sobre o assunto é exi-
bido em destaque, no canto 
superior direito da tela. 
Aqui no Brasil, a iniciativa é 
uma parceria com o Hospi-
tal Israelita Albert Einstein, 
de São Paulo.

FOTO: Reprodução/Internet

Quanto mais conhecimento sobre a doença, melhor o paciente vai lidar com ela e mais aderente vai ser ao tratamento, diz médico infectologista

Um grupo de empresários do 
setor de turismo realiza a II edição 
do Festival Cultural Costa do Conde 
(Litoral Sul da Paraíba), que ocorre 
desde ontem e se encerra hoje na 
Praia de Tabatinga. A proposta do 
evento é estimular o fluxo turístico 
e tem como estratégia consolidar, 
em médio e longo prazo, a região 
no ranking entre os melhores desti-
nos turísticos do País.

O festival é uma realização da 
Associação Turística da Costa do 
Conde (TCC) em parceria com a Em-
presa Paraibana de Turismo (PBTur), 
Sebrae-PB e conta com o apoio da 
Secretaria de Turismo do Conde, 
além do patrocínio de empresas, 
fornecedores e parceiros dos hotéis 
e pousadas da região. A programa-
ção oficial do evento foi anunciada 
na última segunda-feira passada, 
no Beco da Boemia, na Praia de Ja-
cumã. Na ocasião, os proprietários 
dos restaurantes que participaram 
do evento apresentaram os princi-
pais pratos que serão comercializa-
dos no evento.

A presidente da (ATCC), Vânia 
Domingues, destacou a importância 
do festival para fortalecer o turismo 
da região, em especial para conso-
lidar a estratégia dos empreendi-
mentos do Litoral Sul e movimentar 
a economia no período de baixa 
estação. “É uma oportunidade de 
vivenciar a cultura local, apresentar 
novidades artísticas e gastronômi-
cas”, disse.

Para a presidente da PBTUR, Ruth 
Avelino, o festival é uma ferramenta 
para potencializar as demandas do 
turista e visitantes, oferecendo op-
ções de lazer e entretenimento, mas 
também para atrair mais pessoas, 
inclusive da Paraíba. Na opinião 
dela, o grande desafio da atividade 
turística é agradar aos turistas, com 
ações que envolvem também limpe-
za, segurança e serviços. A executi-
va lembra que a Costa do Conde é 
a maior referência do turismo parai-
bano após a cidade de João Pessoa.

 O Luau Costa do Conde terá 
uma estrutura com estandes para 
gastronomia e para a venda de ar-
tesanato, tendas, além do palco 
principal onde acontecerão as apre-
sentações culturais.

Segunda edição se encerra 
hoje na Praia de Tabatinga

FESTIVAL CULTURAL DA COSTA DO CONDE

n 9/12 – Shows:
19h - Joseph Cardjn – Voz e violão
21h - Banda Mafiota
n 10/12 – Shows:
19h - Banda Candeeiro Natural
21h - Banda Samba de Praia

Festival Cultural da Costa do Conde
9 e 10 de dezembro de 2016
Horário: 18h as 0h
Praia de Tabatinga II – Costa do Conde 
Aprogramação do Festival
18h – Rostand
21h – Banda Enseada Surf e Som

Programação

A Pesquisa de Condições 
Socioeconômicas e Violência 
Doméstica e Familiar revela 
que uma em cada três mu-
lheres nordestinas já sofreu 
algum tipo de agressão ao 
longo da vida. 

De acordo com o estudo, 
das nove capitais pesquisadas 
no Nordeste, Salvador, Natal e 
Fortaleza são as cidades com 
maiores índices de violência 
física. Por outro lado, quando 
perguntado se as mulheres 
pesquisadas sofreram algum 
tipo de violência às vezes, 
frequentemente e sempre, as 
cidades de Maceió, Recife e 
Aracaju são as cidades com 
maiores índices de agressão. 

Esse estudo faz parte da 
parceria entre a Secretaria 
Especial de Políticas Públicas 
para as Mulheres, do Ministé-
rio da Justiça e Cidadania, do 
Instituto Maria da Penha, da 
Universidade Federal do Cea-
rá e do Instituto para Estudos 
Avançados de Toulouse. 

Para combater a violên-
cia contra a mulher, o Brasil 
desenvolve diversas ações 
durante o ano e, em especial, 
participa, desde 2003, da 
campanha mundial 16 Dias 
de Ativismo pelo Fim da Vio-
lência Contra a Mulher. 

De acordo com a secre-
tária da SPM, Fátima Pelaes, 
os resultados da pesquisa 
vão balizar as políticas, ações 

e atividades de enfrentamen-
to aos crimes e abusos come-
tidos contra as brasileiras. Os 
estudos terão continuidade 
em 2017.

Ligue 180
No primeiro semestre 

deste ano, o Ligue 180 rece-
beu 67.962 relatos de vio-
lências, 67,63% acontece-
ram em um relacionamento 
heterossexual. Em 41% dos 
casos, a relação do casal du-
rou mais de 10 anos, e em 
39,34%, a violência é diária. 

A Central de Atendimento 
à Mulher é um serviço gratuito 
e confidencial que recebe de-
núncias de violência e orienta 
mulheres sobre seus direitos e 
sobre a legislação vigente. 

Vítimas de qualquer tipo 
de violência devem acionar 
o Ligue 180 para denunciar 
agressores e obter ajuda. O 
serviço funciona todos os dias 
da semana, 24 horas por dia. 

Uma em cada 3 sofreu 
agressão, diz pesquisa

MULHERES NORDESTINAS

Salvador, 
Natal e 
Fortaleza 
apresentaram 
os maiores 
índices

Satélite criado 
por alunos de 
Ubatuba é 
lançado no Japão

O satélite conhecido 
como UbatubaSat, desenvol-
vido por alunos do Ensino 
Fundamental de Ubatuba 
(SP), foi lançado ontem do 
Centro Espacial Tanegashi-
ma, no Japão, para a Estação 
Espacial Internacional (ISS). 
A primeira etapa do lança-
mento foi transmitida ao 
vivo pela Jaxa, agência espa-
cial do Japão. A expectativa é 
que o satélite seja relançado 
ao espaço no dia 19 próximo 
e, a partir do dia 21, já este-
ja em órbita. O UbatubaSat 
pode ser o primeiro satélite 
totalmente desenvolvido no 
Brasil a funcionar em órbi-
ta, de onde poderá registrar 
a distância de sondas espa-
ciais, detectar a formação de 
bolhas no espaço e também 
fazer contato com radioama-
dores e transmitir mensa-
gens que foram gravadas por 
estudantes.

O projeto UbatubaSat 
foi idealizado pelo professor 
de física Cândido Osvaldo de 
Moura. A iniciativa surgiu no 
início de 2010, quando ele 
teve conhecimento de que 
uma empresa norte-america-
na estava desenvolvendo um 
veículo lançador e vendia os 
kits de montagem de peque-
nos satélites que pudessem 
ser lançados pela empresa. 
Cândido levou o desafio para a 
sala de aula. 
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Governo Federal estuda 
medidas para a liberação a 
fim de recuperar a economia

Coral se apresenta 
no MAG shopping

Mais uma vez o Coral Universi-
tário Unipê realizará o show “Especial 
de Fim de Ano” no MAG Shopping, em 
Manaíra, João Pessoa, amanhã. Este é 
o 3º ano consecutivo em que o grupo 
é convidado pelo shopping, que pro-
move o evento. Neste ano, a novidade 
é que o Coral Unipê se apresentará na 
Praça de Alimentação do MAG. O show 
é aberto ao público e será realizado a 
partir das 18h, com duração de uma 
hora e meia. O maestro do Coral Unipê, 
prof. João Alberto Gurgel, contou que 
o repertório do show especial será 
eclético, inclusive alusivo ao perío-
do natalino. “O show é denominado 
‘Especial de Fim de Ano’ por ter um 
formato dinâmico e performances de 
diversos estilos”, disse. 

iR vai beneficiar 400 
crianças e adolescentes

Até o dia 31 de dezembro, pes-
soas físicas e empresas podem desti-
nar parte do Imposto de Renda devido 
aos Fundos de Diretos da Criança e do 
Adolescente. Na Paraíba, ações foram 
selecionadas. Em Poço de José de 
Moura, projeto Território Educativo de 
Intervenção Articulada ofertará ativi-
dades educativas, culturais e espor-
tivas a 200 crianças e adolescentes 
suscetíveis ao trabalho infantil e à 
exploração sexual. Em Santa Helena, a 
ação Vivências Educativas trabalhará 
com outros 200 jovens.

Brasil tem 10 barco 
movido a energia solar 

Projeto do engenheiro naval 
Lorenzo Souza, de Santa Catarina, 
o primeiro barco autônomo movi-
do a energia solar do Brasil será 
apresentado neste sábado, em 
Búzios, no Rio de Janeiro, durante 
o Desafio Solar 2016. A embarca-
ção é composta por dois cascos, 
com placas fotovoltaicas, GPS, 
bússola e um sistema que recebe 
informações via satélite e indica a 
direção que ele deve navegar. Não 
há necessidade de um piloto para 
guiar o barco. Participante de ou-
tras edições do Desafio Solar, o en-
genheiro conta que a competição 
foi inspiradora.

operação prende 
28 e deixa 1 morto

As Polícias Federal (PF) e 
Rodoviária Federal (PRF) desenca-
dearam nessa sexta-feira, 9, nos 
estados de Sergipe, São Paulo, Mato 
Grosso, Goiás, Bahia e Alagoas a 
Operação Canto da Sereia, com o 
objetivo de desarticular uma qua-
drilha especializada em roubo de 
cargas. Ao todo, 28 pessoas foram 
presas preventivamente e uma 
morreu em confronto com os agen-
tes. A morte do suspeito aconteceu 
no município sergipano de Rosário 
do Catete (SE).

Cartilha orienta 
durante Parada Gay 

Milhares de pessoas são espe-
radas para a 21ª edição da Parada do 
Orgulho LGBT 2016 do Rio de Janeiro, 
que ocorrerá amanhã em Copacabana. 
O evento costuma receber um expres-
sivo número de turistas brasileiros e 
estrangeiros. Para melhorar o atendi-
mento, o Ministério do Turismo (MTur) 
enviou para os estabelecimentos da 
cidade a cartilha Dicas para atender 
bem turistas LGBT. Na publicação, 
produzida em parceria com o Conselho 
Nacional de Combate à Discriminação 
e Promoção dos Direitos de Lésbicas, 
Gays, Bissexuais, Travestis e Transe-
xuais, os estabelecimentos são orien-
tados a tratar os clientes pelo nome 
social, oferecer promoções e datas 
especiais, além de recomendar usar 
sempre o termo orientação sexual.

O Governo Federal estu-
da duas medidas para acele-
rar a recuperação da econo-
mia brasileira. Uma delas é 
permitir o uso do FGTS para 
que os trabalhadores quitem 
empréstimos com bancos.

A outra possibilida-
de em análise é a liberação 
dos depósitos compulsórios 
(recursos que os grandes 
bancos depositam obrigato-
riamente no Banco Central) 
para refinanciar dívidas de 
pessoas jurídicas e físicas.

As duas propostas ain-
da dependem de um acerto 
final entre Temer e o minis-
tro da Fazenda, Henrique 
Meirelles. Além disso, a libe-
ração do Fundo de Garantia 
precisa passar pelo Conse-
lho Curador do FGTS, órgão 
com representantes de tra-
balhadores, empregados e 
governo.

A liberação de compul-
sório por meio de aplicação 
obrigatória em um tipo de 
crédito já foi usada no iní-
cio da gestão Dilma Rou-
sseff. Na época, os bancos 
podiam fazer empréstimos 
para compra de veículos e 
descontavam o valor em-
prestado do compulsório. A 
ideia, agora, seria destinar o 
dinheiro para pagar dívidas.

Segundo o Governo Fe-
deral, a equipe econômica 
e mercado acreditam que o 
elevado endividamento de 
empresas e consumidores 
provoca um travamento do 
mercado de crédito. Com 
isso, a expectativa inicial de 
que o governo de que o País 
voltaria a crescer no fim 
deste ano não deve se con-
firmar.

Pesquisa da Serasa Ex-
perian aponta que, em agos-
to, havia 59,3 milhões de 
inadimplentes no País, o que 
representa cerca de 40% da 
população acima de 18 anos.

Liberação do FGTS ainda depende de um acerto final no âmbito da esfera federal e a decisão precisa passar pelo Conselho Curador

Inadimplentes chegam a 58,7 milhões
Marli Moreira
Repórter da Agência Brasil

O total de inadimplentes 
no País atingiu 58,5 milhões, 
em novembro último, o equi-
valente a 39% da população 
adulta brasileira. Esse nú-
mero é 0,69% maior do que 
em novembro do ano passa-
do, representando a entrada 
de um milhão de pessoas no 
período de um ano na lista 
de negativados. Apesar de 
elevada, a lista recebeu me-
nos devedores do que entre 
2014 e 2015, quando foram 
incorporadas dois milhões 
de pessoas.

Os dados são do indica-
dor do Serviço de Proteção 
ao Crédito (SPC Brasil) e da 
Confederação Nacional de 
Dirigentes Lojistas (CNDL). 
Em nota, o presidente da con-
federação, Honório Pinheiro, 

atribuiu o resultado ao crédi-
to mais rigoroso e aos efeitos 
do desaquecimento da eco-
nomia. Para ele, não se trata 
de uma melhoria de cenário, 
mas de um comportamento 
de cautela do consumidor 
em assumir compromissos 
financeiros, e da dificuldade 
em obter financiamento.

“Se, por um lado, a re-
cessão dificulta a capacidade 
de pagamento dos consu-
midores, em virtude do de-
semprego e da inflação alta, 
por outro, a maior restrição 
ao crédito, com juros ainda 
elevados e critérios de con-
cessão mais seletivos, acaba 
impondo limites ao endivi-
damento por parte dos brasi-
leiros”, afirmou Pinheiro.

A maior parte dos deve-
dores em atraso está na re-
gião Sudeste (24,2 milhões) 
ou 37,37% da população 

adulta nessa região. O segun-
do maior volume foi cons-
tatado no Nordeste (15,8 
milhões) ou 38,82% da po-
pulação adulta dessa região, 
seguido pelo Sul (8,1 mi-
lhões), equivalente a 36,41% 
da população adulta regio-
nal; Norte (5,4 milhões) ou 
46,42% da população adulta 
regional e Centro- Oeste (5 
milhões) ou 44,12% da po-
pulação adulta regional.

De acordo com perfil de 
idade, prevalecem os devedo-
res entre 30 e 39 anos. Na lis-
ta de inadimplentes, 49,59% 
ou 16,9 milhões estão nessa 
faixa etária. Já a participação 
dos jovens entre 25 e 29 anos 
é de 47,12%; entre 40 e 49 
anos, de 46,32% e entre 65 a 
84 anos, de 29,44%.

Volume de dívidas
O levantamento tam-

bém apontou um recuo de 
3,54% no volume de dívi-
das em comparação a igual 
mês do ano passado e por 
setor, com destaque para 
as contas de telefonia, in-
ternet e TV por assinatura. 
Especificamente, as dívidas 
de pessoas físicas cairam 
14,90%.

Já as dívidas bancárias 
(atrasos no cartão de crédito, 
financiamentos, emprésti-
mos e seguros) diminuíram 
2,35% e as assumidas no 
comércio tiveram queda de 
2,63%. Ocorreu alta apenas 
em relação às tarifas de ser-
viços básicos, como água e 
luz (3,81% ).

Os bancos são os que 
concentram a maior parte 
das dívidas (48,24%), segui-
da pelo comércio (20,31%); 
comunicação (13,35%) e 
água e luz (7,96%).

Após o aumento da gasolina 
já repassado para as bombas nessa 
quarta-feira (7), rodar com Gás Na-
tural Veicular (GNV) gera uma eco-
nomia de 53% para os motoristas de 
João Pessoa. Segundo levantamento 
da PBGás na Agência Nacional de 
Petróleo, Gás Natural e Bioderiva-
dos (ANP), o preço médio da gaso-
lina é de R$ 3,77, enquanto do GNV 
é de R$ 2,30 na capital paraibana, 
uma diferença considerável, prin-
cipalmente para quem usa o carro 
como instrumento de trabalho.  

Para se ter ideia do tamanho da 
economia, um quilômetro percor-
rido com GNV custa R$ 0,18 contra 
R$ 0,38 na gasolina. Se o motorista 
rodar 2.500km por mês, por exem-
plo, gastaria R$ 442,32 com GNV e 
R$ 942,50 com gasolina, uma econo-
mia de aproximadamente R$ 500,00, 
com base no desempenho médio de 
um veículo popular. 

De acordo com o gerente de 
Mercado Industrial e Automotivo da 
PBGás, Alairson Gonçalves Filho, dian-
te do atual cenário o principal desafio 
é a busca por eficiência em todas as 

atividades, seguramente, uma eco-
nomia de mais de 50% traz ganhos 
significativos aos motoristas profissio-
nais tornado-os mais competitivos no 
mercado. 

“Se esta eficiência e economia 
medidas neste comparativo (R$ 500/
mês) já são representativas, imagine o 
resultado acumulado em um ano que 
pode chegar a R$ 6 mil, quantia que 
daria, por exemplo, para a troca do 
seu carro. 

Para os motoristas que instala-
rem o kit GNV nas cinco converte-
doras credenciadas pela PBGás, em 
João Pessoa (New Gás) e em Campina 
Grande (Maecio Serviços, EquipeGás 
e Campina GNV), a companhia con-
cede um cheque de R$ 600,00 como 
incentivo na instalação de kit GNV de 
5ª geração e de R$ 450,00 para kit 2ª 
e 3ª  geração.  

O custo das conversões variam en-
tre R$ 4 mil e 5 mil. Mais detalhes so-
bre o Programa de Incentivo ao GNV 
podem ser consultados no endereço 
eletrônico www.pbgas.com.br ou no 
Serviço de Atendimento ao Consumi-
dor (SAC), pelo 0800 281 0197. 

PBGás afirma que GNV gera 
economia de mais de 50% 

GÁs nAtuRAL VEiCuLAR

O Instituto de Educação 
Superior da Paraíba - Iesp vai 
aplicar hoje as provas do seu  
vestibular  2017.1 tradicio-
nal, às 14h no campus da BR, 
a centenas de candidatos. No 
momento, a instituição de 
Ensino Superior está rece-
bendo transferidos e ofere-
cendo bolsas de 30%. Mais 
informações os interessados 
podem obter pelo telefone 
21063800

    Na próxima segunda-
-feira, começam as aplica-
ções dos exames do vestibu-
lar agendado do Iesp. Desde 
já, os estudantes podem 
realizar as inscrições pela 
internet - www.iesp.edu.br  
ou na  sede da faculdade e 
agendar o dia no qual quer 
se submeter as aplicações 
dos exames.

    Conforme as regras 
do tradicional vestibular 
que acontece neste sába-
do, o Iesp está oferecendo 
1.610 vagas para os cursos 
de Arquitetura e Urbanismo,  
Engenharia Civil, Educação 
Física, Administração, Ciên-
cias Contábeis, Publicidade 
e Propaganda, Direito, En-

fermagem e  Sistemas de In-
formação, Nutrição,  Odon-
tologia, Fisioterapia e os 
cursos superiores de tecno-
logia em: Gestão Financeira, 
Gestão Comercial,  Estética e 
Cosmética.

E ainda vagas para os 
seguintes cursos: Produção 
Publicitária, Sistemas para 
Internet, Gestão de TI, Redes 
de Computadores, Gestão de 
Recursos Humanos (50va-
gas) Análise e Desenvolvi-
mento de Sistemas e Designe 
de Interiores

Iesp aplica as provas 
hoje em João Pessoa

VEstiBuLAR

Estudantes já 
podem fazer as 
inscrições pela 
internet para 
o vestibular 
agendado e 
apontar o dia no 
qual quer fazer 
as provas

foto: Reprodução/Internet
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Economia

RF faz devolução a 15.120 paraibanos a partir do dia 15
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Já está disponível para 
consulta o sétimo lote de res-
tituição do IRPF 2016 (ano-
calendário 2015) e também o 
lote multiexercício de restitui-
ção do IRPF contemplando as 
restituições residuais, referen-
tes aos exercícios de 2008 a 
2015 (anos-calendários 2007 
a 2014). Na Paraíba, o crédito 
bancário para 15.120 contri-
buintes será realizado no dia 
15 de dezembro, totalizando o 
valor de R$ 20.667.640,41.

Para saber se teve a decla-
ração liberada, o contribuinte 
deverá acessar a página da Re-
ceita na Internet (http://www.
receita.fazenda.gov.br), ou ligar 
para o Receitafone 146. Na 
consulta à página da Receita, 
serviço e-CAC, é possivel aces-
sar o extrato da declaração e 
ver se há inconsistências e en-
tão fazer a autorregularização, 
mediante entrega de declara-
ção retificadora.

A Receita disponibiliza, 
ainda, aplicativo para tablets e 
smartphones que facilita con-
sulta às declarações do IRPF e 

situação cadastral no CPF. Com 
ele será possível consultar di-
retamente nas bases da Recei-
ta Federal informações sobre 
liberação das restituições do 
IRPF e a situação cadastral de 
uma inscrição no CPF.

A restituição ficará dispo-
nível no banco durante um ano. 
Se o contribuinte não fizer o 
resgate nesse prazo, deverá re-
querê-la por meio da Internet, 
mediante o Formulário Eletrô-
nico - Pedido de Pagamento de 
Restituição, ou diretamente no 
e-CAC, no serviço Extrato do 
Processamento da DIRPF. 

Caso o valor não seja cre-
ditado, o contribuinte poderá 
contatar pessoalmente qual-
quer agência do BB ou ligar 
para a Central de Atendimen-
to por meio do telefone 4004-
0001 (capitais) e 0800-729-
0001 (demais localidades) e 
0800-729-0088 (telefone es-
pecial exclusivo para deficien-
tes auditivos) para agendar o 
crédito em conta-corrente ou 
poupança, em seu nome, em 
qualquer banco.

Produção industrial 
cai em 11 regiões

A produção industrial recuou 
em 11 dos 14 locais pesquisados 
pelo Instituto Brasileiro de Geografia 
e Estatística (IBGE) na passagem de 
setembro para outubro deste ano, 
segundo dados da Pesquisa Industrial 
Mensal – Produção Física Regional. 
A maior queda foi em Minas Gerais 
(-7,6%). Outros locais que tiveram 
uma redução mais acentuada do que 
a média nacional (-1,1%) foram Pará 
(-4,2%), Goiás (-3%), Amazonas 
(-2,5%), São Paulo (-2,4%), Santa 
Catarina (-2,1%) e Região Nordeste 
(-1,2%).  Rio Grande do Sul teve re-
curso na produção (-1%)

Construção civil: 
custo fica estável

O Índice Nacional da Constru-
ção Civil (Sinapi), que mede a inflação 
do setor no País, teve aumento de 
0,1% no custo do metro quadrado 
em novembro, bem abaixo do 0,64% 
de outubro. O Sinapi, calculado pelo 
Instituto Brasileiro de Geografia e 
Estatística (IBGE), acumula taxa de 
6,18% em 12 meses. O custo nacio-
nal da construção, por metro quadra-
do, subiu de R$ 1.021,25 em outubro 
para R$ 1.022,26 em novembro. A 
mão de obra teve inflação de 0,27%, 
passando a custar R$ 491,08 por me-
tro quadrado. 

Menos recursos 
para as inovações

As 132.529 mil empresas bra-
sileiras consideradas inovadoras com 
10 ou mais trabalhadores investiram, 
em 2014, R$ 81,5 bilhões em ativida-
des inovadoras, o que corresponde 
a 2,54% da receita líquida total das 
vendas no mesmo ano. Na indústria, 
essa relação foi de 2,12%, menor pa-
tamar histórico já registrado, segun-
do o Instituto Brasileiro de Geografia 
e Estatística (IBGE), com informações 
sobre o esforço de empresas dos se-
tores da indústria, serviços e eletrici-
dade e gás - entre 2012 e 2014 - para 
a inovação de produtos e processos.

Etanol sobe em 16 
estados e no DF

Os preços do etanol hidratado 
nos postos brasileiros subiram em 16 
estados e no Distrito Federal, caíram 
em outros nove e não se alteraram 
no Espírito Santo nesta semana. No 
período de um mês, acumulam alta 
em 21 estados e no Distrito Federal e 
queda em outros cinco. Os dados são 
da Agência Nacional do Petróleo, Gás 
Natural e Biocombustíveis (ANP). Em 
São Paulo, principal Estado produtor 
e consumidor, a cotação subiu 0,49% 
na semana, para R$ 2,687 o litro, e em  
um mês acumula alta de 0,52%. Na 
semana, o maior avanço das cotações 
foi registrado no Piauí (3,10%).

IPCA fecha novembro
com alta de 0,18%

A inflação medida pelo Índi-
ce Nacional de Preços ao Consumi-
dor Amplo (IPCA) fechou novembro 
com alta de 0,18%, ante uma 
variação de 0,26% em outubro, 
informou na manhã de ontem, 9, 
o Instituto Brasileiro de Geografia 
e Estatística (IBGE). O resultado 
ficou abaixo do intervalo das es-
timativas dos analistas ouvidos 
pelo Projeções Broadcast, que iam 
de uma taxa de 0,22% a 0,35%, 
com mediana de 0,27%.

Leão vai liberar R$ 20.667.640,41 de vários lotes de restituições de Imposto de Renda na Paraíba

FOTO: Reprodução/Internet

A Receita Federal infor-
mou que 771.801 declara-
ções do Imposto de Renda 
Pessoa Física (IRPF) 2016 
ficaram retidas na malha 
fina. Os dados foram divulga-
dos nessa quarta-feira (8), e 
o número representa 2,61% 
das 29.542.894 declarações 
feitas neste ano.

Das declarações retidas, 
75% apresenta imposto a 
restituir, 22% tem imposto 
a pagar e 3% não apresen-
ta imposto a restituir ou a 
pagar. A Receita apresentou 
uma lista dos principais mo-
tivos para essas restituições 

terem ficado retidas. 
Para 409.054 decla-

rações, a justificativa foi 
omissão de rendimentos 
do titular ou seus depen-
dentes; para 293.284, di-
vergências entre o IRRF 
informado na declaração e 
o informado na Declaração 
do Imposto de Renda Reti-
do na Fonte (DIRF). 

A receita informou, 
ainda, que, para 277.848, a 
justificativa foi dedução de 
previdência oficial ou pri-
vada, dependentes, pensão 
alimentícia e outras; e para 
162.078, foram por despe-

sas médicas. Esses dados 
não significam que a decla-
ração foi retida por um úni-
co motivo.

O contribuinte pode 
consultar informações atua-
lizadas sobre a situação da 
Declaração por meio do ser-
viço Extrato do Processa-
mento da Declaração de Im-
posto de Renda Pessoa Física 
(DIRPF), disponível na pági-
na da Receita, na internet. O 
serviço é acessível mediante 
uso de certificação digital ou 
código de acesso.

Ao acessar o extrato, é 
importante prestar atenção 

na seção “Pendências”. É nes-
sa seção que o contribuinte 
pode identificar se a decla-
ração está retida em malha 
fiscal ou se há alguma outra 
pendência que possa ser re-
gularizada por ele mesmo.

Se a declaração estiver 
retida em malha fiscal, nes-
sa seção, o contribuinte en-
contra um link para verificar 
com detalhes o motivo da 
retenção e consultar orienta-
ções de procedimentos. 

Caso o contribuinte 
constate erro na declaração 
apresentada, ele pode regu-
larizar sua situação apre-

sentando declaração retifi-
cadora. Se não houver erro 
na declaração apresentada e 
desde que o contribuinte es-
teja com todos os documen-
tos comprobatórios, ele pode 
optar entre aguardar intima-
ção ou agendar pela internet 
uma data e local para apre-
sentar os documentos.

Esse procedimento de 
agendar tem o objetivo de 
antecipar a análise da decla-
ração pela Receita Federal. 
O agendamento para decla-
rações do exercício 2016 co-
meça a partir do primeiro dia 
útil de janeiro de 2017.

Caiu na malha fina? Saiba o que deve ser feito

Os alimentos voltaram a ficar 
mais baratos em novembro e deram 
a maior contribuição para conter a in-
flação do mês. A queda nos preços de 
alimentação e bebidas foi de 0,20%, 
o equivalente a um impacto negativo 
de 0,05 ponto porcentual para o Índi-
ce Nacional de Preços ao Consumidor 
Amplo (IPCA), que fechou novembro 
com alta de 0,18%, informou ontem o 
Instituto Brasileiro de Geografia e Es-
tatística (IBGE).

O preço do leite longa vida recuou 
7,03%, item de maior impacto negativo 
no IPCA, -0,08 ponto porcentual. As fa-
mílias também pagaram menos por fei-
jão-carioca (-17,52%), tomate (-15,15%) 
e batata inglesa (-8,28%) no mês.

“O clima ajustou, a demanda está 
baixa, e além disso tem um terceiro fa-
tor, que é a perspectiva de safra boa 
no próximo ano. Então quem está se-
gurando estoques comercializa, tem 
uma entrada maior de produtos no 
mercado”, explicou Eulina Nunes dos 
Santos, coordenadora de Índices de 
Preços do IBGE. Entre os alimentos em 
alta, a cebola subiu 6,09%, a farinha de 

mandioca, 4,26%, e o pescado, 3,47%. 
Mas houve impacto da demanda fra-
ca sobre itens que tradicionalmente 
aumentam nessa época do ano, como 
as carnes, que subiram 0,22% em no-
vembro, após aumento de 2,64% em 
outubro.

“A gente está em plena entres-
safra, mas as carnes desaceleraram. 
Embora a arroba do boi tenha subido 
muito em outubro e elevado o preço 
ao consumidor, a reação da demanda 
impediu que esse preço continuasse. 
Está faltando demanda. Por outro 
lado, o frango subiu. Houve aumento 
de demanda forçado. A pessoa deixa 
de consumir a carne e força a deman-
da no frango”, relatou Eulina.

O frango inteiro saiu de alta de 
1,43% em outubro para elevação de 
2,91%. O frango em pedaços também 
subiu, 1,50% em novembro, após ter 
recuado 0,58% em outubro.

“A maioria das regiões pesquisa-
das mostrou desinflação no preço dos 
alimentos”, apontou a coordenadora 
do IBGE, lembrando, porém, que a 
alta dos alimentos em 12 meses per-
manece acentuada, aos 10,17%. Os 
preços dos alimentos consumidos em 
casa recuaram 0,47% em novembro. 

Clima, consumo fraco e 
safra boa reduzem preços

ALIMENTOS MAIS BARATOS

Daniela Amorim
Da Agência Estado

A etapa estadual do Prê-
mio de Competitividade para 
Micro e Pequenas Empresas 
(Prêmio MPE Brasil 2016) 
será realizada na próxima 
terça-feira (13), no auditório 
do Sebrae, no Bairro dos Es-
tados, em João Pessoa, a partir 
das 19h. Serão reconhecidas e 
premiadas as micro e peque-
nas empresas paraibanas que 
mais se destacaram em con-
ceitos e práticas de excelência 
em gestão. As vencedoras es-
taduais concorrerão, no próxi-
mo ano, na etapa nacional da 
premiação.

Neste ciclo de 2016, a 
Paraíba contou com 1.225 
empresas inscritas no Prêmio 
MPE e 23 foram selecionadas 
para serem visitadas pelos 
avaliadores. No País, foram 
66,7 mil inscritos. De acordo 
com a gestora da premiação 
estadual e analista do Sebrae 
Paraíba, Cláudia Pereira, a 
cada ano as empresas vem 
amadurecendo a qualidade 
de sua gestão. “O Prêmio tem 
como foco reconhecer os ne-
gócios que estão em busca da 
excelência em gestão. São lon-
gos caminhos de descobertas 
que, ao final, fazem a diferença 

e inspiram outros empresá-
rios”, destacou a gestora. Ela 
ainda acrescentou que as con-
quistas dessas empresas vêm 
coroar o trabalho que o Sebrae 
vem desempenhando junto às 
micro e pequenas empresas 
paraibanas. Ela explicou que 
o prêmio avalia a qualidade 
da gestão e a capacidade ino-
vadora por meio de um ques-
tionário de autoavaliação, 
tendo como base o Modelo de 
Excelência da Gestão (MEG), 
da Fundação Nacional da Qua-
lidade (FNQ). 

“As empresas que se ins-
crevem na premiação já estão 
trabalhando pela melhoria da 
sua gestão e contam com o 
apoio do Sebrae. Isso é muito 
importante para aumentar a 
qualidade, a produtividade e 
a competitividade dessas em-
presas”, completou.

O Prêmio MPE Brasil é 
concedido anualmente, em 
nível estadual e nacional. Os 
vencedores nacionais são con-
vidados a participar de uma 
missão nacional que contem-
pla visita às empresas que 
adotam o MEG, com partici-
pação em palestras e encon-
tro com empresários. 

Prêmio será entregue 
na terça-feira na capital

MPE BRASIL 2016



Queridos 
amigos 
Rozeane 
Gondim e 
Adroaldo 
Gomes em 
festiva 
comemoração 
de Natal no 
restaurante 
Appetito 
Trattoria, no 
ano de 2008

Velhos tempos, belos dias
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Ele disse Ela disse

@letazenaidegzenaide@gmail.com colunagorettizenaide

oretti G Zenaide

Fotógrafo Cácio Murilo, 
Sras. Fátima Gadelha 
Santos Feliciano, Albani-
ta Dias, Eunice Nogueira, 
Josinete do Bú, Gerusa 
Maia e Rosângela Brito, 
advogados Armando For-
miga e Návila Vieira.

Parabéns

Dois Pontos
Zum Zum Zum

   O Iphaep dirigido pela escritora Cassandra Figueiredo Dias, recebeu votos de 
aplausos da Assembleia Legislativa da Paraíba, proposto pelo deputado João Gonçalves, 
pela boa atuação do órgão na proteção da memória e história do patrimônio cultural e 
arquitetônico dos municípios paraibanos.

FOTO: Gabriel Diniz

Os noivos de hoje Natália Morais Marinho e Francisco Mariz Maia

 A companhia aérea Azul 
inaugurou esta semana voo 
exclusivo entre Recife e Orlando, 
nos Estados Unidos.
 Uma boa notícia para 
quem pretende viajar nessas 
férias os parques da Disney.

   O navio-patrulha Guaíba P-41, da Marinha do Brasil está hoje no porto de 
Cabedelo aberto à visitação das 9h às 16h. O equipamento, subordinado ao 3o Distrito 
Naval, integrante do Grupamento Naval do Nordeste, tem como área de atuação o Litoral 
dos estados de Pernambuco, Paraíba, Rio Grande do Norte e Ceará.

A imprensa na festa do Sinduscon: Andréia Barros, Maria Helena Rangel, esta colunista, Naná Garcez e 
Hacéldma Borba

“Casamento é igual a 
Avenida Paulista. Começa 
no Paraíso e termina na 
Consolação”

“Casamento é para pessoas 
que tem maturidade suficiente 
para não largar o barco no 
primeiro naufrágio”

DIEGO SILVA HÉLÈNE FRANÇOISE

SERÁ lançado 
em João Pessoa o livro 
“Federação Espírita 
Paraibana - História, 
Doutrina, Divulgação”, 
de autoria de José 
Raimundo de Lima, 
que foi presidente da 
Federação por muito 
tempo.

A obra faz uma 
retrospectiva dos 100 
anos de atuação da 
Federação e seu lança-
mento será no próximo 
dia 18, às 16h na sede 
daquela instituição.

A Paris

O JORNALISTA 
Rogério Almeida foi 
agraciado com a 
medalha e diploma 
“Grand Ambassadeur 
da Vidina Académie 
Française em 
reconhecimento pelo 
seu trabalho de divul-
gação sobre Turismo, 
Artes, Letras e Cul-
tura do Brasil e da 
França.

O evento foi no 
bacana Palace Hotel 
Georges V, em Paris 
com presenças de 
convidados brasileiros 
e franceses.
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Yluska e Rogério Almeida no bacana Palace Hotel Georges V em Paris

LançamentoNatália e Francisco
CASAMENTO bonito promete ser hoje dos jovens 

Natália Morais Marinho e Francisco Leocádio Maia, 
com cerimônia e recepção no bucólico ambiente da 
Fortaleza de Santa Catarina, em Cabedelo.

A noiva é filha de José Inácio de Morais Marinho e 
Diana do Socorro Morais Marinho e o noivo, filho dos 
estimados Luciano Mariz Maia e Débora Julinda Ribeiro 
Coutinho Mariz Maia.

   O artista plástico Tito Lobo abre exposição e lança livro sobre seus 40 anos de 
arte,nesta segunda-feira, às 19h, no Centro de Turismo de Lazer do Sesc, na Praia do Cabo 
Branco. A iniciativa tem o apoio da Fecomércio e do Sesc.

FOTO: Divulgação FOTO: Helder Kumamoto

FOTO: Goretti Zenaide

Para o álbum de família: a estimada escritora Irene Dias Cavalcanti com Iezia Dias Cruz, Iaponan Dias, 
Ana Paiva e Lucas Clerot

FOTO: Dalva Rocha

Beiço de Estrada

A EQUIPE do longa 
“Beiço de Estrada”, dirigi-
do pelo paraibano Eliézer 
Rolim está desde ontem 
gravando em Lajedo de 
Pai Mateus, na região do 
Cariri. No elenco estão 
Darlende Glória, Mayana 
Neiva e Jackson Antunes.

Cultura Inglesa
OS IRMÃOS Andrew e David Barlow festejam a 

notícia de que o empresário suíço-brasileiro Jorge Paulo 
Lemann, radicado no Rio de Janeiro e que está na lista 
da Forbes como um dos milionários do Planeta, passou 
a ser o dono da Cultura Inglesa SA, de boa parte da rede 
de escolas pioneiras no ensino de inglês no Brasil.

O Nordeste e outras capitais tem filiais mas que são 
autônomas, embora sigam o mesmo padrão de qualidade 
da conhecida escola de idiomas.

   O Restaurante Panorâmico do Clube Cabo Branco promove hoje mais um  animado 
jantar dançante, com a banda pernambucana Paralelos.

Turma de 1975
HOJE É DIA de festa para a turma do curso de Di-

reito de 1974 da UFPB, que no ano passado comemorou 
festivamente os 40 anos de formados. O encontro, 
que tem entre seus integrantes Germano Toscano, 
Tereza Suassuna, Petrônio Souto, Djanete Conde, 
Nelson Lemos, vai se repertir no almoço de hoje no 
restaurante Gulliver Mar.

   A UFPB e a Secretaria de Esportes, Juventude e Lazer de Cabedelo promoveram na 
última quarta-feira a aula encerramento do projeto Beach Tennis. O evento foi na Praia do 
Miramar com a participação de estudantes da Escola Municipal Maria Pessoa.
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Clubes brigam para não cair
Pior situação é do time 
gaúcho que não depende 
apenas de seu resultado
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Campinense faz hoje o 
seu primeiro amistoso
no distrito de Galante

Vitória, Sport e Inter-
nacional, amanhã, às 17 
horas, terão a última chan-
ce de continuar na Série A 
do Campeonato Brasilei-
ro. Um destes três clubes 
se juntará aos rebaixados 
Figueirense, Santa Cruz e 
América Mineiro. Baianos e 
pernambucanos dependem 
apenas das suas forças, en-
quanto os gaúchos terão 
que vencer e ainda secar 
um dos rivais.

O site estatístico sr-
goool, nesta semana, de-
cifrou todos os cenários 
possíveis dos clubes que 
brigam pelo vice-campeo-
nato, pela Libertadores, 
pela Copa Sul-Americana 
e contra o rebaixamento. 
A última rodada do Bra-
sileirão deveria ter sido 
realizado no domingo, 4 de 
dezembro, mas foi adiada 
para este domingo por cau-
sa da tragédia com o avião 
LaMia CP-2933, no Cerro El 
Gordo, em La Unión, cidade 
da província de Antioquia, 
que vitimou 71 das 77 pes-
soas a bordo.

Vitória
O Vitória vai encarar o 

campeão Palmeiras no Es-
tádio do Barradão, em Sal-
vador. Na 15ª posição com 
45 pontos, o Leão baiano 
só precisa de um empate 
para se manter na elite na-
cional. Em caso de derrota, 
os baianos terão que torcer 
por tropeço de Sport ou In-
ternacional. Neste cenário, 
se o Sport empatar, o Vitó-
ria terá que manter a van-
tagem no saldo de gols (-1 
a -8) ou se o Inter vencer, a 
vantagem no saldo de gols 
é de -1 a -6.

Sport
O Sport ocupa o 16º 

lugar com 44 pontos e vai 
enfrentar o Figueirense na 
Ilha do Reiro, em Recife. 
O clube pernambucano só 
depende das suas forças. 
Em caso de empate ou der-
rota, o Sport terá que secar 
o Internacional que não 
poderá vencer.  

Internacional
O Internacional, 17º 

colocado com 42 pontos, 
terá que vencer o Flumi-
nense no Rio de Janeiro. 
Além da vitória, o Colorado 
precisará de um tropeço do 
Sport ou uma derrota do 
Vitória, desde que o Colo-
rado tire a desvantagem 
no saldo de gols (-1 a -6). A 
Confederação Brasileira de 
Futebol programou todos 
os jogos para as 17 horas e 
muitas homenagens ainda 
a Chapecoense serão pres-
tadas, além do tradicional 
minuto de silêncio as víti-
mas do fatídico acidente 
com a delegação da Chape.

Sul-Americana
A zona da Copa Sul-A-

mericana no Campeonato 
Brasileiro foi aumentada 
em duas oportunidades. 
A primeira por causa do 
título da Chapecoense no 
próprio torneio e a segun-
da por causa do título do 
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Chapecoense vai 
jogar contra o Barça

Dirigente da Bolívia 
denuncia a LaMia

Scarpa interessa
também ao Verdão

Convidada pelo Barcelona para 
participar do Troféu Joan Gamper, a 
Chapecoense aceitou a proposta. Em 
entrevista à Rádio RAC1, o presidente 
Ivan Tozzo agradeceu ao clube catalão e 
disse que “com certeza” irá fazer o jogo. 
“É uma alegria muito grande para nós. A 
gente agradece muito o Barcelona, o povo 
da Espanha por fazer esse convite, e com 
certeza iremos fazer esse  jogo”, disse. O 
Torneio Joan Gamper é um jogo amistoso 
organizado para o Barcelona apresentar seu 
novo elenco.

Em entrevista ao jornal La Razón, 
publicada ontem, o vice-presidente da 
Bolívia, Álvaro García Linera, denunciou 
que uma “negociata” de funcionários 
intermédios da Direção Geral de 
Aeronáutica Civil (DGAC) permitiu à 
companhia LaMia obter o certificado de 
operação aérea no País. “Foi uma negociata 
de funcionários intermédios, que jamais 
nos comunicaram, porque sabiam que 
íamos negar a autorização”, afirmou o 
político do alto escalão boliviano. 

O interesse do Palmeiras em 
contratar Gustavo Scarpa foi tema na 
coletiva do Marcão ontem, após o treino no 
CT Pedro Antonio. O comandante destacou a 
importância do camisa 10 para o Fluminense, 
e afirmou que faz parte de seu trabalho deixar 
o jogador tranquilo e com a cabeça apenas no 
jogo de domingo, contra o Internacional, pela 
última rodada do Brasileiro. “O Scarpa foi 
muito bem e muito importante para a gente, 
claro que iriam aparecer times interessados”, 
disse Marcão.. 

Cristiano diz que é 
inocente em evasão

Acusado de evasão fiscal após o 
vazamento de dados via Football Leaks, 
Cristiano Ronaldo declarou que “quem não 
deve, não teme” e publicou documentos 
que comprovam sua inocência perante a 
Fazenda da Espanha. Por meio da Gestifute, 
agência que realiza a gestão da sua carreira, 
o português informou que todos os dados 
referentes ao seu patrimônio foram 
comunicados à agência tributária espanhola. 
No documento compartilhado, Cristiano 
Ronaldo declarou ter um patrimônio de 203,7 
milhões de euros (R$ 833 milhões, cotação 
da época) fora da Espanha, contra 23 milhões 
(R$ 96 milhões).

Cristiano Ronaldo, do Real

Curtas

Grêmio na Copa do Brasil. 
Com isso, Ponte Preta, São 
Paulo e Fluminense já es-
tão garantidos no segundo 
torneio mais importante da 
América do Sul. As outras 
duas vagas serão disputa-
das entre Cruzeiro, Coriti-
ba, Vitória e Sport.

Cruzeiro
O Cruzeiro, na 13ª 

posição com 48 pontos, 
depende apenas das suas 
forças para garantir a vaga. 
Vitória ou empate contra o 
Corinthians colocará a Ra-
posa na Copa Sul-America-
na. Em caso de derrota, os 
mineiros precisarão de tro-
peço de Coritiba ou Vitória.

Coritiba
Na 14ª colocação com 

46 pontos, o Coritiba tam-
bém só depende das suas 
forças. Em caso de empate 
ou derrota contra a Ponte 
Preta, em Campinas, o Coxa 
precisará de derrota do Vi-
tória e tropeço do Sport.

Vitória
O Vitória, que luta 

contra o rebaixamento, foi 
outro clube que ganhou a 
oportunidade de sonhar 
com a Copa Sul-Americana. 
O Leão baiano está no 15º 
lugar com 45 pontos e 12 vi-
tórias. Como o Coritiba tem 
apenas 11 vitórias, o clube 
nordestino poderá se clas-
sificar até com um empate 
ante o campeão Palmeiras, 
desde que o Coxa seja der-
rotado e o Sport não vença 
sua partida. Já se vencer o 
líder, o Vitória pode pegar a 
vaga até mesmo do Cruzei-
ro, desde que a Raposa seja 
derrota pelo Corinthians.

Sport
O Sport ocupa o 16º 

lugar com 44 pontos. Para 
chegar à Copa Sul-Ameri-
cana, o Leão da Ilha terá 
que vencer o rebaixado Fi-
gueirense e torcer por tro-
peços de Coritiba e Vitória. 
Só este cenário colocará o 
Sport no segundo torneio 
mais importante da Améri-
ca do Sul. O clube pernam-
bucano tem uma vitória a 
mais do que o Coxa (12 a 
11).

Em despacho de 12 páginas, o 
subprocurador-geral do STJD, Glauber 
Guadelupe, afirma que o Inter atenta 
contra as regras de fair play ao pedir a 
retirada de pontos do Vitória pela esca-
lação do zagueiro Victor Ramos.

Guadelupe ressalta ainda que o ór-
gão "não possui competência para de-
clarar a nulidade de uma transferência 
nacional, quiçá internacional e afastar 
a condição legal de jogo", e condena, 
especialmente, a decisão dos represen-
tantes colorados de aguardarem o fim 
do Brasileiro para denunciar a suposta 
inscrição irregular do defensor perten-
cente ao Monterrey-MEX.

"Admitir o ingresso de times plei-
teando potencial denúncia nas iras do 
artigo 214 do CBJD no momento em 
que melhor lhe convir, atenta contra to-
das as regras e princípios basilares do Di-
reito Positivo e Desportivo, dentre eles 
o fair play", escreve.

"Permitir que esse direito se per-
dure no tempo após seu inequívoco 
conhecimento, atenta contra todos os 

comezinhos princípios que cercam o 
direito desportivo. Ademais, a legitimi-
dade de todos os participantes do cam-
peonato surgiu naquela oportunidade 
por estrita e grave violação as regras 
do jogo, como declara os Noticiantes", 
prossegue, em outro trecho.

A Procuradoria do STJD agiu rápi-
do, logo após o fim do prazo para que 
CBF e Vitória se manifestassem, para 
evitar que a rodada final do campeona-
to fosse tumultuada.

A decisão de Guadelupe, ainda as-
sim, cabe recurso.

Em nota oficial, o vice-presidente 
jurídico do Inter, Giovani Gazen, prome-
teu recorrer.

"Em face da decisão da Procurado-
ria do STJD, optando pelo arquivamen-
to do procedimento do Internacional 
objetivando ver declarado irregular 
inscrição do atleta Victor Ramos Ferrei-
ra do Vitória, informamos que estamos 
desde já estudando as medidas recursais 
cabíveis a serem propostas nos próximos 
dias com vistas à reversão de tal decisão.

STJD arquiva denúncia contra Vitória

O Sport vai enfrentar o Figueirense em casa e tem amplas possibilidades de se manter na Série A

Jogadores do Vitória se esforçam bastante em treino para a partida diante do Palmeiras, amanhã

Técnico Lisca conversa com os jogadores no último treinamento antes do jogo decisivo de amanhã contra o Fluminense no Rio
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Relatório diz que mais de mil atletas 
russos se envolveram com doping

A UNIÃO João Pessoa, Paraíba - SÁBADO, 10 de dezembro de 2016

Rússia nega conivência 
de qualquer programa de 
apoio governamental

Mais de mil atletas de 
30 modalidades foram bene-
ficiados por um sistema de 
doping "institucionalizado" 
na Rússia, com manipulação 
sistemática das amostras de 
exames nos Jogos Olímpi-
cos de Londres-2012 e So-
chi-2014, denunciou ontem 
a versão final do relatório de 
McLaren.

"Existem provas contun-
dentes de um doping institu-
cionalizado de 2011 a 2015", 
sentenciou o jurista canaden-
se Richard McLaren, encar-
regado da investigação pela 
Agência Mundial Antidoping. 
A Rússia não demorou a rea-
gir, negando "qualquer pro-
grama de governamental de 
apoio ao doping".

O relatório diz exata-
mente o contrário: "uma 
conspiração institucional foi 
implementada, com partici-
pação do Ministério dos Es-
portes e de serviços como a 
Agência Russa Antidoping 
(Rusada), o laboratório an-
tidoping de Moscou, junto 
com o FSB (serviços secre-
tos) para manipular amos-
tras", descreveu McLaren em 
entrevista coletiva realizada 
em Londres.

"Mais de mil atletas rus-
sos de modalidades de inver-
no e verão, olímpicas ou pa-
ralímpicas foram envolvidos 
ou beneficiados com essas 
manipulações", acrescentou 
o jurista, que não quis reve-
lar nomes.

"As informações que 
possuímos são confidenciais. 
Cabe às Federações Interna-
cionais decidirem o que fa-
zer com essas informações", 
justificou, ressaltando que 
as identidades de 695 atle-
tas, entre eles 19 não russos, 
foram repassadas às federa-
ções.

McLaren iniciou a inves-
tigação depois das revelações 
ao New York Times de Grigo-
ri Rodtchenkov, ex-diretor 
do laboratório antidoping de 
Moscou, hoje refugiado nos 
Estados Unidos, que também 

era agente do FSB.
A primeira parte do rela-

tório, divulgada em julho, às 
vésperas dos Jogos Olímpi-
cos do Rio-2016, teve como 
foco o esquema de doping 
sistemático e a manipulação 
de amostras no caso especí-
fico dos Jogos de Inverno de 
2014, realizados em Sochi, 
balneário do Sul da Rússia.

"O objetivo era garantir 
que a Rússia, como País-se-
de, possa conquistar o má-
ximo de medalhas possíveis, 
deixando que os melhores 
atletas se dopem, às vezes 
inclusive durante os Jogos", 
destacou McLaren.

A versão final evidencia 
que as práticas se estende-
ram a todas as grandes com-
petições que ocorreram de 

2011 a 2015, com "manipu-
lação sistemática de amos-
tras e de DNA".

"A equipe olímpica russa 
corrompeu os Jogos de Lon-
dres em uma escala sem pre-
cedentes, cujo verdadeiro al-
cance provavelmente nunca 
será estabelecido", lamentou 
o canadense.

"Esta manipulação es-
pecífica e centralizada dos 
exames antidoping foi evo-
luindo na medida em que es-
tava sendo usada e era uma 
resposta às mudanças de re-
gulamento da Wada e os exa-
mes surpresa", ressaltou.

Sal e Nescafé na urina
Na investigação, a equi-

pe de McLaren descobriu 
que as técnicas de manipu-

lação mesclavam tecnologia 
avançada e métodos mais 
artesanais. "Sal e Nescafé fo-
ram colocados nas amostras 
de urina" para adulterar os 
resultados, explicou o cana-
dense.

Depois da divulgação da 
primeira parte do relatório, 
mais de cem atletas russos 
foram excluídos dos Jogos do 
Rio, cerca de um terço do to-
tal da delegação.

Na verdade, o escândalo 
estourou há um ano, com as 
revelações bombásticas de 
uma comissão independen-
te da Wada sobre o esquema 
doping organizado no atle-
tismo, com base em denún-
cias de um documentário da 
emissora alemã ARD.

Em novembro de 2015, 

as revelações levaram a Fe-
deração Internacional de 
Atletismo (IAAF) a suspen-
der o País de todas as com-
petições internacionais da 
modalidade. A punição cole-
tiva impediu, por exemplo, 
a saltadora com vara Yelena 
Isinbayeva de buscar o tri-
campeonato olímpico no Rio.

A IAAF reagiu ontem à 
divulgação da versão final 
do relatório, afirmando que 
sempre "colaborou de forma 
estreita" com a Wada, lem-
brando que "53% dos atletas 
citados foram punidos ou 
tiveram processos abertos 
contra eles".

A entidade também in-
formou que "iniciou uma 
estratégia de reanálise de 
amostras de competições do 

passado, começando com o 
Mundial de Osaka-2007".

O COI passou a usar essa 
estratégia depois da divul-
gação da primeira versão do 
relatório McLaren. No total, 
1.243 amostras coletadas 
nos Jogos de 2008 e 2012 
foram reanalisadas, graças 
a métodos científicos mais 
evoluídos do que na época e 
dezenas de atletas já foram 
condenados a devolver suas 
medalhas.

A entidade informou 
esta semana que vai fazer o 
mesmo para 254 amostras 
de urina de atletas russos 
coletadas durante os Jogos 
de Inverno de 2014, sendo 
que 63 amostras de sangue 
já foram reanalisadas e todas 
deram negativo.

O Brasil conquistou na 
noite da última quinta-fei-
ra sua primeira medalha no 
Mundial em Piscina Curta 
de Windsor, no Canadá. 
Etiene Medeiros (25s93), 
Felipe Lima (25s46), Nicho-
las Santos (21s93) e Larissa 
Oliveira (24s42) levaram a 
prata no revezamento mis-
to 4x100m medley com o 
tempo de 1m37s74. O ouro 
ficou com a equipe ameri-
cana, com 1m37s22, novo 
recorde da competição, 
que era do time brasileiro 
em Doha 2014 (1m37s26), e 
o bronze foi para o Japão, 
com 1m38s45.

"De manhã a gente foi 
um pouco mais lento e à 
tarde a gente teve um pou-
co mais de interação com 
o grupo e foi bem melhor. 
Conseguimos a medalha de 
prata e acho que ainda vem 
mais medalha pra gente", 

disse Nicholas Santos.
O Brasil repetiu a estra-

tégia do título de 2014, mas 
só trocou uma peça. Felipe 
Lima entrou no lugar de Fe-
lipe França no nado peito. 
Deu certo. Classificado para 
a final com a terceira mar-
ca (1m39s52), o time ver-
de-amarelo melhorou seu 
tempo em quase dois se-
gundos (1m37s22). Só que 
os favoritos americanos ba-
teram o recorde da compe-
tição com 1m37s22. A Itália 
bateu na terceira posição, 
mas acabou desclassificada 
por uma largada queima-
da de Luca Dotto. O Ja-
pão herdou o bronze, com 
1m38s45.

“Essa prata veio para 
coroar nossa natação aqui 
em Windosr. Todo mundo 
aqui está representando 
o Brasil, todo mundo é de 
ouro” disse Felipe. 

Brasil conquista medalha de prata no revezamento misto 4x100m
NATAÇÃO NO CANADÁ

Os atletas Etiene Medeiros, Felipe Lima, Nicholas Santos e Larissa Oliveira brilharam no Mundial de Piscina Curta no Canadá

Os atletas russos seguem mal vistos em todo o mundo por causa dos escândalos de dopagem, o que fez o Comitê Olímpico afastar o País de várias competições

FOTO: Reprodução

FOTO: Giorgio Scala/Deepbluemedia/Insidefoto



Mancini assume Chapecoense
NOVO TÉCNICO
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Na próxima temporada, 
a equipe vai disputar
diversas competições

A Chapecoense já tem 
um novo treinador. Trata-
se de Vagner Mancini. Será 
ele o responsável pela mon-
tagem do elenco visando à 
temporada de 2017.

"É o nome. Ele está aqui 
chegou na cidade e vamos 
acertar um contrato. Ele 
está honrado de trabalhar 
com a gente e fazer o clube 
ressurgir das cinzas", afir-
mou ao UOL Esporte Plínio 
David De Nês Filho, o Mani-
nho, presidente do Conselho 
Deliberativo do clube.

O último clube de Man-
cini foi o Vitória-BA, do qual 
foi demitido após derrota 
para o Flamengo por 2 a 1 
no dia 10 de setembro no 
Barradão. Na equipe de Sal-
vador, foram 76 partidas: 33 
triunfos, 19 empates e 24 
derrotas, o que significa um 
aproveitamento de 51,75%.

Nesta semana, Levir 
Culpi havia se colocado à 
disposição para treinar a 
Chapecoense de forma gra-
tuita até o fim do Campeo-
nato Catarinense, em maio. 
Porém, não houve acerto 
com a diretoria. Até Muricy 
Ramalho se propôs também 
a ajudar a Chapecoense.

Como mostrou o UOL 
Esporte, os dirigentes do 
Verdão do Oeste gostariam 
de um comandante para 
trabalhar por mais tempo 
e passou a ouvir outros no-
mes além de Levir. 

Na próxima temporada, 
a Chapecoense terá um ca-
lendário extenso. Além do 
Estadual, o clube disputará 
o Campeonato Brasileiro, 
Copa Libertadores, Recopa 
Sul-Americana, Copa Suruga 
e o Troféu Joan Gamper.

Aguardo com expectativa a divulgação 
da tabela e do regulamento da Copa do 
Brasil de 2017, para infelizmente confirmar 
que a competição é cada vez mais elitista, 
beneficiando os grande clubes brasileiros 
do Sul e Sudeste do País, em detrimento das 
equipes das outras regiões economicamente 
mais pobres do País. 

A Copa do Brasil é considerada a compe-
tição de futebol mais democrática da Nação, 
porque possibilita a participação de clubes 
de todas as regiões e de todas as séries. A 
CBF argumenta que a copa reúne 80 clubes, 
e que algumas equipes modestas já fizeram 
campanhas brilhantes, e até foram campeãs, 
como Santo André-SP, Juventude-RS, etc.

Não resta dúvidas que olhando por este 

prisma, é a única que dá chances as equipes 
mais modestas do País de poder enfrentar 
os grandes clubes brasileiros, e serem vistas 
em transmissões de grandes redes de TV 
nacionais. 

Porém, as condições impostas pelo 
regulamento da competição sempre foram 
desleais e favoráveis aos grandes. Como 
a realização do primeiro jogo na casa do 
pequeno, com o grande podendo passar para 
a segunda fase, se vencer por 2 ou mais gols 
de diferença, e ainda levar a maior parte da 
renda. O pequeno pode vencer até por 10 a 
0, que mesmo assim, ainda tem de decidir a 
vaga na casa do adversário.

Agora em 2017 a coisa vai piorar ainda 
mais. Com o calendário apertado, por causa do 

alongamento da Libertadores, a CBF resolveu 
fazer as duas primeiras fases da Copa do Brasil 
em jogo único, na casa do pequeno. O clube 
grande joga pelo empate para eliminar o pe-
queno, e ainda leva 60 por cento da renda. 

Isto foi uma lástima para os nossos 
pobres clubes. Colocados entre os 40 últi-
mos dos 80 colocados do Ranking Nacional 
de Clubes, Botafogo e Campinense irão 
enfrentar equipes mais fortes, teoricamente 
falando, com a obrigação de vencer, a qual-
quer custo, ou não passará do primeiro jogo, 
sem direito a mais outras cotas de televisão, 
e mesmo tendo o mando de campo, terá de 
ceder a maior parte da renda ao adversário. 

Em outras palavras, diminuiram-se as 
chances de um Botafogo, por exemplo, en-

frentar uma equipe mais fraca, tendo o direi-
to de decidir a vaga em casa, se necessário, 
e ainda ficar com toda a renda. Além disso,  
passar para as fases seguintes, e ganhar mais 
cotas de TV e premiações da CBF.

Para piorar, tem mais coisas, tipo 7 
clubes considerados grandes, que poderiam 
ser eliminados durante as primeiras fases da 
competição, já entram nas oitavas de final, 
sob o pretexto de estarem participando da 
Copa Libertadores. No próximo ano, ainda 
pegam carona os campeões da Série B,  da 
Copa do Nordeste,  da Copa Verde e da Copa 
Sul-Americana. A pergunta que fica é a se-
guinte: quais as chances de um clube peque-
no, como Botafogo e Campinense, de chegar 
as oitavas de final desta competição? 

A Copa do Brasil não é mais democrática

Ivo Marques ivo_esportes@yahoo.com.br

Brasil x Colômbia
O coordenador de se-

leções da CBF, Edu Gaspar, 
indicou que a convocação 
para o amistoso entre Bra-
sil e Colômbia, que deve ser 
disputado em janeiro para 
ajudar familiares das víti-
mas da tragédia da Chape-
coense, deve contar apenas 
com jogadores que atuam 
no País.

O motivo, segundo ele, 

é evitar o "constrangimen-
to" de receber recusas de 
clubes europeus em liberar 
seus atletas para um jogo 
beneficente no meio da tem-
porada e fora de uma data 
Fifa.

"Nós estamos tentando 
entender a melhor forma de 
convocação, até porque con-
vocar jogadores europeus 
é complexo. Eles vão estar 
jogando em seus clubes, em 
momentos talvez importan-

tíssimos, e eu não gostaria 
de deixar o clube e o atleta 
em saia-justa, fazer o clu-
be dar uma negativa para 
uma situação extremamen-
te delicada como é um jogo 
desses, de homenagem", 
afirmou Edu à Rádio Ban-
deirantes.

"Vamos supor que eu li-
gue para o PSG dizendo que 
quero convocar um jogador 
deles. Se o clube ou o atleta 
dá uma negativa para uma 

situação dessas, é extrema-
mente constrangedor. Não 
gostaria de colocar os clu-
bes em uma situação dessas, 
de falar não", completou.

O dirigente também 
disse que o destino da ren-
da da partida ainda não 
foi completamente defini-
do. "O que posso adiantar, 
não cravar, é que algo está 
sendo visto no sentido de 
[doar a renda] talvez para 
os familiares, talvez para a 

Chapecoense. São questões 
que vão ser discutidas, por-
que nós paramos depois da 
tragédia naquela semana, e 
estamos agora vendo essas 
questões". Segundo o secre-
tário-geral da CBF, Walter 
Feldman, a data provável 
para o amistoso é 22 de ja-
neiro. Nesse período, os 
clubes europeus estarão no 
meio das competições, en-
quanto os brasileiros ainda 
estarão em pré-temporada.

O vice-campeão paraibano Kashi-
ma segue sem vencer no Campeonato 
Paraibano de Futebol Feminino 2016. 
Na noite da última quinta-feira, jogan-
do no Estádio Wilsão, em Mangabeira, 
a equipe de João Pessoa perdeu sua se-
gunda partida consecutiva, desta feita 
por 3 a 1 para o Serrano de Campina 
Grande. Agora, o clube ostenta a lan-

terna da competição sem ainda pon-
tuar. O jogo isolado foi referente a 
primeira rodada do campeonato. Bota-
fogo, com seis pontos é o líder, seguido 
de Flamengo (3) e Serrano, também 3.

As quatro equipes voltam a campo 
no próximo domingo, pela terceira ro-
dada da competição. Os jogos ocorre-
rão no CT Ivan Thomaz, no Valentina Fi-
gueiredo. Às 15h se enfrentam Serrano 
x Botafogo e às 17h, jogam Flamengo x 
Kashima. O campeonato é promovido 

pela Federação Paraibana de Futebol 
e é disputado apenas pelos quatro ti-
mes. O campeão receberá uma premia-
ção em dinheiro no valor de R$ 3 mil e 
ainda herdara a única vaga da Paraíba 
na Copa do Brasil de Futebol Feminino 
2017. 

O Campeonato Paraibano de Fu-
tebol Feminino 2016 teve seu início no 
dia 20 do mês passado. A Federação Pa-
raibana de Futebol pretende encerrar 
a competição antes do período natali-

no, para tanto, é provável que, a partir 
da próxima semana, ocorram partidas 
nas terças, quintas e domingo. Uma 
reunião com os dirigentes dos clubes 
deverá ainda acontecer para “bater o 
martelo” sobre o assunto.

Pelo regulamento da competição, 
as quatro equipes jogam entre si, com 
partidas de ida e volta. As duas melho-
res agremiações farão a final com dois 
jogos, quando será conhecido o cam-
peão da temporada 2016.

Rodada decisiva para o time do Kashima amanhã no CT Ivan Thomaz
FUTEBOL FEMININO

Marcos Lima
marcosauniao@gmail.com

Mancini terá a missão de soerguer o time da Chapecoense que receberá ajuda da CBF no amistoso que envolverá as seleções de Brasil e Colômbia

FOTOS: Reprodução



A UNIÃO João Pessoa, Paraíba - SÁBADO, 10 de dezembro de 2016

Técnico Paulo Foiani 
inicia observações contra 
selecionado de Galante

Primeiro amistoso será hoje
CAMPINENSE

Ele era um autêntico ponta direita 
tradicional, daqueles que iam até a linha de 
fundo, primeiro driblava o lateral, depois 
o central, olhava para os companheiros e 
passava a redonda para aquele que estivesse 
em melhor condições de estufar as redes 
adversárias. 

 O que chamava a atenção em seu fute-
bol era o fato de ser arisco, driblador, veloz 
e acreditar que não havia bolas perdidas, ele 
lutava pela vitória de sua equipe até o último 
minuto. O seu corpo era franzino, a estatura 
pequena, agalegado e entroncadinho, porta-
va os meiões baixos e usava a camisa de nú-
mero sete por fora do calção. Tinha surgido 
nos campos da periferia da cidade de Catolé 
do Rocha, Paraíba, mas obteve fama e prestí-
gio no interior do Rio Grande do Norte.

Torcida paraibana, estamos falando do 
popular ponta direita “Dirram”.

O seu nome era pronunciado por todos 
com um pouco de sotaque ...”Dirram”. Isso, 
caro leitor, fazendo um biquinho na boca. 
Ninguém sabia se era nome, sobrenome ou 

apelido, o que importava eram as suas belís-
simas jogadas dentro de campo.

A sua fama já atravessara as divisas dos 
estados da Paraíba e do Rio Grande do Norte, 
tendo o craque “Dirran” vestido várias cami-
sas de times do interior, sempre chamando a 
atenção dos torcedores por sua baixa estatu-
ra física e os seus dribles em velocidade. Em 
campo era ele e mais dez. 

No verão de 1969 um selecionado da 
cidade de Caicó veio enfrentar o extinto time 
do União de João Pessoa, no campinho da 
Graça, e “Dirran” era o camisa sete daquele 
selecionado. Só deu ele no jogo, era Dirran 
pra cá, Dirran pra lá. A torcida ficou encan-
tada com aquele baixinho veloz, arisco e 
fazedor de gols, pois naquela tarde ensolara-
da de domingo ele balançou por duas vezes 
as redes do excelente goleiro Naná, uma das 
estrelas do antigo esquadrão do União.

A torcida ovacionou o seu nome. A 
imprensa o escolheu como sendo o melhor 
jogador da partida amistosa. Os olheiros que 
vieram assistir o jogo saíram encantados e já 

com propostas para contratar o craque “Dir-
ran”. Era uma promessa que se transformava 
em realidade.

Ao final do jogo todos cercaram o 
craque para parabenizá-lo e entrevistá-lo. 
Foi quando um repórter da Rádio Arapuan, 
encantado com as jogadas de “Dirran” e com 
a pronúncia de seu nome, perguntou: Dirran, 
vous êtes français? Ele respondeu : não 
entendi! Você é francês? E ele respon-
deu, não! O repórter insistiu, então é 
descendente de francês? Ele mais uma 
vez respondeu negativamente.

Foi quando o nosso repórter final-
mente indagou, e por que o nome francês 
“Dirran”? E para surpresa de todos o cra-
que respondeu ao vivo e para todo mundo 
escutar: na realidade, o meu nome não tem 
nenhuma ligação com a França, e sim por eu 
ser muito pequeno o meu apelido passou a 
ser “C... de Rã”, como o c... não pode aparecer 
nas escalações do time, eles abreviaram para 
“De Rã” e com o tempo  foi popularizado 
como “Dirran”.

O craque francês
Causos&lendas do nosso futebol Francisco Di Lorenzo Serpa membro da API, UBE e ACEP e Auditor do TJDF-PB - falserpa@oi.com.br

A torcida do Campinense terá 
hoje uma chance de acabar com 
a ansiedade, e ver um esboço do 
time rubro-negro, que vai parti-
cipar do Campeonato Paraibano, 
Copa do Nordeste e Copa do Brasil 
de 2017. A Raposa entra em campo, 
às 15 horas, no distrito de Galante, 
próximo a Campina Grande, para 
enfrentar uma seleção local. Este 
será o primeiro jogo treino de uma 
das equipes que vão participar do 
Paraibano do próximo ano. Na pró-
xima semana, a equipe vai encarar 
um amistoso mais difícil, contra o 
Central, em Caruaru.

Depois de duas semanas de trei-
nos físicos intensivos, o técnico Pau-
lo Foiani começou a definir a equipe 
que ele considera titular, e os esque-
mas táticos que ele pretende utilizar 
no próximo ano. Durante a semana, 
ele escalou uma provável equipe que 
deverá entrar em campo hoje contra 
o selecionado de Galante. Os titula-
res para esta partida deverão ser os 
seguintes: Gledson, Alex Travassos, 
Joécio, Paulo Paraíba e Gilmar; Mag-
no, Duda Cascavel, Marcos Paullo e 
Lessinho; Tcharlles e Tiago Orobó.

Durante a partida, o técnico 
Paulo Foiani pretende fazer algu-
mas experiências, e ver em ação vá-
rios jogadores, para tirar algumas 
dúvidas. Estão ainda à disposição 
do treinador Dida, Cláudio, Andson, 
Rafael Jansen, Filipe Ramon ( recu-
perado de um problema muscular), 
Fernando Pires, Sidney, Azul, Au-
gusto e Pablo.  

O zagueiro Paulo Paraíba é um 
dos mais animados para o jogo trei-
no de hoje, em Galante. Segundo 
ele, depois de tantos treinos físicos, 
os atletas ficam com saudades de 
jogar. Motivação é o que o não falta 
no grupo.

"Foram muitos treinos físicos 
intensos e necessários. A pré-tem-
porada é assim desgastante, para 
que quando chegue a competição, 
estejamos prontos. Este jogo trei-
no veio na hora certa, porque todo 
mundo está querendo jogar, com 
saudades da bola.

Será uma oportunidade para 
entrosar melhor a equipe, e para o 
treinador Paulo Foiani tirar as dúvi-
das que por ventura ele tenha. Nos-
so plantel é muito bom, e todos os 
jogadores têm condições de jogar. 
Eu estou preparado, pronto para 
servir. Se o professor quiser, serei 
titular", disse o atleta que já tem 
experiência em grandes equipes, 
como Joinvile, Bahia e Fortaleza.

Foto: Pbesportes.net

Ivo Marques
ivo_esportes@yahoo.com.br

Fim de semana com muitas novidades no clube
O final de semana será 

muito importante para o Bo-
tafogo, na sequência de sua 
preparação para o início da 
temporada 2017. Hoje tem a 
chegada do treinador Itamar 
Schule a João Pessoa. Amanhã, 
quem desembarca na capital 
paraibana é o lateral Sebástian 
Viáfora, que vem da Colômbia. 
Com a chegada do lateral, fal-
ta apenas o meia Tarcísio, que 
no momento está disputando 
as semifinais do Campeonato 
Pernambucano da Segunda Di-
visão, para o elenco ficar com-
pleto.

No outro final de semana, 
o clube pretende fazer um jogo 
treino no CT da Maravilha do 
Contorno, para inaugurar as 
reformas feitas no gramado. 
O jogo servirá também para o 
treinador Schulle já começar 
a definir o time ideal para a 
estreia no Paraibano, que está 

programada para o dia 8 de ja-
neiro, contra o Internacional, 
em João Pessoa.

Itamar quer ver o clube 
em ação contra adversários 
fortes, antes da estreia no Pa-
raibano, mas ver dificuldades 
para se encontrar equipes com 
calendário e prontas para re-
alizar amistosos. Segundo ele, 
as diferentes datas de pré-tem-
poradas dos clubes prejudicam 
na hora de escolher um bom 
adversário.

O vice-presidente do Bota-
fogo, Breno Morais, disse que o 
elenco ainda não está totalmen-
te fechado, e que poderá haver 
surpresas nos próximos dias. 
O clube continua observando 
o mercado e mesmo após o iní-
cio do Campeonato Paraibano, 
pode contratar novos atletas, 
caso apareça bons jogadores 
que se enquadrem nas necessi-
dades e condições do Belo. 

Uniformes
Nos bastidores do Belo, a 

diretoria trabalha para reali-
zar uma grande festa no lança-
mento oficial do novo unifor-
me do clube para a temporada 
2017, além do plano de só-
cio-torcedor. A apresentação 
será no próximo dia 20, às 19 
horas, no Clube dos Médicos, 
com open bar e apresentação 
de bandas. Os ingressos para 
o evento já começaram a ser 
vendidos, na Loja Belomania, 
localizada na Av. João Maurí-
cio, em Tambaú. os preços são 
R$ 50 para os sócios e R$ 60 
para os não sócios.

As novas camisas do clu-
be, que está com um novo 
fornecedor de material espor-
tivo, já estão a venda também 
na Loja Belomania. Para os 
sócios, o preço é de R$ 130 
e para os não sócios, é de R$ 
140.

BOTAFOGO

Treinamento do Belo visando as quatro competições

Jogadores do Campinense treinando no Estádio Renatão para as disputas do Campeonato Paraibano e a Copa do Nordeste. Hoje o time faz seu  primeiro jogo-treino

Foto: tVtorcedor



SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO
DIRETORIA EXECUTIVA DA CENTRAL DE COMPRAS

GERÊNCIA EXECUTIVA DE LICITAÇÃO

CONVOCAÇÕES PARA PREGÃO PRESENCIAL N 244/2016
O GOVERNO DO ESTADO DA PARAÍBA, através da Secretaria de Estado da Administração, 

publica para conhecimento dos interessados que, nos termos da lei n° 10.520/02 e alterações, 
e pelo Decreto nº 24.649/03 que regulamentou a sua aplicação no âmbito do Poder Estadual, e 
subsidiariamente pela Lei nº 8.666/93 e suas alterações, realizará licitação na modalidade pregão 
presencial na sede deste orgão, situada a Rua João da Mata S/N, Palácio dos Despachos/Vice-
-Governadoria - Jaguaribe, telefone (083) 3218-4588, no dia 27/12/2016 às 9h para:

Contratação de empresa especializada na organização de eventos (hospedagem, alimentação, 
apoio logístico e confecção de material pedagógico), destinado a Secretaria de Estado da Educação 
- SEE, conforme anexo I do Edital.

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

REG. CGE Nº - 16-01027-4.
João Pessoa, 09 de dezembro de 2016.

Vivianne Pereira Almeida Diniz
Gerente Executiva de Licitação

                                                             SECRETARIA DE ESTADO DA INFRAESTRUTURA, 
                       DOS RECURSOS HÍDRICOS, DO MEIO AMBIENTE E DA CIÊNCIA E TECNOLOGIA

DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

AVISO DE LICITAÇÃO

O DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DA PARAÍBA - DER/PB, sediado à Av. Min. José Américo de 
Almeida, s/n, nesta capital, torna público que realizará, na sala da Comissão Permanente de Licitação - CPL, a seguinte 
licitação do tipo Técnica e Preço:

Modalidade Data Hora Objeto

CONVITE Nº 03/2016
Registro CGE Nº 16-01131-1

21/12/16 10:00

Serviços de vistoria, diagnósticos de patologias existentes, 
elaboração de projeto executivo de recuperação e reforço 
estrutural, detalhamento dos ítens de serviços e quadro de 
quantidades e preços do Viaduto da Rua Índios Piragibe 
(Varadouro) no Acesso à Avenida Nova Liberdade e da Ponte 
sobre o Rio Sanhauá na PB-004, Trecho: João Pessoa / 
Bayeux.
Valor Total estimado: R$ 35.406,40
Prazo de execução: 90 dias

O respectivo Edital deverá ser solicitado, exclusivamente, pelo email cpl@der.pb.gov.br, informando os dados cadastrais 
da Empresa solicitante ( Razão Social, CNPJ, responsável, endereço, telefone e email ); outras informações poderão ser
obtidas pelo telefone (83) 3216 2813 e site www.der.pb.gov.br.

João Pessoa, 09 de dezembro de 2016.

Eng.ª  Maria das Graças  Soares  de  O.  Bandeira
Presidente da Comissão Permanente de Licitação

GOVERNO DO ESTADO DA PARAÍBA
SECRETARIA DE ESTADO DA INFRAESTRUTURA, DOS RECURSOS HÍDRICOS, DO MEIO 

AMBIENTE E DA CIENCIA E TECNOLOGIA - SEIRHMACT
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

TOMADA DE PREÇOS Nº 05-2016-SEIRHMACT
RESULTADO DA HABILITAÇÃO
REGISTRO CGE Nº. 16.01064-6

A Comissão Permanente de Licitação da SEIRHMACT, constituída pela Portaria GAB. Nº001/2016 
de 30 de Janeiro de 2016, TORNA PÚBLICO O RESULTADO DA FASE DE HABILITAÇÃO da Tomada 
de Preços nº 05/2016, Processo nº 2819/2016/SEIRHMACT, cujo objeto éa aquisição de Óleos 
lubrificantes para utilização nas perfurações de Poços pela DRMH em diversos locais no Estado da 
Paraíba.EMPRESAS HABILITADAS: CWC – DISTRIBUIDORA LTDA, CNPJ nº 03.538.267/0001-
25; RM MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA – EPP, CNPJ N° 00.118.689/0001-53. Caso não 
haja recurso pendente, fica determinado o dia 14/12/2016, às 14:00 horas, no mesmo local, para 
abertura dos Envelopes Propostas de Preços. 

João Pessoa, 07 de Dezembro de 2016.
Washington Luis Soares Ramalho

Presidente da CPL/SERHMACT

PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM
RESULTADO FASE HABILITAÇÃO

TOMADA DE PREÇOS Nº 00009/2016
OBJETO: Contratação de empresa para pavimentação em paralelepípedos, em diversas ruas 

de Passagem, conforme CV nº 828416/2016/MCIDADES/CAIXA.
LICITANTE HABILITADO:
- INOVA CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS EIRELI - ME.
LICITANTES INABILITADOS:
- AQ CONSTRUTORA LTDA - ME.
- F. J. EMPREITEIRA DE OBRAS LTDA - ME.
- NOBREGA E SOUZA CONSTRUÇÕES LTDA - ME.
- SILVA E LEITE CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA.
Dos atos decorrentes do procedimento licitatório, caberão recursos nos termos do Art. 109, da 

Lei Federal nº. 8.666/93 e suas alterações. Comunica-se que, em não havendo interposição de 
recursos, a sessão pública para abertura dos envelopes Proposta de Preços será realizada no dia 
23/12/2016, às 09:00 horas, no mesmo local da primeira reunião. Maiores informações poderão ser 
obtidas junto a Comissão Permanente de Licitação, Rua Raimundo Silva, 302 - Centro - Passagem 
- PB, no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis. Telefone: (83) 34783001..

Passagem - PB, 09 de Dezembro de 2016
JOSÉ EDIVALDO SILVA DO NASCIMENTO

Presidente da Comissão

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE
SUPERINTENDENCIA DE TRANSITO E TRANSPORTES PUBLICOS DE CAMPINA GRANDE

RATIFICAÇÃO  - DISPENSA Nº DV00023/2016
Nos termos dos elementos constantes da respectiva Exposição de Motivos que instrui o processo 

e observado o parecer da Assessoria Jurídica, referente a Dispensa de Licitação nº DV00023/2016, 
que objetiva: Contratação de empresa especializada em fornecimento de serviços de instalação de 
Sistema de CFTV em vias publicas.; RATIFICO o correspondente procedimento ao  objeto a: FPS 
Internet e Informática LTDA - R$ 7.000,00.Campina Grande - PB, 02 de Dezembro de 2016. FELIX 
ARAUJO NETO - Diretor Superintendente

MAURICÉA  ALIMENTOS DO NORDESTE LTDA – OVOS DAGEMA – CNPJ/CPF Nº 
12.819.074/0007-29 . Torna público que a SUDEMA – Superintendência de Administração do 
Meio Ambiente emitiu a Licença de Operação nº 3758/2016 em João Pessoa, 17 de Novembro de 
2016 – Prazo: 539 dias. Para atividade de : Criação de galinhas para produção de ovos (Produção 
e Beneficiamento de ovos). Na(o) – RODOVIA PB 75, ENTRADA NO KM 08  Município: PEDRAS 
DE FOGO – UF: PB. Processo 2016-003796/TEC/LO-2401.

M.C CONSTRUTORA EIRELI- EPP, CNPJ Nº 40.941.676/0001-02 torna público que recebeu da 
SEMAPA- Secretaria de Meio Ambiente, Pesca e Aquicultura de Cabedelo a Licença de Instalação 
de nº 372/2016 para a Construção de um GALPÃO COMERCIAL, situado no Lote 09 da Quadra M, 
Loteamento JOÃO PAULO I- CABEDELO/PB., conforme processo nº 2016.001106. 

 ALBERTO ITALO MILFONT CARTAXO – BC Transportes e Com Materiais de Construção, CNPJ 
Nº 26.414.077/0001-00, TORNA PÚBLICO QUE REQUEREU À SEMAM – SECRETARIA DE 
MEIO AMBIENTE A LICENÇA DE OPERAÇÃO PARA FUNCIONAMENTO DA ATIVIDADE DE 
COLETA E TRANSPORTE DE RESÍDUOS DA CONSTRUÇÃO CIVIL E DEMOLIÇÃO, COM SEDE 
NA RUA NATÁLIA GOMES DE ANDRADE SILVA, Setor 56, Quadra 110, Lote 0161, GRAMAME, 
JOÃO PESSOA/PB. 

ATLANTIS VARANDAS CABO BRANCO INCORPORAÇÕES E CONSTRUÇÕES SPE LTDA, CNPJ 
Nº 14.491.598/0001-73, TORNA PÚBLICO QUE REQUEREU À SUDEMA – SUPERINTENDÊNCIA 
DE ADMINISTRAÇÃO DO MEIO AMBIENTE A LICENÇA DE OPERAÇÃO PARA EDIFICAÇÃO RE-
SIDENCIAL MULTIFAMILIAR (ATLANTIS VARANDAS CABO BRANCO) COM 69 APARTAMENTOS 
E SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO INTERLIGADO A REDE PÚBLICA DA CAGEPA, 
LOCALIZADO NA AVENIDA CABO BRANCO, Nº 2672, CABO BRANCO, JOÃO PESSOA/PB.

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA/PB
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
EXTRATO DE TERMO ADITIVO

PRIMEIRO TERMO ADITIVO.
REFRENTE AO PREGÃO PRESENCIAL 01/2016, TERMO DE CONTRATO Nº 015/2016, 

DATADO DE 02.02.2016, DELE DECORRENTE. OBJETO DO TERMO DE ADITIVO: Acréscimos 
de R$ 8.880,00 (Oito Mil Oitocentos e Oitenta Reais), percentual de 12% (doze por cento), ao 
valor inicialmente contratado de R$ 74.000,00 (Setenta e Quatro Mil Reais), cujo objetivo são as 
realizações de viagens eventuais no trajeto “ALAGOINHA - JOÃO PESSOA - ALAGOINHA”, trans-
portando pacientes para tratamentos médicos diversos. Valor atualizado do Contrato 015/2016: R$ 
82.880,00 – (Oitenta e Dois Mil Oitocentos e Oitenta Reais). FUNDAMENTAÇÃO: Artigo 65, Par. 
1º, da Lei 8.666/93 e suas alterações posteriores. PARTES:  FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE 
ALAGOINHA – PB e ELISETE CUNHA DE OLIVEIRA - ME – CNPJ: 05.249.046/0001-62. DATA DE 
ASSINATURA DO TERMO ADITIVO: 07.12.2016. SIGNATÁRIOS: JOSÉ GAUDÊNCIO 
TORQUATO PINTO – Gestor e ELISETE CUNHA DE OLIVEIRA – Representante Legal. OBS: 
Publique-se para atendimento do disposto no parágrafo único do art. 61 da Lei 8.666/93.

JOSÉ GAUDÊNCIO TORQUATO PINTO
Gestor

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE
SUPERINTENDENCIA DE TRANSITO E TRANSPORTES PUBLICOS DE CAMPINA GRANDE

EXTRATO DE CONTRATO
OBJETO: Contratação de empresa especializada em fornecimento de serviços de instalação de 

Sistema de CFTV em vias publicas. FUNDAMENTO LEGAL: Dispensa de Licitação nº DV00023/2016. 
DOTAÇÃO: Recursos Próprios do Município de Campina Grande: 451.1029.2153 - Ações de Melhoria 
no Sistema de transito 3390.39.99.000 Outros Serviços Terceiros Pessoa Jurídica VIGÊNCIA: até 
o final do exercício financeiro de 2016. PARTES CONTRATANTES: Superintendência de Transito 
e Transportes Públicos de Campina Grande e: CT Nº 00086/2016 - 02.12.16 - FPS Internet e 
Informática LTDA - CNPJ 11.080.674/0001-60- R$ 7.000,00

 
ESTADO DA PARAÍBA

PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BRANCA
EXTRATO DE CONTRATO

OBJETO: Contratação de empresa especializada nos Serviços de implantação de Pavimentação 
Asfáltica, tipo CBUQ, sobre as ruas: Padre Aristides, Odon Florêncio, Pedro Firmino, Alexandrino 
Alves, Major Inocêncio, José Vidal, João Nunes de Freitas, Nino Florêncio, João Batista, Vereador 
Francisco Chaves, José Ascendino de Farias, Francisco Galdino Ferreira e Antônio Tiburtino, todas 
no centro da Cidade de Água Branca - PB, numa área total de 30.252,48 m², conforme Projeto, 
Mapas, Relatório Fotográfico, Cronograma, Planilhas de Quantitativos e Preços Básicos em anexo.

FUNDAMENTO LEGAL: Tomada de Preços nº 00009/2016.
DOTAÇÃO: Recursos: 08.000 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - CONSTRUÇÃO E 

RECUPERAÇÃO DE INFRAESTRUTURA URBANA - 4490.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES
VIGÊNCIA: 45 (quarenta e cinco) dias
PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Água Branca e:  CEDRO ENGENHARIA 

LTDA - R$ 1.484.850,35.
Água Branca - PB, 05 de Dezembro de 2016.

TARCISIO ALVES FIRMINO
Prefeito

CONTRATANTE
CEDRO ENGENHARIA LTDA
CNPJ nº 07.940.834/0001-26
JULIANO FARIAS DE LIMA

CPF Nº. 064.506.474-26
CONTRATADO

Maria Carmela dos Santos Patrício, torna público que requereu a SEMAN- Secretaria de Meio Am-
biente a Licença Ambiental, para Empresa GB Games Comércio Ltda. CNPJ: 08.052.519/0001-25, 
Situada a Av. Sérgio Guerra, 900, lojas 213/214 – Shopping Sul - Anatólia.
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Anistia promove ação global em defesa dos direitos humanos

Ação de solidariedade
Alana Gandra 
Da Agência Brasil

A Anistia Internacional 
deu início ontem à campa-
nha Maratona: Escreva por 
Direitos. O intuito é enviar 
cartas e mensagens para 
influenciar líderes mun-
diais a protegerem indiví-
duos ou comunidades cujos 
direitos humanos têm sido 
violados. A iniciativa marca 
o Dia Internacional dos Di-
reitos Humanos, lembrado 
ontem, e segue até o final 
de janeiro de 2017. 

A ideia da campanha, 
que ocorre todo ano, é mo-
bilizar a sociedade em uma 
grande ação de solidarie-
dade, disse a assessora de 
Ativismo e Mobilização 
da Anistia Internacional 
Brasil, Jandira Queiroz. “A 
gente escreve cartas para 
autoridades e tomadores 
de decisão, desde um supe-
rintendente de polícia local 
de uma cidade no interior 
da Nigéria, até o presidente 
[Barack] Obama [dos Esta-
dos Unidos]”, explicou.

Além das cartas, são 
redigidos e-mails e mensa-
gens via Twitter ou Face-
book para pressionar essas 
autoridades a promover 
mudanças específicas em 
caso de violações de direi-
tos humanos.

“Os casos que a gente 
trabalha envolvem indiví-
duos ou comunidades que 
estão em situação de vio-
lação de direitos humanos 
que podem ser revertidas 
logo. A gente identifica 
aquelas situações muito 
urgentes ou que estão em 
momento propício para 
que uma mobilização gere 
resultado e mobiliza toda a 

nossa base, no mundo intei-
ro, para participar da cam-
panha”, disse Jandira. Este 
ano, em todo o mundo, 12 
casos escolhidos pelo se-
cretariado internacional da 
ONG serão abordados.

Extrativismo
Desse total, cinco casos 

internacionais integram a 
campanha no Brasil, além 
de um caso nacional, da co-
munidade Santa Rosa, do 
Delta do Parnaíba, no Ma-
ranhão. De acordo com Jan-
dira, a comunidade vive da 
extração da carnaúba, pal-
meira que tem várias apli-

cações, desde a fabricação 
de cosméticos até a indús-
tria automotiva. De acordo 
com a Anistia Internacio-
nal, os moradores da comu-
nidade têm recebido amea-
ças de empresas privadas 
e grandes proprietários de 
terras, que acabam contro-
lando toda a cadeia de pro-
dução da carnaúba. A ONG 
pede que o Governo Fede-
ral promova a regulariza-
ção fundiária das cerca de 
30 famílias que vivem em 
uma área de 509 hectares, 
na comunidade Santa Rosa, 
para garantir a sobrevivên-
cia da comunidade, além da 

preservação cultural e am-
biental na região. Qualquer 
pessoa pode se voluntariar 
e participar da campanha 
por meio de uma platafor-
ma na internet. 

Mais conflitos
Os outros casos que 

fazem parte da campanha 
2016 no Brasil envolvem 
conflitos por terra e territó-
rio no Peru e no Canadá, vio-
lação de expressão e prisão 
arbitrária, em Camarões; 
prisão arbitrária e tortura, 
no Irã; e o caso do analista 
de sistemas Edward Snow-
den, ex-contratado da agên-

cia nacional de segurança 
norte-americana (NSA), que 
ficou conhecido ao denun-
ciar como governos de todo 
o mundo capturam, armaze-
nam e utilizam informações 
pessoais num esquema de 
vigilância global. Há chan-
ces de ele ser perdoado nos 
últimos dias de governo do 
presidente Barack Obama, 
acredita a ONG.

No ano passado, a ini-
ciativa global gerou 4 mi-
lhões de ações de 1 milhão 
de pessoas e obteve a li-
bertação de um jovem na 
Nigéria, condenado à mor-
te por um suposto furto de 

celular, e de uma estudante 
presa em Myanmar por ter 
participado de um protes-
to. Outro caso emblemáti-
co é o do ex-Pantera Negra 
Albert Woodfox, 68 anos, 
libertado por um juiz fede-
ral após 43 anos confinado 
em uma solitária na prisão 
de segurança máxima em 
Louisiana, Estados Unidos, 
acusado pela morte de um 
guarda, em uma rebelião.

“Este ano, a gente quer 
aumentar a pressão, para 
que mais pessoas entrem 
em ação e que esse número 
aumente ainda mais”, avalia 
Jandira Queiroz. 

Prisão arbitrária é um dos casos que se insere na campanha Maratona: Escreva por Direitos, que teve início ontem e segue até janeiro de 2017 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA
EXTRATO DE TERMO DE ADITIVO

INSTRUMENTO: Primeiro Termo de Aditivo ao Contrato nº  00068/2016, assinado em 09.09.2016.
PARTES: Prefeitura Municipal de Olho D´agua e a empresa CONSTRUTORA SOARES LTDA.
OBJETO CONTRATUAL: Ampliação da Escola Necy Minervino de Carvalho, Convênio nº 456/2015.
OBJETO DO ADITIVO: Prorrogação de Prazo e Vigência
FUNDAMENTAÇÃO: Art. 65 da Lei nº 8.666/93.

Olho D´agua - PB, 07 de Dezembro de 2016
Francisco de Assis Carvalho  -  Prefeito                          

PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA
EXTRATO DE TERMO DE ADITIVO

INSTRUMENTO: Quarto Termo de Aditivo ao Contrato nº  00001/2015, assinado em 11.03.2015.
PARTES: Prefeitura Municipal de Olho D´agua e a empresa DEL ENGENHARIA EIRELI ME.
OBJETO CONTRATUAL: Construção de uma UBS por  II, Portaria nº  340/2013.
OBJETO DO ADITIVO: Prorrogação de Prazo e Vigência
FUNDAMENTAÇÃO: Art. 65 da Lei nº 8.666/93.

Olho D´agua - PB, 30 de Novembro de 2016
Francisco de Assis Carvalho  -  Prefeito                          

MINISTÉRIO PÚBLICO DA PARAÍBA
PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA

RESULTADO DE JULGAMENTO DE IMPUGNAÇÃO  
PREGÃO PRESENCIAL Nº  051/2016

Recorrente:  LAYOUT MÓVEIS PARA ESCRITÓRIO LTDA
O Pregoeiro Presencial do Ministério Público da Paraíba, torna público aos licitantes interessados, 

que o Excelentíssimo Senhor Procurador-Geral de Justiça, no uso de suas atribuições, conheceu o 
recurso e no mérito negou provimento, mantendo o edital e data da realização do certame. Fica a 
licitante recorrente intimada da decisão.

J. Pessoa, 07/dezembro/2016.                                                     
Francisco de Assis Martins Junior

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS
DECISSÃO DE RECURSOS

CONCORRÊNCIA N.º 0002/2016
Comunicamos a decissão do recurso impetrado pela empresa MDL – Construções LTDA, Diante 

do exposto, esta Comissão Permanente de Licitação julga improcedente a impugnação interposta 
pela empresa MDL – Construções LTDA., devendo ser mantidas as condições e exigências descritas 
no instrumento editalício. Intime-se a Impugnante via e-mail, COM URGÊNCIA, cientificando-a dos 
exatos termos da presente decisão. Copia do parecer esta disponível na sede da procuradoria geral 
do município. Pocinhos-PB, 08 de Dezembro de 2016. Erasmo da Silva Gomes – Presidente da CPL.

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRÃO – PB
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº. 049/2016- SRP
A Prefeitura Municipal de Boqueirão – PB, através da Pregoeira abaixo transcrito, TORNA 

PÚBLICO e comunica aos interessados que se encontra aberta Licitação na modalidade PREGÃO 
PRESENCIAL nº. 049/2016, do tipo “menor preço”, cujo objeto é sistema de registro de preços 
para aquisição de gêneros alimentícios destinados a Sec. Saúde e Ação Social. Data de abertura: 
21/12/2016 às 10h00min (horário local). Cópia do edital e demais documentos pertinentes estarão 
à disposição no setor de licitações da prefeitura de boqueirão, à Avenida 30 de Abril, nº. 45, Centro, 
no horário de expediente. Outras informações pelo Telefone (83) 3391-2318.

Boqueirão, 09 de Dezembro de 2016.
Crystiane Gomes Bezerra – Pregoeira

PREGÃO PRESENCIAL Nº. 050/2016- SRP
A Prefeitura Municipal de Boqueirão – PB, através da Pregoeira abaixo transcrito, TORNA 

PÚBLICO e comunica aos interessados que se encontra aberta Licitação na modalidade PREGÃO 
PRESENCIAL nº. 050/2016, do tipo “menor preço”, cujo objeto é sistema de registro de preços para 
aquisição de Combustíveis e Derivados de Petróleo. Data de abertura: 21/12/2016 às 12h00min 
(horário local). Cópia do edital e demais documentos pertinentes estarão à disposição no setor de 
licitações da prefeitura de boqueirão, à Avenida 30 de Abril, nº. 45, Centro, no horário de expediente. 
Outras informações pelo Telefone (83) 3391-2318.

Boqueirão, 09 de Dezembro de 2016.
Crystiane Gomes Bezerra – Pregoeira

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CUBATI

 AVISO DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS Nº 00003/2016

Torna público que fará realizar através da Comissão Permanente de Licitação, sediada na Rua 
José Araújo Dantas, 229 - Centro - Cubatí.. - PB, às 09:00 horas do dia 26 de Dezembro de 2016, 
licitação modalidade Tomada de Preços, do tipo menor preço, para: CONSTRUÇÃO DA COBERTURA 
DE PARTE DA GARAGEM MUNICIPAL, CONFORME PLANILHA EM ANEXO. Recursos: previstos 
no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações posteriores. 
Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado.

Telefone: (083) 33851110.
Email: pmcubati@hotmail.com

Cubatí.. - PB, 09 de Dezembro de 2016
NEILTON RODRIGUES DOS SANTOS - Presidente da Comissão

PREFEITURA MUNICIPAL DE PATOS - PB
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL N.º 083/2016
OBJETO: Aquisição de material permanente destinado a UPA Otávio Pires de Lacerda.
ABERTURA: 22/12/2016 ás 10h:00min (Horário Local)
INFORMAÇÕES: Os interessados poderão obter o Edital, no Centro Administrativo Aderbal Mar-

tins – Gerência de Licitação, situado à Rua Horácio Nóbrega, S/N, - Belo Horizonte – Patos – PB, 
em todos os dias úteis, no horário das 08h00min ás 12h00min ou pelo site www.patos.pb.gov.br, no 
link Avisos de licitações. CONTATOS: (83)-3423-3612 – ramal 212 E-mail: licitação@patos.pb.gov.br

Patos – PB, em 09 de dezembro de 2016.
MERYELLE D’MEDEIROS BATISTA

Pregoeira

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORÃ

AVISO CANCELAMENTO
A Prefeitura Municipal de Caaporã, através de seu Prefeito Constitucional, torna público o CAN-

CELAMENTO dos Pregões Presenciais 018, 019 e 020/2016, pelos motivos expostos nos autos 
dos respectivos processos. 

Caaporã-PB, 07 de Dezembro de 2016
João Batista Soares

Prefeito Constitucional

PREFEITURA MUNICIPAL DE DESTERRO
HOMOLOGAÇÃO DA DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 007/2016

A Prefeita de Desterro/PB, no uso de suas atribuições legais, resolve homologar, o resultado da 
apuração da Dispensa de Licitação nº 007/2016. E com base no relatório apresentado pela CPL, para 
contratação direta da pessoa física: Wesley Lima Batista CPF: 128.375.024-48, com o valor de R$ 
16.200,00, por mês, perfazendo o valor total de R$ 32.400,00, pelos 02 (dos) meses, para Prestar 
serviço com 02 (dois) Carros Pipas, se obrigando por mês a realizar o percurso de 90 (noventa) km 
por dia da, de segunda a sábado na Zona Urbana, transportando e distribuindo nos locais indicados. O 
carro pipa deverá ter a capacidade de, no mínimo, 7 (sete) M/3 de água, no município de Desterro/PB, 
conforme Plano de Trabalho do Convênio nº 130/2016-SEIE, de 27/10/2016. Publique-se e cumpra-se.

Desterro/PB, 01 de novembro de 2016.
 Rosangela de Fátima Leite - Prefeita
 

PREFEITURA MUNICIPAL DE DESTERRO
RATIFICAÇÃO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 007/2016 

Ratifico na qualidade de Gestora do Município de Desterro/PB, com base nos pareceres da Pro-
curadoria, anexo aos autos deste processo, para contratação direta da pessoa física: Wesley Lima 
Batista CPF: 128.375.024-48, com o valor de R$ 16.200,00, por mês, perfazendo o valor total de 
R$ 32.400,00, pelos 02 (dos) meses, para Prestar serviço com 02 (dois) Carros Pipas, se obrigando 
por mês a realizar o percurso de 90 (noventa) km por dia da, de segunda a sábado na Zona Urbana, 
transportando e distribuindo nos locais indicados. O carro pipa deverá ter a capacidade de, no mínimo, 
7 (sete) M/3 de água, no município de Desterro/PB, conforme Plano de Trabalho do Convênio nº 
130/2016-SEIE, de 27/10/2016. Publique-se e cumpra-se.

Desterro - PB, 01 de novembro de 2016.
Rosangela de Fátima Leite – Prefeita

 
PREFEITURA MUNICIPAL DE DESTERRO

EXTRATO DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO Nº 059/2016
Dispensa de Licitação Nº 007/2016. Contratante: Prefeitura de Desterro/PB. Contratado: Wesley 

Lima Batista CPF: 128.375.024-48. Objeto: Prestar serviço com 02 (dois) Carros Pipas, se obrigando 
por mês a realizar o percurso de 90 (noventa) km por dia da, de segunda a sábado na Zona Urbana, 
transportando e distribuindo nos locais indicados. O carro pipa deverá ter a capacidade de, no mínimo, 
7 (sete) M/3 de água, no município de Desterro/PB, conforme Plano de Trabalho do Convênio nº 
130/2016-SEIE, de 27/10/2016. Valor contratado: o valor de R$ 16.200,00, por mês, perfazendo o 
valor total de R$ 32.400,00, pelos 02 (dos) meses. Fonte de Recursos: Convênio nº 130/2016-SEIE, 
de 27/10/2016. Vigência: 60 (sesenta) dias. Dotação: QDD/2016. Data da ass.: 01/11/2016. Partes 
ass.: Rosangela de F. Leite (Prefeita) e o Sr. Wesley Lima Batista (contratado). 

Desterro/PB, 01 de novembro de 2016.
Rosangela de Fátima Leite - Prefeita.

PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY
AVISO ABERTURA DE ENVELOPES - TOMADA DE PREÇOS Nº 00003/2016

Retifica-se a data para abertura dos envelopes do edital da Tomada de Preço Nº. 00003/2016, 
publicado no Diário Oficial do Estado no dia 08/12/2016. Onde se Lê: “às 15:00 horas do dia 22 de 
Dezembro de 2016” 2. Lê se: “às 15:00 horas do dia 23 de Dezembro de 2016”.

Igaracy - PB, 07 de dezembro de 2016.
João Bento da Silva Junior

Presidente da Comissão

ESTADO DA PARAÍBA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE UIRAUNA

 AVISO DE ADIAMENTO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00034/2016

O Pregoeiro Oficial comunica o adiamento do Pregão Presencial nº 00034/2016, para o dia 20 de 
Dezembro de 2016 às 09:00 horas, no mesmo local inicialmente divulgado: Rua Silvestre Claudino, 
SN - Centro - Uirauna - PB. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no 
referido endereço.

Telefone: (083) 35342113.
Uirauna - PB, 09 de Dezembro de 2016

FRANCISCO FRANCESNILDO ALMEIDA DA SILVA - Pregoeiro Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA

 AVISO DE ADIAMENTO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00037/2016

O Pregoeiro Oficial comunica o adiamento do Pregão Presencial nº 00037/2016, para o dia 20 
de Dezembro de 2016 às 10:30 horas, no mesmo local inicialmente divulgado: Rua Major José 
Fernandes, 146 - Centro - Uiraúna - PB. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias 
úteis, no referido endereço.

Telefone: (083) 35342808.
Uiraúna - PB, 09 de Dezembro de 2016

FRANCISCO FRANCESNILDO ALMEIDA DA SILVA - Pregoeiro Oficial
 

ESTADO DA PARAIBA
ASSOCIAÇÃO DA MELHOR IDADE DE SAPÉ - AMIS

 RESULTADO FASE PROPOSTA
TOMADA DE PREÇOS Nº 00011/2016

OBJETO: Execução dos serviços de construção da sede da Associação da Melhor Idade de Sapé, 
neste Município. CLASSIFICAÇÃO FINAL: 1º - Construtora Andrade e Machado Ltda.- EPP - Valor: 
R$ 87.561,76. LICITANTES DESCLASSIFICADAS: Construtora e Serviços Exclusiva Ltda. - ME; e 
Estructural Engenharia Ltda. - ME. Maiores informações e vistas ao processo, poderão ser obtidas 
junto a Comissão de Licitante, em sua sede, na Rua Nossa Senhora de Fátima, 640 - Nova Brasília 
- Sapé - PB, no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis.

Sapé - PB, 07 de Dezembro de 2016.
FERNANDO AMARO DE PRANÇA - Presidente da Comissão.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSITO E TRANSPORTES PÚBLICOS
HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO -  DISPENSA Nº DV00023/2016

O DIRETOR SUPERINTENDENTE DA SUPERINTENDÊNCIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTES 
PÚBLICOS DE CAMPINA GRANDE, ESTADO DA PARAÍBA, no uso de suas atribuições legais, R 
E S O L V E: Na qualidade de ordenador de despesa, e tendo em vista o disposto no artigo 43, 
inciso VI, da lei federal n° 8.666, de 21 de junho de 1993 e alterações, HOMOLOGA e ADJUDICA 
a Dispensa de Licitação nº DV00023/2016, que objetiva: Contratação de empresa especializada 
em fornecimento de serviços de instalação de Sistema de CFTV em vias publicas. Com base nos 
elementos constantes do processo correspondente a: FPS Internet e Informática LTDA - R$ 7.000,00. 
Campina Grande - PB, 02 de Dezembro de 2016. FELIX ARAUJO NETO - Diretor Superintendente

Responsavel.: HATOS CONFECCOES LTDA EPP
CPF/CNPJ....: 018071921/0001-00
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            327,40
Apresentante: BANCO ITAU S/A-60701190/4132-80
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 064942
Responsavel.: IGOR MOREIRA DE MORAES BARBOSA
CPF/CNPJ....: 035257814-90
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$          1.173,34
Apresentante: BANCO DO BRADESCO-60746948/342340
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 065252
Responsavel.: JOAO ALEXANDRE DA SILVA
CPF/CNPJ....: 360739624-87
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            864,17
Apresentante: BANCO SANTANDER BANESPA S/A
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 065044
Responsavel.: JOSE EWERTON NOBREGA ARAUJO
CPF/CNPJ....: 003213894-68
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            219,16
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 064839
Responsavel.: LEANDRO DUARTE GUEDES
CPF/CNPJ....: 055033634-69
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            246,15
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 064966
Responsavel.: LUIZ ALVES DE F NETO
CPF/CNPJ....: 022481163/0001-76
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            540,00
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
JOAO PESSOA           PB
     Protocolo...: 2016 - 064353
     Responsavel.: MARCOS ANTONIO DO NASCI-
MENTO 841015
CPF/CNPJ....: 023212109/0001-98
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            219,26
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 064850
Responsavel.: MARCOS SERGIO FERREIRA DA SILVA
CPF/CNPJ....: 569723344-20
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$          1.235,00
Apresentante: CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG.: 0037
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 064790
Responsavel.: MARIA BETANIA ALVES DE FARIAS
CPF/CNPJ....: 045085694-12
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            415,00
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 064804
Responsavel.: MARLI CANDIDO FRANCISCO
CPF/CNPJ....: 021742850/0001-35
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            700,80
Apresentante: BANCO ITAU S/A-60701190/4132-80
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 064240
Responsavel.: MILCA ROSAS COSTA  ALENCAR
CPF/CNPJ....: 886579494-15
Titulo......: DUP PRES SER IN  R$          1.242,95
Apresentante: CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG.: 0037
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 064791
Responsavel.: SEVERINO SANTOS DA SILVA
CPF/CNPJ....: 429067094-68
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            650,00
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 064820
Responsavel.: SILVANO LOURENCO  DOS SANTOS ME
CPF/CNPJ....: 024201253/0001-91
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            280,00
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 065137
Responsavel.: VALDEMIR DA S. PROCOPIO
CPF/CNPJ....: 082689214-04
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$          2.855,57
Apresentante: BANCO ITAU S/A-60701190/4132-80
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 064933
Responsavel.: VALDEMIR DA S. PROCOPIO
CPF/CNPJ....: 082689214-04
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$          2.064,15
Apresentante: BANCO ITAU S/A-60701190/4132-80
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 065446
Em razao de que os supracitados devedores nao  fo-
ram encontrados ou se recusaram a aceitar a devida 
intimacao, em obediencia ao Art.15 da Lei No.9.492 de 
10.09.1997, intimo as pessoas fisicas e juridicas  acima 
citadas a virem pagar, ou darem por escrito  as  razoes  
que  tem,  neste  1o. Oficio de Protesto a rua Candido 
Pessoa No.31, nesta Cidade, no prazo de 03 (tres) dias 
uteis, a  partir  desta data,  sob  pena  de  serem  os  
referidos titulos PROTESTADOS, na Forma da LEI.

Joao Pessoa,  10/12/2016
Bel. GERMANO CARVALHO TOSCANO DE BRITO

- Titular -

Responsavel.: AG2 CONSULTORIA E SERVICOS 
ESPECIAL
CPF/CNPJ....: 020473546/0001-77
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            480,00
Apresentante: BANCO DO BRADESCO-60746948/342340
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 064908
Responsavel.: BR COMERCIO DE PECAS E PNEUS-
-EIRELI
CPF/CNPJ....: 007674705/0001-33
Titulo......: DUP VENDA MERC   R$            793,33
Apresentante: CIRNE PNEUS COMERCIO E SER-
VICOS LTD
Protocolo...: 2016 - 064946
Responsavel.: BR COMERCIO DE PECAS E PNEUS-
-EIRELI
CPF/CNPJ....: 007674705/0001-33
Titulo......: DUP VENDA MERC   R$            793,33
Apresentante: CIRNE PNEUS COMERCIO E SER-
VICOS LTD
Protocolo...: 2016 - 064947
Responsavel.: BR COMERCIO DE PECAS E PNEUS-
-EIRELI
CPF/CNPJ....: 007674705/0001-33
Titulo......: DUP VENDA MERC   R$            793,34
Apresentante: CIRNE PNEUS COMERCIO E SER-
VICOS LTD
Protocolo...: 2016 - 064948
Responsavel.: B S DISTRIBUIDORA DA ADITIVOS 
AUTOM
CPF/CNPJ....: 016878311/0001-98
Titulo......: CED CRE BAN IND  R$         28.198,71
Apresentante: BANCO BRADESCO S/A
Protocolo...: 2016 - 064952
Responsavel.: C & L LOCACAO DE VICULOS E 
TRANSPOR
CPF/CNPJ....: 008544611/0001-02
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            902,86
Apresentante: BANCO DO BRADESCO-60746948/342340
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 065296
Responsavel.: DAILTON DE SA FONTES
CPF/CNPJ....: 541607904-53
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            847,78
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 064830
Responsavel.: DISTRIBUIDORA ATRAENTE LTDA
CPF/CNPJ....: 013061173/0001-61
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$          1.805,93
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 065014
Responsavel.: DISTRIBUIDORA ATRAENTE LTDA
CPF/CNPJ....: 013061173/0001-61
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$          2.207,09
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 065022
Responsavel.: DISTRIBUIDORA ATRAENTE LTDA
CPF/CNPJ....: 013061173/0001-61
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$          2.960,00
Apresentante: BANCO DO BRADESCO-60746948/342340
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 065051
Responsavel.: DISTRIBUIDORA ATRAENTE LTDA
CPF/CNPJ....: 013061173/0001-61
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$          2.785,71
Apresentante: BANCO DO BRADESCO-60746948/342340
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 065069
Responsavel.: DISTRIBUIDORA ATRAENTE LTDA
CPF/CNPJ....: 013061173/0001-61
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$          2.741,16
Apresentante: BANCO ITAU S/A-60701190/4132-80
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 065096
Responsavel.: EDILBERTO PEREIRA LIMA
CPF/CNPJ....: 099056001-59
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$          1.313,00
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 065173
Responsavel.: ELIS REJANE VIEIRA
CPF/CNPJ....: 003723339/0002-95
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$             88,00
Apresentante: BANCO DO BRADESCO-60746948/342340
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 065060
Responsavel.: HANDERSON MAXWELL P. XAVIER
CPF/CNPJ....: 042375934-52
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            306,99
Apresentante: BANCO DO BRADESCO-60746948/342340
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 064444

TOSCANO DE BRITO
SERVICO NOTARIAL E REGISTRAL 

Rua Cândido Pessoa, 31
Fone: 241.7177

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

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE IMACULADA
Termo de Ratificação Dispensa de Licitação N.º 001/2016

Nos termos dos elementos constante da respectiva exposição de motivos que instrui o processo e 
observado o parecer da Assessoria Jurídica, referente a Dispensa de Licitação nº DP001/2016, que 
objetiva: Contratação de 1(um) carro pipa para atendimento emergencial de abastecimento d’água a 
população da zona urbana atingida pela estiagem. Em cumprimento ao Convênio Nº 147/2016 que 
entre si fazem a Secretaria de Estado através da Gerência executiva da Defesa Civil e o município 
de Imaculada–PB. Ratifico o correspondente procedimento e ADJUDICO o seu objeto a pessoa 
física de EDVALDO BATISTA DA SILVA CPF: 027.202.884-38 - R$ 8.100,00. Imaculada – PB, 30 
de Novembro de 2016. Aldo Lustosa da Silva-Prefeito

Extrato de Contrato
OBJETO: Contratação de 1(um) carro pipa para atendimento emergencial de abastecimento 

d’água a população da zona urbana atingida pela estiagem. FUNDAMENTO LEGAL: Dispensa de 
Licitação nº DP001/2016. Dotação: 02.070 Secretaria de Meio Ambiente, Agricultura e Recursos 
Hídricos - 04 122 04 122 2009 2022 Man das Ativ. daSec de Agricultura, Abastecimento e Meio 
Ambiente - 3390.36 Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Física. Fonte dos Recursos. CONVÊNIO Nº 
147/2016-GEDC. VIGÊNCIA: 30 (trinta) dias. PARTES CONTRATANTES: Município de Imaculada-PB 
e CT Nº 038/2016 - 01/12/2016 - EDVALDO BATISTA DA SILVA - R$ 8.100,00.

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO

AVISO DE LICITAÇÃO
CONCORRÊNCIA Nº 33008/2016

A Prefeitura Municipal de João Pessoa através da Comissão Especial de Licitação, constituída 
através do Decreto Nº 8.750/2016, datada de 04 de julho de 2016, torna público que fará realizar 
a licitação na modalidade Concorrência Nº 33008/2016, em regime de execução de empreitada 
por PREÇO UNITÁRIO, com tipo de licitação MENOR PREÇO GLOBAL, com Recursos Próprio 
e de Convênio, a ser realizada no dia 16/01/2017, às 09:00 horas, tendo como objeto a OBRA 
DE DRENAGEM CBTU na cidade de João Pessoa-PB. A cópia do Edital e seus anexos estão à 
disposição dos interessados na sede da SEPLAN, na Rua Diógenes Chianca, 1.777, Prédio Anexo 
4º andar, Água Fria, João Pessoa - PB, no horário das 08:00 às 14:00h, podendo ser adquirida 
mediante a entrega de 1(um) DVD ou Pen drive, o extrato do edital estará disponível no sítio da 
PMJP no endereço:  http://transparencia.joaopessoa.pb.gov.br/licitacoes. Qualquer informação será 
prestada no local e horário acima citado.

João Pessoa, 09 de dezembro de 2016.
Newton Euclides da Silva

Presidente da Comissão Especial de Licitação - SEPLAN

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE PIRANHAS-PB
AVISO DE LICITAÇÃO

MODALIDADE : TOMADA DE PREÇO 0001/2016.
A Prefeitura Municipal de São José de Piranhas, Estado da Paraíba, através de sua Comissão 

Permanente de Licitação - CPL, TORNA PÚBLICO, e a quem possa interessar, que fará realizar 
às 09:00(nove)horas, do dia 27(vinte e sete) de dezembro de 2016, sessão pública com objetivo 
de licitação na modalidade acima, visando a EXECUÇÃO DE CONCLUSÃO DOS SERVIÇOS DE 
CONSTRUCAO DE 01 (UMA) QUADRA POLIESPORTIVA COBERTA COM VESTUARIO, NA ZONA 
URBANA DESTE MUNICIPIO DE SÃO JOSÉ DE PIRANHAS- PB.Os interessados poderão retirar 
o Edital e Anexos na sede da Prefeitura Municipal (sala da CPL), localizada a Rua Inácio Lira, 363, 
Centro, São José de Piranhas-PB, ou ainda pelos meios virtuais disponíveis.

São José de Piranhas-PB , 08 de dezembro 2016.
José Idomar de Sousa Bento

Presidente da CPL

PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY
AVISO DE LICITAÇÃO

Retifica-se a data para abertura dos envelopes do edital do Pregão Presencial Nº. 00045/2016, pu-
blicado no Diário Oficial da União e do Estado no dia 08 de dezembro de 2016. Onde se Lê: “às 08:30 
horas do dia 22 de Dezembro de 2016” 2. Lê se: “às 08:30 horas do dia 23 de Dezembro de 2016”.

Retifica-se a data para abertura dos envelopes do edital do Pregão Presencial Nº. 00046/2016, pu-
blicado no Diário Oficial da União e do Estado no dia 08 de dezembro de 2016. Onde se Lê: “às10:30 
horas do dia 22 de Dezembro de 2016” 2. Lê se: “às 10:30 horas do dia 23 de Dezembro de 2016”.

Retifica-se a data para abertura dos envelopes do edital do Pregão Presencial Nº. 00047/2016, pu-
blicado no Diário Oficial da União e do Estado no dia 08 de dezembro de 2016. Onde se Lê: “às 13:30 
horas do dia 22 de Dezembro de 2016” 2. Lê se: “às 13:30 horas do dia 23 de Dezembro de 2016”.

Igaracy - PB, 08 de Dezembro de 2016.
Késsya Medeiros Lacerda Figueiredo de Sousa

Pregoeira

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA
SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO 
EDITAL DE CONVOCAÇÃO 82/2016 

A Prefeitura Municipal de João Pessoa, através da Secretaria de Administração, no uso de suas 
atribuições, torna público o presente EDITAL DE CONVOCAÇÃO, conforme DECISÃO LIMINAR – 
PROCESSO Nº 0816327-78.2016.8.15.2001, GIRLANI DE LIMA, classificada em 29 lugar, para o 
cargo de ASSISTENTE SOCIAL ESCOLAR, Edital nº 01 de 08 de novembro de 2013, homologado 
através da portaria nº 229/2014, para posse, no prazo de 30 (trinta) dias contados da publicação deste 
Edital, (artigo 36 da Lei 2380/79 – Estatuto dos Funcionários Publico do Município)  com o que segue: 

1 - Realização da inspeção médica/exame médico pré-admissional
O candidato deverá comparecer à Junta Médica Municipal, situada na rua Francisca Moura, 

395, Centro, das 8:00 às 12:00 horas, fone 3222-6627, após agendamento prévio, para realização 
da inspeção médica/exame médico pré-admissional  munido dos resultados dos exames abaixo 
relacionados, que poderão ser realizados em serviços públicos ou privados:  

a) Hemograma;
b) Glicemia;
c) ECG *;
d) Avaliação Cardiológica *;
e) Raio X de tórax PA *;
f) Audiometria;
g) Exame oftalmológico *;
h) Sanidade Física e Mental *;

* Obs: ECG e Raio X do tórax com laudo, avaliação cardiológica realizada por cardiologista, exame 
oftalmológico realizado por oftalmologista, Sanidade mental realizada por psiquiatra e Sanidade 
física realizado por qualquer especialidade.

2 - De posse do exame médico pré-admissional fornecido pela Junta Médica Municipal o Professor 
deverá se apresentar na Divisão de Posse – DIPOC da Secretaria da Administração - SEAD, situada 
na Avenida Diógenes Chianca, n° 1777, Água Fria, Centro de Administração Municipal – CAM, tele-
fone (83) 8645-8717 das 8:00 às 12:00 e 14:00 as 18:00 horas, para investidura no cargo público, 
munido dos seguintes documentos, (original e cópia):

a) Registro de Identidade – RG;
b) Cadastro de Pessoa Física – CPF;
c) Título de Eleitor com comprovante de votação da última eleição;
d) Documentos militar para o sexo masculino;
e) Carteira do PIS ou PASEP (se já teve emprego anterior);
f) Carteira de Trabalho (CTPS);
g) Comprovante de residência;
h) Diploma;
i) Certidão de Casamento;
j) Registro de nascimento de filhos (s) menor (es) de 14 anos e/ou portadores de deficiência ;
k) Duas ( 2) foto 3x4 recente, uma para Junta Médica;
l) Conta bancária – Banco do Brasil;
m) Declaração de Bens ou Declaração de Importo de Renda;
n) Certidões dos setores de distribuição dos foruns criminais das Justiças Federal e Estadual 

do Estado em que o candidato houver residido nos últimos cinco anos expedidas, no máximo, há 
seis (6) meses, respeitado o prazo de validade descrito na própria certidão, quando houver;

o) Certificado de antecedentes da Polícia Federal e da Policia  dos Estados em que o can-
didato houver residido nos últimos cinco anos, expedidas, no máximo, há seis (6) meses, respeitado 
o prazo de validade descrito na própria certidão, quando houver;

p) As demais declarações exigidas no Edital do Concurso Publico nº 01/2013 serão assi-
nadas no ato da posse;

q) Declaração , caso possua outro cargo, emprego ou função publica,  especificando a 
natureza do vinculo e carga horária. 

João Pessoa, 07 de dezembro de 2016
ROBERTO WAGNER MARIZ QUEIROGA

Secretário da Administração 

SINDICATO DOS TRABALHADORES NAS INDÚSTRIAS DE PISOS E REVESTIMENTOS 
CERÂMICOS ESMALTADOS, LOUÇAS SANITÁRIAS E PORCELANATOS POLIDOS 

E ESMALTADOS DO ESTADO DA PARAÍBA.
RUA DA REPÚBLICA, 830 - CENTRO – CEP: 58010 181 - JOÃO PESSOA/PB, CNPJ nº 

08.211.956/0001-44.
EDITAL DE CONVOCAÇÃO – ELEIÇÃO SINDICAL. Pelo presente edital faço saber que no dia 

20 de Fevereiro de 2017, na sede desta entidade classista, com endereço acima indicado, será 
realizada Eleição para composição da nova Diretoria, do Conselho Fiscal, Delegação Federativa e 
seus respectivos Suplentes do Sindicato acima mencionado, durante o período de votação funcionará 
01 (uma) URNA COLETORA DE VOTOS na sede do Sindicato das 08h00 ás 16h00, ficando aberto 
o prazo de 05 (cinco) dias para registro de Chapas a contar da data da publicação deste Edital de 
acordo com o Estatuto Social o requerimento acompanhado de todos os documentos exigidos para 
o registro, ao Sr. Presidente da entidade, podendo ser assinado por qualquer  um dos candidatos 
que integra a chapa (s) no horário das 08h00min às 11h00min e de 14h00min às 17h00min, onde 
se encontrará a disposição dos interessados, pessoas habilitadas para o atendimento, prestando 
informações concernente ao Processo Eleitoral, recebimento de documentação e fornecimento do 
recibo de registro de chapa(s). A impugnação de candidatura(s) deverá ser feita no prazo de 05 
(cinco) dias, contados da publicação da relação de chapa(s) registradas. O Edital de Convocação 
encontra-se afixado na sede do Sindicato. João Pessoa(PB) 09 de Dezembro de 2016. JOSÉ MARIA 
BARRETO SOBRINHO – PRESIDENTE. 

 
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA
COMISSÃO DE LICITAÇÃO

ERRATA
TOMADA DE PREÇOS Nº 002/2016

No Termo de Compromisso constante do ANEXO V – do Edital da licitação supracitada, onde-se 
lê: “… assumo compromisso de não permitir ingresso nos quadros da minha empresa  ...” leia-se : 
“...  declaro a inexistência, bem como assumo compromisso de não permitir ingresso, nos quadros 
de empregados da  empresa...”  

João Pessoa, 07 de dezembro de 2016.
DIANA COELI DE ARAUJO VITAL

Presidente da Comissão de Licitação

Responsavel.: JULIA CRUZ DE ARAUJO
CPF/CNPJ....: 065830464-07
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$             50,00
Apresentante: CEF-AG TRINC.00360.305.0001.04
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 064743
Responsavel.: MARIA DE FATIMA PESSOA
CPF/CNPJ....: 122742754-91
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            108,00
Apresentante: CEF-AG TRINC.00360.305.0001.04
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 064753
Responsavel.: MERCADINHO DA ECONOMIA CO-
MERCIO VAR
CPF/CNPJ....: 024107975/0001-81
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            198,27
Apresentante: BCO BRADESCO S.A.607469480001.12
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 064419
Responsavel.: REGIVALDO FELIX LOURENCO
CPF/CNPJ....: 726973344-91
Titulo......: CHEQUE           R$            500,00
Apresentante: G5 COMERCIO DE MADEIRAS LTDA
Protocolo...: 2016 - 064039
Responsavel.: REGIVALDO FELIX LOURENCO
CPF/CNPJ....: 726973344-91
Titulo......: CHEQUE           R$            500,00
Apresentante: G5 COMERCIO DE MADEIRAS LTDA
Protocolo...: 2016 - 064038
Responsavel.: RULKA MAQ. COM. DE PECAS 
EIRELI - M
CPF/CNPJ....: 023142863/0001-07
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            560,00
Apresentante: BCO BRADESCO S.A.607469480001.12
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 064588
Responsavel.: TRANSLO TRANSPORTE DE CARGA
CPF/CNPJ....: 000629711/0005-53
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$          1.905,53
Apresentante: BCO BRADESCO S.A.607469480001.12
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 064592
Responsavel.: TYRONE DE ARAUJO GOMES
CPF/CNPJ....: 380039024-87
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            108,00
Apresentante: CEF-AG TRINC.00360.305.0001.04
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 064755
Em obediencia ao Art. 15 da Lei No. 9.492, de 10 de 
Setembro de 1997, ficam intimadas as Pessoas Fisicas 
e Juridicas acima citadas a virem pagar os titulos supra, 
no prazo de tres dias uteis, ou darem, por escrito, as 
razoes por que nao o fazem, dirigindo-se, para tanto,ao 
2o Tabelionato de Protesto, a Praca 1817, 40 - Centro - 
Joao Pessoa-PB, sob pena de serem os referidos titulos 
PROTESTADOS, na forma da LEI.

Joao Pessoa,  10/12/2016
Bela. MARIA ANGELA SOUTO CANTALICE

- Titular -

     Souto
Serviço notarial e registral

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

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

Responsavel.: ATS COMERCIO LTDA ME
CPF/CNPJ....: 014790704/0001-10
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$          1.349,92
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 064368
Responsavel.: CONDOMINIO RESIDENCIAL IPANEMA
CPF/CNPJ....: 024742289/0001-82
Titulo......: INDIC DUPLICATA  R$            240,00
Apresentante: BANCO BNB S.A -07.237.373/0028-40
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 064309
Responsavel.: DALVA LUCENA DE MACEDO
CPF/CNPJ....: 020473224-72
Titulo......: CERT DIVI ATIVA  R$            672,37
Apresentante: CONSELHO REGIONAL DE FARMACIA-
-PB
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 064660
Responsavel.: DALVA LUCENA DE MACEDO
CPF/CNPJ....: 020473224-72
Titulo......: CERT DIVI ATIVA  R$            630,94
Apresentante: CONSELHO REGIONAL DE FARMACIA-
-PB
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 064661
Responsavel.: DISTRIBUIDORA ATRAENTE LTDA
CPF/CNPJ....: 013061173/0001-61
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            795,03
Apresentante: BCO BRADESCO S.A.607469480001.12
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 064610
Responsavel.: DISTRIBUIDORA ATRAENTE LTDA
CPF/CNPJ....: 013061173/0001-61
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$          1.141,03
Apresentante: CEF-AG TRINC.00360.305.0001.04
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 064765
Responsavel.: FABIO BAUERMANN LUMMERTZ FILHO
CPF/CNPJ....: 826446244-87
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            850,00
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 063470
Responsavel.: JOAO PAULO OLIVEIRA DE SOUZA C
CPF/CNPJ....: 016679666/0001-58
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            651,67
Apresentante: BANCO ITAU S.A-60701190/0001-04
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 064917

CARTÓRIO ANTONIO HOLANDA 
Rua Odilon Cavalcante, 81 - Centro

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

EDITAL

Responsável: Josefa Formiga do Nascimento
CPF: 364.989.554-49
Título/Valor – CBI – R$ 4.748,83
Protestante: BV Financeira S/A, Credito Fi-
nanciamento e
Apresentante: Realce Sociedade Individual 
de Advocacia
Protocolo: 110694
Responsável: Tamara Cristina Barbosa Braga
CNPJ: 22.879.430/0001-68
Título/Valor – DMI – R$ 431,62
Protestante: R.S. Baldin & Cia LTDA
Apresentante: Banco Itaú
Protocolo: 110668
Responsável: Tamara Cristina Barbosa Braga

CNPJ: 22.879.430/0001-68
Título/Valor – DMI – R$ 311,62
Protestante: R.S. Baldin & Cia LTDA
Apresentante: Banco Itaú
Protocolo: 110681 
Responsável: Francieudo Guedes de Sousa
CPF: 931.296.104-72
Título/Valor – CDA – R$ 596,60
Protestante: Conselho Regional de Contabilidade
Apresentante: Conselho Regional de Con-
tabilidade
Protocolo: 110581
         Em obediência ao Art. l5 da Lei 9.492, 
de 10.09.1997, intimo as pessoas físicas e/ou 
jurídicas citadas a virem pagar ou darem razões 
que tem, neste Cartório de Protesto, à Rua 
acima citada, no prazo de 03 (três) dias, sob 
pena de serem os referidos títulos protestados, 
na forma da Lei.

Cajazeiras – PB, 09 de dezembro de 2016.
Maria Dolores Lira de Souza

Oficiala do Protesto

SINDICATO DOS EMPREGADOS EM ESTABELECIMENTOS DE SERVIÇOS 
DE SAÚDE DO ESTADO DA PARAÍBA – SINDESEP-PB
EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE ASSEMBLEIA GERAL

A diretoria do SINDESP-PB convoca para assembleia geral as empresas Fisiocare CNPJ 
07.727.123/0001-78, Fisiovita CNPJ 22.151.675/0001-74, Fisiocenter CNPJ 07.385.922/0001-03, 
Fisioclinic CNPJ 06.091.668/0001-78 Fisiolife Plus CNPJ 23.891.116/0001-63 no dia 15 de dezembro 
de 2016, com início previsto para as 14:00 horas, na sede do SINDESEP, sito a Rua Clarisse Justa, 
Nº 165, Bairro da Torre, CEP 58013-344.

Nos termos do Estatuto do sindicato, não havendo quórum mínimo deliberativo na primeira 
convocação, fica desde logo marcada a assembleia em segunda convocação para uma hora depois 
da primeira, no mesmo local, deliberando com qualquer número de presentes.

A assembleia tem por finalidade debater e deliberar sobre a seguinte pauta: 01 – Regula-
mentação dos Fisioterapeutas02 – fixação e autorização para desconto assistencial dos sócios 
assistidos do sindicato;

João Pessoa, em 09 de dezembro de 2016.
ROBERTO DE ANDRADE LEÔNCIO

Presidente do SINDESEP-PB

PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU/PB
EXTRATO DE CONTRATO
EXTRATO DE CONTRATO 

REFERENTE TERMO DE ADESÃO 01.2016.
OBJETO: ADESÃO a ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 09/2016, oriunda do Pregão Presencial 

011/2016 - SRP – Processo Administrativo 1708001/16, processada nos termos da Lei Federal 
nº 10.520/2002, e subsidiariamente pela Lei Federal nº 8.666/93, gerenciada pela PREFEITURA 
MUNICIPAL DE JOÃO CÂMARA/RN. AMPARO LEGAL: Artigo 22, Decreto Federal nº 7.892, de 
23 de Janeiro de 2013 (alterado pelo Decreto 8.250, de 23.05.2014). PARTES CONTRATANTES: 
PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU e NACIONAL VEÍCULOS E SERVIÇOS LTDA – CNPJ: 
04.770.238/0001-57. SIGNATÁRIOS: JOANA D’ARC RODRIGUES BANDEIRA FERRAZ - Prefeita 
e CARLOS ANDRÉ COSME FRANÇA - Procurador. DATA TERMO DE ADESÃO/RATIFICAÇÃO: 
02.12.2016. Nº/DATA TERMO DE CONTRATO Nº: 065/2016, de 05.12.2016. VALOR: R$ 38.850,00 
– Trinta e Oito Mil Oitocentos e Cinquenta Reais.  PUBLIQUE-SE PARA SUA EFICÁCIA.

Mulungu, 05 de Dezembro de 2016.
JOANA D’ARC RODRIGUES BANDEIRA FERRAZ

Prefeita
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