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Ano CXX1II
Número 272A UNIÃO  

clima & tempo
Sertão

Fonte: INMET

LitoraL

Altura
0.3m

Moeda

Informações úteis para a semana:Cariri-agreste

Marés Hora

Fonte: Marinha do Brasil

Altura
DÓLAR    R$ 3,344 (compra) R$ 3,345  (venda)
DÓLAR TURISMO  R$ 3,170  (compra) R$ 3,510  (venda)
EURO   R$ 3,551  (compra) R$ 3,553   (venda)

l Ricardo faz balanço das ações em 2016 no Fala Governador. Página 3

l PRF realiza 734 autos de infrações em dois dias no Estado. Página 6

l Prefeitura convoca aprovados para UPA de Cruz das Armas. Página 7

l Cobrança para despachar mala começa a valer no mês de março. Página 14

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

Número de casos este ano supera os 44 mil, um aumento de 66,4% em comparação a 2015. Foram notificados também 
20.501 casos de chikungunya e 4.722 de zika. Secretaria de Saúde orienta municípios a intensificarem cuidados. PÁGInA 7

FOTO: Marcos Russo

Começam aulas 
do Pronatec 
Aprendiz na PB

 

Artistas fazem 
“prévia” da Virada 
Cultural em Sousa

 

FOTO: Secom-PB

Direitos Humanos

A Paraíba tornou-se ontem o terceiro Estado do País a implantar mecanismo de com-
bate à tortura, em conformidade com acordo assinado pelo Brasil com a ONU.  PÁGInA 8

Programa realiza hoje 
aulas inaugurais dos cur-
sos de assistente adminis-
trativo e operador de com-
putador, que vão atender 
200 jovens.  PÁGInA 5

Reeleito em consulta 
prévia no mês de maio, 
reitor estará à frente da 
UEPB até 2020. PÁGInA 3

Rangel Júnior
é nomeado reitor 
em 2o mandato

UEPB

CAPACITAçãO

FOTO: Divulgação

Cinema

Walter Galvão 
retoma parte da 

história da cinema-
tografia nacional, de 
Walfredo Rodriguez 

à série 3%

Walter Galvão - jornalista
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A “Pré-Virada” começou 
ontem e terá oficinas, rodas de 
leitura, exposições e apresen-
tações musicais.  PÁGInA 9

Grupo de hip-hop Rieg é uma das 
atrações do evento no sábado

AssIsTêncIA Governo do Estado paga Abono Natalino 
a mais de 500 mil beneficiários até o dia 23.  PÁGInA 5
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Sol e poucas 
nuvens

Sol e poucas 
nuvens

Sol e poucas 
nuvens

Estado implanta 
a Escola Digital

Polícia prende 
grupo criminoso

Renan Calheiros
é denunciado

Plataforma vai be-
neficiar mais de 300 
mil alunos e 15 mil 
profissionais da Edu-
cação da Rede Esta-
dual da PB.  PÁGInA 8

Quatro homens fo-
ram presos suspeitos 
de receptar e revender 
em João Pessoa veícu-
los roubados em natal 
e Recife.  PÁGInA 6

o procurador-ge-
ral Rodrigo Janot de-
nunciou o presidente 
do senado por cor-
rupção e lavagem de 
dinheiro.  PÁGInA 13

TECNOLOGIA 

ROUBO DE CARRO 

LAVA jATO 

PÁGInA 11
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A maior parte das pessoas que 
dispõem de uma fonte segura e 
regular de renda, principalmente 
aquelas contempladas com médios 
e altos salários mensais, não ima-
gina o quão significativo é, para os 
excluídos desse grupo de privile-
giados, receber, neste período do 
ano, um benefício monetário.

Portanto, é mais que justifica-
da a alegria manifestada pelos be-
neficiários do Programa Estadual 
Abono Natalino. Ação social do 
Governo da Paraíba, sob a coorde-
nação da Secretaria de Estado do 
Desenvolvimento Humano (Sedh), 
o projeto, em sua quinta edição, 
contempla, este ano, mais de 500 
mil pessoas.

O Programa Estadual Abono 
Natalino é bancado, integralmente, 
com recursos do tesouro estadual, 
em um total de R$ 18 milhões. Além 
de ajudar milhares de famílias a fa-
zer suas compras de fim de ano, o 
projeto destaca-se, ainda, por inje-
tar recursos valiosos na economia 
paraibana, em época de recessão.

A logística do programa foi mi-
nuciosamente estudada, para que 
todos os beneficiários possam re-
ceber o abono natalino, com tran-
quilidade, em todas as regiões do 
Estado. Para isso, o projeto tem 
como parceiros a Secretaria de Se-
gurança e Defesa Social, Correios e 
Telégrafos e prefeituras.

A Paraíba mais uma vez conse-
gue se destacar, de forma positiva, 
em um cenário nacional marcado 
por forte crise econômica, acen-
tuada pela instabilidade política. 
Afinal, como já foi citado, é o único 
Estado da federação a realizar uma 
ação social de tal envergadura, com 
recursos próprios.

O Programa Estadual Abono 
Natalino reflete, acima de tudo, a 
preocupação do Governo do Estado 
com o segmento da população que 
ainda vive em situação de vulnera-
bilidade social. Ou seja, o bem-estar 
da coletividade figura na rubrica de 
prioridades, no quadro de investi-
mentos sociais da gestão socialista. 

Para aqueles a quem falta di-
nheiro para fazer uma simples fei-
ra semanal, ou mesmo para com-
prar o pão e o leite de cada dia, o 
bônus garante o alimento na mesa, 
no fim do ano. E isso não é pouco. 
Só os necessitados podem expres-
sar a real dimensão de um progra-
ma com as características do Abo-
no Natalino.

As feiras livres, os mercadinhos 
e os supermercados são os desti-
nos mais procurados pelos milha-
res de beneficiários do Programa 
Estadual Abono Natalino, tão logo 
recebem o pagamento no guichê 
de uma das agências dos Correios. 
Prova maior da importância desse 
programa, não há.

Editorial

Abono Natalino
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Incluído na delação com o codinome de 
“Todo Feio”, o ex-deputado Inaldo Leitão 
rebateu Cláudio Melo.  “O ex-amigo e atual 
canalha Claudio Melo afirmou, na sua de-
lação, que eu recebi 100 mil da Odebrecht 
na campanha de 2006. Como esse fato já 
faz dez anos, não lembro exatamente o 
valor recebido, mas sei que foi em caráter 
oficial”, contestou o ex-deputado em sua 
página no Facebook.

UNInforme

EquIpE ADmInIStRAtIvA pESAR

DElAÇõES ExpõEm bAStIDORES DO COngRESSO 

Já o ex-ministro-chefe da 
Casa Civil, Jaques Wagner, 
confirmou ontem que ga-
nhou um relógio de pre-
sente da Odebrecht, como 
está na delação de Cláudio 
Melo. Mas chamou de “cre-
tinice” o fato de Cláudio 
Melo ter citado o presen-
te, que, segundo consta, 
custou em torno de 20 mil 
dólares à Odebrecht.

A prefeita eleita para o próxi-
mo mandato no município do 
Conde, Márcia Lucena, anun-
ciou os nomes dos secretários 
e principais auxiliares que 
devem ocupar as pastas admi-
nistrativas no município. Entre 
os nomes de destaque, está 
o do jornalista Walter Galvão 
para a pasta da Comunicação. 
Marcos de Mituaçu ocupará a 
Coordenadoria de Cultura.

O Pleno do TJPB aprovou votos 
de pesar pelo falecimento do ex-
-secretário do Estado, Antônio 
Carlos Escorel numa propositura 
do presidente desembargador 
Marcos Cavalcanti. Escorel fez his-
tória, tendo integrado a primeira 
composição de conselheiros do 
Tribunal de Contas da Paraíba, no 
ano de 1970. E foi também secre-
tário da Casa Civil do Estado no 
governo de Tarcísio Burity.

“tODO fEIO”

E O RElógIO?

Nesta quinta, a cantora paraibana Mira Maya dará início ao projeto “O bailinho da Mira”, que acontecerá 
todas as quintas (de dezembro) no Consulado Bar (Antigo Jhonny People), na Feirinha de Tambaú. O 
show que vem conquistando públicos cada vez maiores, promete uma noite de muita música para can-
tar e dançar. Mira é um dos grandes talentos da atual música paraibana.

DesDObrAmeNTOs

As instituições políticas brasileiras estão cada vez mais carcomidas de corrupção e de jogos 
de interesses pessoais, em detrimento da sociedade. A delação do empresário Cláudio Melo, da 
Odebrecht, semana passada, só veio confirmar essa conclusão. Ela mostra com detalhes como 
funciona todo o esquema de corrupção dentro do legislativo brasileiro. Atuando como Relações 
Institucionais da empresa, Cláudio Melo expôs com cruezas de detalhes como operava nos basti-
dores para cooptar apoios de parlamentares para os projetos da Odebrecht. Pelo seu depoimento, 
fica claro que os parlamentares agem mais de acordo com os interesses das empresas que finan-
ciam suas campanhas do que com os interesses da sociedade e de seus eleitores. Nesse meio 
termo, sobram brindes, relógios de 25 mil dólares e todos os mimos necessários para abastecer 
a vaidade de deputados e senadores poucos preocupados com os interesses do povo. Toda alta 
cúpula do PMDB é envolvida na delação, a começar pelo presidente Michel Temer, passando por 
Renan Calheiros, Romero Jucá, Eliseu Padilha, Moreira Franco e outros menos cotados. Num país 
sério, a punição seria exemplar, para que fatos como esses não se repitam.
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Artigo

Autenticidades

Ele sempre foi assim, autêntico. 
E viva a autenticidade! Refiro-me 
ao meu caçula Germano, que sem-
pre foi o que é, um menino de ouro.

Desde pequeno que adorava ter 
amigos. De que a nossa casa era 
cheia. E de coragem, nunca vi igual. 
Uma vez, pequeno ainda, com ape-
nas quatro anos, pediu para ir sozi-
nho na roda gigante. E atendemos 
ao seu pedido. E lá se foi o menino, 
um tiquinho de gente, ganhar as al-
turas, e de lá ainda dar um adeus.

Levou a primeira e única pal-
mada, também aos quatro anos. 
Motivo: não queria ir à escola.

De uma franqueza de doer. Cer-
ta vez, no dia de seu aniversário, 
ganhou muitos presentes de que 
não gostou. Shampoos, meias, tal-
co, e ele só queria brinquedo.

Foi franco. Chegou na nossa 
sala, com todos os presentes, de-
volvendo e pedindo aos visitantes 
que os substituíssem por brinque-
do, que é o que menino gosta.

Sempre desejou sair do lugar 
onde nasceu. Conhecer o mundo, 
eis o que sempre planejou.. Cres-
ceu, tornou-se homem, e virou um 
autêntico globe-trotter. E ainda 

mostra o que vê no programa Pa-
rada Obrigatória da RCTV, na Rede 
Record.

Mas uma virtude, que lhe é mui-
to autêntica é o senso de justiça. 
Um verdadeiro Dom Quixote.

Viajar com ele é a coisa melhor 
do mundo. Assim pensamos eu e 
Alaurinda.

O que ele precisa com urgência 
é escrever outro livro. O menino 
tem muito o que dizer. Com o seu 
admirável seu senso de Justiça, é 
capaz de ainda lamentar as injus-
tiças que fizeram com os índios. 
Seus pés trazem poeira de quase 
todo o mundo. Aliás, a televisão já 
mostrou quem ele é. Arquiteto, eis 
uma profissão que o atraiu, desde 
jovem.

Meus filhos, Germano e Carlos 
Augusto, o físico cosmólogo, são 
duas joias, cada um com as suas 
autenticidades. E eu os admiro, de 
fazer o coração bater.

O arquiteto, se você visse ele 
trabalhando, nos mil afazeres e ta-
refas que abraça... Um gigante em 
meio a mil problemas. Só em olhá
-lo trabalhando, a gente termina 
suando.

Seus pés trazem poeira de quase todo o mundo. Aliás, a televisão já mostrou 
quem ele é. Arquiteto, eis uma profissão que o atraiu, desde jovem.”

 Carlos Romero - caromero@globo.com.br

A delação de Cláudio Melo caiu como um fu-
racão em Brasília. Domingo mesmo, o presi-
dente Michel Temer reuniu alguns auxiliares 
mais próximos para discutir estratégias para 
amenizar as repercussões do fato. O objetivo 
é procurar uma agenda positiva para apagar o 
fogo das denúncias. Difícil é achar a tal agen-
da no momento em que o país vive.
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Ricardo faz balanço das ações 
em 2016 no “Fala Governador” 
Temas como mobilidade, 
educação e desenvolvimento 
social foram abordados

Ainda durante o progra-
ma “Fala Governador”, Ricar-
do observou que, mesmo nes-
te momento de crise nacional, 
a Paraíba se manteve equili-
brada durante o ano de 2016. 
“Tivemos um ano com muita 
instabilidade e o Poder Públi-
co sofre muito com as conse-
quências da crise. Vários es-
tados brasileiros passam por 
uma situação extremamente 
caótica e a Paraíba, mesmo 
também sofrendo com a crise, 
conseguiu se manter em equi-
líbrio de acordo com as pos-
sibilidades. Estamos pagando 
os salários em dia, o décimo 
terceiro do funcionalismo 
está garantido, continuamos 

tocando as obras e inauguran-
do as que já estão prontas, a 
exemplo do Viaduto do Geisel, 
que será entregue na próxima 
semana”, comentou.

Em relação à área de 
desenvolvimento humano, 
Ricardo Coutinho ressaltou 
o pagamento do Abono Na-
talino, pelo quinto ano con-
secutivo, para famílias ca-
rentes cadastradas em todo 
o Estado. De acordo com o 
governador, “o pagamento do 
Abono Natalino beneficia 504 
mil famílias, representando o 
investimento total de R$ 18 
milhões, fazendo a diferença 
para quem realmente preci-
sa”. O Governo do Estado já in-

vestiu cerca de R$ 90 milhões, 
com recursos próprios, neste 
programa social.

“Nesta terça-feira (13), 
estarei entregando uma esco-
la em Aroeiras e uma estrada 
em Barra de São Miguel. Em 
2016, felizmente, faltou data 
para tanta obra a ser entre-
gue. Isso mostra como esta 
gestão trabalha por todas as 
regiões. Em 2017, queremos 
concluir o Hospital Metropoli-
tano de Santa Rita, ampliar o 
Gira Mundo, dar continuidade 
ao Prima, inaugurar as estra-
das que ainda faltam e muitas 
outras obras que este ano não 
deu tempo de serem entregues 
ao povo”, concluiu Ricardo.

O governador Ricardo 
Coutinho fez um balanço da 
gestão em 2016, ontem, du-
rante o programa semanal 
Fala Governador, transmitido 
em cadeia estadual pela Rádio 
Tabajara, focando as ações re-
lacionadas à educação, estra-
das, desenvolvimento huma-
no e outros. Participaram do 
programa o superintendente 
do Departamento de Estra-
das de Rodagem (DER), Car-
los Pereira; o diretor de Ope-
rações do DER, Hélio Cunha 
Lima; a superintendente de 
Obras do Plano de Desenvol-
vimento do Estado (Suplan), 
Simone Guimarães, além de 
outros auxiliares do Governo 
e também os jornalistas Wal-

ter Santos, Marcos Weric e 
Antônio Malvino. 

Na ocasião, o governa-
dor destacou algumas estra-
das entregues este ano para 
a população paraibana, como 
a PB-127, em Algodão de Jan-
daíra, a Rodovia Nova Olinda/
Pedra Branca, a estrada de Je-
nipapo, em Campina Grande, 
e lembrou que a gestão já reti-
rou quase todas as cidades do 
isolamento asfáltico. “Das 54 
cidades que estavam isoladas 
quando assumimos o Governo, 
faltam entregar apenas as es-
tradas que tiram os municípios 
de Santo André, Vieirópolis, 
Santa Inês, Natuba, Carrapatei-
ra, Santa Cecília e Caraúbas do 
isolamento asfáltico”, frisou.

Na área da educação, Ri-
cardo enfatizou que durante 
a gestão já foram construídas 
ou reformadas mais de 2.300 
salas de aula, além de 80 giná-

sios e em 2016, foram 28 esco-
las estaduais inauguradas pelo 
Governo do Estado, totalizan-
do mais de R$ 95 milhões em 
investimento. “Fora as escolas 
da Rede Estadual de Ensino, 
ainda construímos e reforma-
mos este ano inúmeras unida-
des escolares nos municípios, 
através do Pacto pelo Desen-
volvimento Social, a exemplo 
de duas escolas de Alagoinha 
que entregamos semana pas-
sada”, lembrou.   

O governador ainda ci-
tou como destaque da edu-
cação em 2016 a criação do 
Programa Gira Mundo, que 
proporcionou a oportunida-
de de estudantes e profes-
sores da Rede Estadual de 
Ensino participarem de inter-
câmbios em países de língua 
estrangeira, como o Canadá 
e a Finlândia, uma iniciativa 
pioneira no Estado.

Ricardo Coutinho declarou ainda 
que pretende ampliar o volume de re-
cursos para a Saúde, por necessidade de 
oferecer serviços de urgência em favor 
da sociedade, como se dá no setor de 
cardiologia a ser implantado no Hospital 
Metropolitano de Santa Rita, por conta 
do alto índice de mortalidade.

“Eu reconheço que existem estados 
quebrados. Mas isso se dá mais pela que-
da nos repasses do que qualquer outra 
coisa. Concordo em você diminuir os 
gastos por algum tempo, mas 20 anos é 
muito castigo para os estados e popula-
ção daqueles lugares”, comentou.

Além de ampliar o custeio da Saú-

de, Ricardo garantiu aumentar também 
repasses para programas da educação 
– a exemplo do projeto prima, que leva 
música de qualidade às camadas sociais 
mais humildes da sociedade, bem como 
outros projetos de cidadania e educação.

O governador ainda revelou ser 
favorável à implementação do teto 
salarial em todos os poderes. "No 
Brasil, historicamente, a corrupção 
sempre existiu, como se registrou em 
sociedades avançadas como Inglater-
ra, mas que precisa ser combatida sem 
criminalizar a política de forma gene-
ralizada", declarou sendo favorável à 
adoção do teto.

Santa Rita terá setor de cardiologia

O governador Ricardo Coutinho 
assinou, ontem, na Granja Santana, a 
nomeação dos professores Rangel Jú-
nior e Flávio Romero, respectivamen-
te, como reitor e vice-reitor da Uni-
versidade Estadual da paraíba (UEpB) 
para o período 2017/2020. Na ocasião, 
eles conversaram sobre os desafios da 
gestão e as pretensões para o cresci-
mento da instituição nos próximos 
anos.

“Assinei a nomeação para o novo 
mandato do reitor e vice-reitor da 
UEpB e expressei meu desejo de que 
a Universidade tenha rumos positivos, 
mesmo nesse período de crise, saben-
do cada vez mais racionalizar os re-
cursos. O compromisso é caminhar de 
acordo com as possibilidades atuais. O 
ensino em todas as suas esferas pode 
e deve ter melhorias constantes. Espe-
ro que a UEpB consiga obter grandes 
avanços, formando mais e melhores 
profissionais”, comentou o governa-
dor Ricardo Coutinho.

Rangel Júnior, integrante da cha-
pa “Todos pela UEpB”, juntamente 
com seu vice Flávio Romero, foi vence-
dor da eleição da consulta prévia, rea-
lizada no mês de maio, para escolha 
de reitor e do vice-reitor da UEpB no 
período de 2017 até 2020.

“Apesar de ter passado os últi-
mos quatro anos como reitor, assumir 
novamente o cargo requer mais res-
ponsabilidade e trabalho”, de acordo 
com o reitor da UEpB Rangel Júnior. 
Ele comentou que não se trata ape-
nas da continuação de uma gestão, 
mas sim de uma necessidade em ado-
tar novas práticas e encarar novos 
desafios, além de muitos ajustes nas 
áreas administrativas, institucionais 
e acadêmicas. “A perspectiva é de 
muito trabalho, comprometimento e 
responsabilidade. Mas tudo isso com 
muita tranquilidade e serenidade, 
devido ao aprendizado dos últimos 
quatro anos, que nos dá certa segu-
rança acerca de como e onde proce-
der, além de dar mais noção de quais 
podem ser os ajustes e correções”, 
afirmou o reitor. 

De acordo com ele, a solenidade 
formal de posse do novo mandato 
deve ocorrer ainda esta semana em 
Campina Grande. “Temos a expecta-
tiva de começar uma nova etapa na 
instituição, mesmo eu continuando 
na condição de reitor. O que traba-
lhamos durante o período de debate 

com a comunidade foi no sentido de 
realizar, de fato, mudanças na vida da 
instituição, aperfeiçoando métodos 
e criando condições para que a UEpB 
se aproxime daquilo que é o motivo 
de sua existência. Buscamos melhorar 
a qualificação dos profissionais que 
trabalham na UEpB e, com isso, obter 
uma melhor prestação de serviço para 
a sociedade”, pontuou.

“Queremos colaborar com a ins-
tituição, fazendo uma Universidade 
mais consolidada, mais democrática. 
Vamos estar presentes diretamente 
no cotidiano da UEpB contribuindo 
para o crescimento desse importante 
instrumento de desenvolvimento so-
cial e de formação de paraibanos em 
todas as áreas profissionais”, afirmou 
o vice-reitor Flávio Romero. 

Com relação à reeleição, Rangel 
Júnior afirmou que a sensação é de 
muita responsabilidade e dívida com 
a comunidade universitária e o go-
vernador, que lhe confiaram o cargo 
novamente. “Nossa responsabilidade 
é buscar o melhor possível, darmos 
conta dos desafios, que são muitos, 
principalmente no momento político 
que enfrentamos”, declarou Rangel.

para o reitor, o cenário econômico 
e político são pontos inseridos nas di-
ficuldades e desafios que podem ocor-
rer na gestão. Rangel disse que essa 
situação coopera para a desordem so-
cial. “O momento que nos encontra-
mos é de muita dificuldade material, 
sem dúvida a crise econômica e polí-
tica está inserida nos desafios que va-
mos ter daqui para frente, mas vamos 
dar o melhor, usando a experiência a 
nosso favor e pela sociedade univer-
sitária, com muito comprometimento 
e procurando muitas soluções”, finali-
zou o reitor Rangel Júnior.

Reitor e vice-reitor da UEPB 
são nomeados para 2017/2020 

RANGEL JÚNIOR E FLÁVIO ROMERO

FOTO: Secom-PB

Os professores tiveram encontro com o governador na Granja Santana onde foi assinado o ato

R$ 90 milhões aplicados em programas sociais

O governador Ricardo 
Coutinho anunciou no último 
sábado (10) que a inaugura-
ção do Viaduto do Geisel está 
prevista para o próximo dia 
20, como parte da programa-
ção do denominado pacote 
natalino de obras. O anúncio 
foi feito logo após inspeção 
às obras consideradas como 
o maior equipamento de mo-
bilidade urbana de João Pes-
soa. Os serviços estão 93% 
concluídos, segundo cálculos 
da Superintendência de Obras 
do Plano de Desenvolvimento 
do Estado (Suplan). O investi-
mento soma R$ 38,9 milhões, 
provenientes do Tesouro Esta-
dual e Governo Federal  

Na manhã do sábado 

(10), Ricardo atestou a libe-
ração de novos trechos da BR-
230. O primeiro foi liberado 
na última quinta-feira (8) no 
sentido Campina Grande/Ca-
bedelo e nesse domingo (11), 
será a vez do trecho sentido 
Cabedelo/Campina Grande. 
A inspeção das obras contou 
com as presenças da vice-
-governadora Lígia Feliciano, 
do deputado federal Damião 
Feliciano, dos deputados es-
taduais Gervásio Maia Filho, 
Hervázio Bezerra, Estela Be-
zerra, auxiliares do Governo, 
entre outras autoridades.

“Essa obra era um sonho 
e uma necessidade da popu-
lação pessoense. O viaduto 
resolve essa dificuldade que 

era interligar a Grande João 
Pessoa. O Governo do Esta-
do teve muita determinação 
para concluir esta obra que 
é, sem dúvida, a maior já feita 
na área de mobilidade urba-
na. Como podemos ver, está 
quase tudo pronto, inclusive 
aqui não há mais conges-
tionamentos, o tráfego está 
fluindo muito bem. Quero 
inaugurá-lo oficialmente no 
próximo dia 20, dando esse 
presente de Natal para o 
povo”, afirmou o governador.

Ricardo ainda frisou 
que, apesar do período de 
crise nacional, a Paraíba 
continua entregando obras 
e avançando no caminho do 
desenvolvimento.

Viaduto do Geisel será entregue
oficialmente na próxima terça

MObILIdAdE uRbANA

Colaborou: Rachel Almeida

“Temos a 
expectativa de 
começar uma 
nova etapa na 
instituição, mesmo 
eu continuando na 
condição de reitor”
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Políticas

Prefeita eleita do Conde Márcia 
Lucena anuncia novos auxiliares

Paraíba Já

A prefeita eleita de Conde, 
Márcia Lucena (PSB) divulgou 
ontem os nomes indicados 
para compor as pastas Ação 
Social, Procuradoria Geral do 
Município, além de assessor 
especial do gabinete da prefei-
ta. Márcia ainda oficializou o 
jornalista Walter Galvão como 
titular da Secretaria de Comu-
nicação.

No final de semana, a 
socialista já tinha divulgado 
os nomes dos titulares das 
secretarias de Agricultura e 
Pesca, Meio Ambiente, Turis-
mo, Instituto de Previdência, 
Infraestrutura e Diretoria de 
Transportes. Márcia explicou 
que a escolha dos nomes está 
de acordo com o que foi pro-
posto na sua campanha. “Uma 
é montar uma equipe técnica, 
com a maioria dos secretários 
formados ou com experiência 
na área. Mesclando com pesso-
as iniciando na gestão, pessoas 
nascidas ou que vivem no mu-
nicípio de Conde”, destacou.

l Comunicação Social - Walter Galvão

l	Procuradoria - Bruno Ricelle de Araújo Freire

l	Assessor Especial de Gabinete - Ricardo Gomes Simão

l	Ação Social - Irenilze Roberto da Paixão

l	Agricultura e Pesca - Ancelmo Rodrigues da Silva

l	Meio Ambiente - Aurora Maria Figueiredo Coêlho Costa

l	Turismo - Aristóteles Pessoa de Carvalho Souto Maior

l	Instituto de Previdência - Nório Guerra

l	Infraestrutura - José Fabiano Medeiros

l	Diretoria de Transportes - Clodoaldo Matias Barbosa

l	Educação, Cultura e Esporte - Aparecida de Fátima Uchoa  

 Rangel

l	Saúde - Jória Viana Guerreiro

l	Cultura - Marcos Antonio de Sousa

Secretários já confirmados

O Tribunal de Contas 
da Paraíba apresentará à 
imprensa, na próxima quin-
ta-feira (15), às 9h30, no 
Plenário Ministro João Agri-
pino Filho, a composição e 
os resultados, em âmbito 
estadual, do Índice de Efeti-
vidade da Gestão Municipal, 
maior estudo já feito sobre 
gestão pública dos municí-
pios no País.

O presidente em exer-
cício do TCE-PB, conse-
lheiro André Carlo Torres, 
anunciou durante a sessão 
de ontem, que a apresenta-
ção do IEGM ficará a cargo 
do conselheiro Fernando 
Catão e da equipe técnica 
que trabalhou na sistema-
tização das informações 
presentes nos questioná-
rios respondidos pelos ges-
tores.

Adotado este ano por 
todos os Tribunais de Con-
tas do País, e construído a 
partir de dados do exercí-
cio 2015 fornecidos pelos 
próprios municípios, o in-
dicador permite avaliar o 
desempenho geral das ad-
ministrações municipais. 
E, pontualmente, também 
como se saíram em sete 
áreas específicas – Educa-
ção, Saúde, Planejamento, 
Gestão Fiscal, Meio Am-
biente, Cidades Protegidas 
e Governança em Tecnolo-
gia da Informação.

Com a divulgação do 
IEGM, o TCE passa a dis-
ponibilizar para a socieda-
de uma série de dados que 
possibilita diversas análises 
sobre a gestão e os resulta-
dos alcançados pelas políti-
cas públicas, inclusive com 

a perspectiva de construção 
de uma série histórica.

O TCE-PB promoveu, 
no decorrer do segundo 
semestre deste ano, a mo-
bilização dos prefeitos 
para obtenção dos dados 
necessários à composição 
do IEGM, na Paraíba foi 
instituído pela Resolução 
TC 04/2016, aprovada em 
sessão do Pleno em 15 de 
junho.

As prefeituras de todos 
os 223 municípios paraiba-
nos concluíram, no mês de 
setembro, o preenchimento 
dos questionários, feito que 
levou o TCE-PB paraibano 
a receber reconhecimento 
nacional, no último dia 2, 
ao término do II Congresso 
Internacional de Controle e 
Políticas Públicas, realiza-
do em São Paulo (SP).

TCE-PB mostra desempenho 
das 223 prefeituras na quinta

Governo realiza seminário 
emocional da cultura de paz

GESTÃO MUNICIPAL

Prefeita justifica a escolha dos nomes ao que foi proposto na campanha eleitoral: “Uma equipe técnica, com experiência na área”

O Governo da Paraíba, 
por meio da Secretaria de 
Estado da Educação (SEE), 
realiza, nesta quarta-feira 
(14), o I Seminário de Edu-
cação Emocional e Social na 
Paraíba: “Reflexões sobre o 
valor das emoções e a cons-
trução da autoestima”. O 
evento será realizado das 
8h às 17h, no Centro de 
Formação de Educadores 
Professora Elisa Bezerra 
Mineiros, no Bairro de Man-
gabeira, em João Pessoa.

A ação tem como obje-
tivo divulgar os resultados 
obtidos nos últimos quatro 
anos nas escolas da Rede 
Estadual de Ensino e refor-
çar os vínculos entre líde-
res, educadores e gestores 
das 14 Gerências Regionais 
de Educação (GREs). Além 
disso, será um momento de 
compartilhamento, diálo-

go e reflexão coletiva com 
representantes da esfera 
pública e acadêmica sobre 
a importância da educação 
emocional e social.

Desde 2013, a Meto-
dologia Liga Pela Paz está 
presente nas escolas e nas 
famílias colaborando com a 
redução da violência, a me-
lhoria da convivência e da 
aprendizagem, bem como 
com o desenvolvimento 
pessoal e profissional de 
educadores, beneficiando 
cerca de 100 mil alunos do 
Ensino Fundamental, mais 
180 mil famílias e 4.800 
educadores.

A partir de uma avalia-
ção de resultados baseada 
em inventários aprovados 
pelo Conselho Federal de 
Psicologia, observou-se que 
76% dos alunos avaliados 
adquiriram habilidades so-

cioemocionais, melhoran-
do seus relacionamentos, 
o nível de autocontrole e a 
assertividade ao apresentar 
suas emoções e defender 
seus direitos. 

De maneira geral, cons-
tatou-se um aumento de 
28% nos comportamentos 
socialmente habilidosos 
e 27,4% nas habilidades 
acadêmicas, ou seja, alu-
nos mais calmos, focados 
nos estudos e participati-
vos. Além disso, a iniciativa 
conseguiu reduzir em 32% 
os comportamentos pro-
blemáticos, isto é, crianças 
e adolescentes vivenciam 
menos violência contra si 
e contra o outro, como o 
bullying, apresentando me-
nos tristeza, hiperatividade 
e ansiedade excessiva, tanto 
no ambiente familiar quan-
to na comunidade escolar.

Codata e Abin 
promovem uma
palestra sobre a
ação de espiões

A Companhia de Proces-
samento de Dados da Paraíba 
– Codata, em parceria com a 
Agência Brasileira de Inteli-
gência – Abin, realiza nesta 
terça-feira (13), na Sala de 
Sessões do Tribunal Regional 
Eleitoral - TRE, situado na Av. 
Princesa Isabel, 201, Centro, 
em João Pessoa, a palestra so-
bre Proteção do Conhecimento 
Sensível e Noções de Contra-
espionagem, proferida pelos 
Oficiais de Inteligência da Abin, 
Washington Gomes e Mariana 
Barreiras. O horário, antes pre-
visto para as 10h, será às 14h. 
Os interessados devem fazer 
sua inscrição no link https://
doity.com.br/codata-protecao-
-do-conecimento-sensivel

A palestra é destinada a 
mobilizar os servidores acer-
ca das melhores práticas de 
segurança 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 que 
detêm conhecimentos sensí-
veis e realizam serviços essen-
ciais para o desenvolvimento 
socioeconômico do País.

Criado em 1997, o Pro-
grama Nacional de Proteção 
do Conhecimento Sensível é 
voltado às instituições nacio-
nais que geram ou custodiam 
conhecimentos sensíveis para 
o Brasil, sejam elas públicas ou 
privadas. O programa atua nas 
áreas de pesquisa, desenvolvi-
mento e inovação científica e 
tecnológica; energia, incluídas 
novas fontes alternativas; mi-
nerais e materiais estratégicos; 
conhecimentos dos povos indí-
genas e das comunidades tra-
dicionais; agronegócio; desen-
volvimento socioeconômico; 
educação e promoção de cultu-
ra de proteção do conhecimen-
to sensível e defesa nacional.

A diplomação dos elei-
tos no pleito de dois de ou-
tubro foi agendada pela Jus-
tiça Eleitoral para esta terça 
e quarta-feira na região de 
Sousa. As cerimônias de 
diplomação dos prefeitos 
eleitos, vice-prefeitos, ve-
readores e suplentes irão 
acontecer no Auditório Ne-
roaldo Pontes da Universi-
dade Federal de Campina 
Grande (UFCG), na unidade 
I, na Rua Sifrônio Nazaré, 
no centro de Sousa. 

Nesta terça-feira a par-
tir das 9h da manhã aconte-
ce a diplomação dos eleitos 
da 35° Zona Eleitoral que 
envolve os municípios de 
Sousa e Marizópolis. Serão 
diplomados o prefeito elei-
to de Sousa, Fábio Tyrone 
Braga de Oliveira, do PSB, 
e o vice-prefeito eleito, Ze-
nildo Rodrigues, do PSD. 
Também receberão seus 
diplomas na mesma ceri-
mônia os 15 vereadores e 
respectivos suplentes para 
os próximos quatro anos 
na Casa Legislativa Otacílio 
Gomes de Sá. 

Na cidade de Sousa o 
empresário Fábio Tyro-
ne, do PSB, venceu o atual 
prefeito André Gadelha, 
do PMDB. Tyrone obteve 
20.059 votos, representan-
do 52.93% dos votos e Ga-
delha chegou a 17.836 vo-
tos. A diferença foi de 2.223 
sufrágios. 

Em seguida serão di-
plomados o prefeito eleito 
de Marizópolis, José Lins 
Braga, o “Zé de Pedrinho”, 
do PSDB, e do vice-prefei-

to, Pastor Tavares, da Rede 
Sustentabilidade. Zé de Pe-
drinho obteve 2.584 votos, 
o equivalente a 54,97% dos 
votos. A disputa foi contra o 
seu adversário político Mi-
guel Neto, do PP. 

Já a diplomação dos 
eleitos nas demais cidades 
da Grande Sousa que inte-
gram a 63a Zona Eleitoral 
está programa para a quar-
ta-feira, 14, às 17h também 
nas dependências do audi-
tório da Universidade Fede-
ral de Grande, na cidade de 
Sousa. 

No evento desta quar-
ta-feira serão diplomas os 
prefeitos, vice-prefeitos, 
vereadores e suplentes das 
cidades de Aparecida, Santa 
Cruz, São Francisco, Vieiró-
polis, Lastro, Nazarezinho e 
São José da Lagoa Tapada. 

Em Aparecida o atual 
prefeito Júlio César, do PSB, 
conseguiu a reeleição. Ele 
obteve 2.911 votos, repre-
sentando 51,2% dos votos 
apurados. Júlio César dis-
putou contra o candidato 
da oposição Hélio Roque, 
do PC do B. 

Na cidade do Lastro 
quem venceu a disputa foi 
Dr. Athaíde Diniz, do PSB. 
Ele venceu o atual prefeito 
Emanuel Sarmento. O mé-
dico obteve 1.653 votos, 
percentual de 50,14% dos 
votos válidos. 

No município de Naza-
rezinho a disputa também 
foi acirrada. O atual prefeito 
Savam Mendes, do PR, obte-
ve 2.612 votos, represen-
tando 50,07% dos votos. 
Ele enfrentou o empresário 
Marcelo Vale e a diferença 
foi de apenas 7 votos. 

Justiça faz diplomação 
hoje e amanhã em Sousa
George Wagner
georgewagner1@gmail.com

FOTO: Edson Matos

Ontem foram confirmados 
mais quatro nomes
do secretariado



Polícia desarticula 
quadrilha que clonava e 
vendia carros roubados
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Benefício começou a 
ser liberado no sábado e 
atenderá a 500 mil pessoas

Pagamento segue até o dia 23
ABONO NATALINO

Ontem (12), o Governo do 
Estado, por meio da Secretaria 
de Estado do Desenvolvimen-
to Humano (Sedh), deu conti-
nuidade ao pagamento da 5ª 
edição do Programa Estadual 
Abono Natalino seguindo cro-
nograma estadual de acordo 
com o Número de Inscrição So-
cial (NIS). 

Os beneficiários devem 
procurar as Agências dos Cor-
reios e Telégrafos levando do-
cumentos como CPF, documen-
to com foto e o Cartão do Bolsa 
Família que tem o NIS. 

Em João Pessoa, o pa-
gamento está ocorrendo no 
Almeidão, das 8h às 17h, por 
ter uma quantidade maior de 
beneficiários. No local, foi mon-
tado esquema especial com 15 
guichês para que a população 
não fique esperando muito 
para receber. Da mesma forma 
foi feito em Campina Grande 
com oito guichês, na Universi-
dade Estadual da Paraíba (no 
Centro de Arte e Cultura, vizi-
nho aos Correios e Telégrafos), 
também das 8h às 17h. 

O programa é coordenado 
pela Secretaria de Estado do 
Desenvolvimento Humano em 
parceria com a Secretaria de 
Segurança e Defesa Social, Cor-
reios e Telégrafos e prefeituras.

Cronograma
Ontem, receberam os be-

neficiários com final do NIS 1; 
hoje (13) os de final 2, amanhã 
(14) os de número final 3 e as-
sim sucessivamente até aque-
les com número final 0. O paga-
mento segue até o dia 23 deste 
mês, de segunda a sexta-feira.

No último sábado (10), o 
Abono Natalino foi pago em 41 
municípios que não têm Agên-
cias dos Correios ou que estão 
sem funcionamento temporá-
rio. Quem mora nestas cida-
des, que por algum motivo não 
conseguiu receber, poderá ter 
acesso ao Abono, levando toda 
documentação, em uma Agên-
cia dos Correios que fique mais 
próxima de sua região.    

Tranquilidade 
A secretária de Estado 

do Desenvolvimento Humano 
(Sedh), Cida Ramos, acompa-
nhou os primeiros dias do pa-
gamento do Abono e ressaltou, 
mais uma vez, a tranquilidade 
da ação que beneficiará mais 
de 500 mil beneficiários em 
todo o Estado em um investi-
mento do Governo do Estado 
de R$ 18 milhões. 

“Estamos aqui hoje (on-
tem) no Almeidão para acom-
panhar a operação. As pesso-
as agradecem a iniciativa. Eles 
sabem que somos o único 
Estado a realizar a ação, com 
recursos próprios em um mo-
mento de recessão econômica 
muito grande no País. Mas, 
reafirmamos o compromisso 
do Governo do Estado com a 
população que vive em situa-
ção de vulnerabilidade social 

FOTO: Alberto Machado

Em João Pessoa, onde a quantidade de beneficiários é maior, o pagamento está ocorrendo no Almeidão, das 8h às 17h

e com isso também consegui-
mos movimentar a economia”, 
ressaltou.

O diretor presidente dos 
Correios e Telégrafos, José Pe-
reira, também acompanhou a 
ação ontem (12), no Almeidão, 
parabenizou o Governo do Es-
tado pelo programa e ressaltou 
que toda a equipe dos Correios 
está mobilizada, com plano de 
contingência, para garantir o 
pagamento do Abono Natalino 
nos municípios.

Economia
Quem procurou ir cedo ao 

Almeidão ontem já saiu do lo-
cal com destino certo. Foi o que 
ressaltou a dona de casa de-
sempregada, Josicleia Pereira 
de Brito, que tem três filhos pe-
quenos.  “Vou direto comprar 
o que tá faltando para a feira 
desta semana. Esse dinheiro 
ajuda muito pra quem não tem 
de onde tirar”, disse. 

Quem também foi direi-
to à feira do bairro foi seu José 
Ferreira dos Santos que disse 
que ia comprar alimentação. 
“O Abono já tem destino certo. 
Sempre compro comida. Este 
ano vou comprar carne e feijão”.  

DIA De ReCeBIMeNTO

l 12/12/2016 – Segunda                                            
NIS com final 1
l 13/12/2016 -  Terça                                                                                                 
NIS com final 2
l 14/12/2016 – Quarta                                                                                              
NIS com final 3
l 15/12/2016 - Quinta                                                                                                
NIS com final 4
l 16/12/2016 - Sexta                                                                                                   
NIS com final 5

l 19/12/2016 - Segunda                                                                                            
NIS com final 6
l 20/12/2016 - Terça                                                                                                  
NIS com final 7
l 21/12/2016 - Quarta                                                                                              
NIS com final 8
l 22/12/2016 - Quinta                                                                                               
NIS com final 9
l 23/12/2016 - Sexta                                                                                                  
NIS com final 0

O Governo do 
Estado, por meio da 
Secretaria de Estado 
da Educação (SEE), 
realiza, hoje (13), em 
João Pessoa e Campi-
na Grande, as aulas 
inaugurais do Prona-
tec Aprendiz. Estão 
sendo oferecidas 200 
vagas para alunos in-
teressados nos cursos 
de assistente admi-
nistrativo e operador 
de computador. Em 
João Pessoa, a aula 
inaugural será às 9h 
no Liceu Paraibano, e 
em Campina Grande, 
o evento acontece às 
15h, na Escola Padre 
Emídio Viana Correia, 
no bairro do Catolé.

Os cursos serão 
ministrados na Esco-
la Professora Úrsula 
Lianza (1 turma), no 
Centro e na Escola 
Presidente João Gou-
lart (3 turmas), no 
Bairro Castelo Bran-
co, ambas em João 
Pessoa; além da Esco-
la Padre Emídio Viana 
(4 turmas), em Campi-
na Grande. Cada tur-
ma possui 25 alunos 
e os cursos possuem 
carga horária de 
160h. As aulas acon-
tecerão à tarde, duas 
vezes na semana. Nos 
outros dias o aluno 
estará numa empresa 
parceira, aplicando a 
teoria na prática. 

Cada aluno rece-
berá uma bolsa no va-
lor de R$ 2,00 por aula 
assistida (são quatro 
aulas por tarde), além 
de um salário mínimo 
proporcional à jorna-
da em cada empresa 
(seis ou quatro horas 
diárias, dependendo 
da empresa). O alu-
no interessado deve 
ter entre 15 e 21 anos 
de idade, estar ma-
triculado no Ensino 
Médio, ter disponi-
bilidade de horário à 
tarde, e facilidade de 
locomoção até o local 
do curso.

Pronatec
O Programa Nacio-

nal de Acesso ao Ensi-
no Técnico e Emprego 
(Pronatec) foi criado 
pelo Governo Federal, 
em 2011, por meio da 
Lei 12.513/2011, com 
o objetivo de expan-
dir, interiorizar e de-
mocratizar a oferta 
de cursos de educação 
profissional e tecnoló-
gica no País, em par-
ceria com os Governos 
Estaduais e Munici-
pais. O programa bus-
ca ampliar as oportu-
nidades educacionais 
e de formação profis-
sional qualificada aos 
jovens, trabalhadores 
e beneficiários de pro-
gramas de transferên-
cia de renda. 

Governo estadual promove 
aulas inaugurais hoje

PRONATEC APRENDIZ Fundac inscreve 98 jovens para o Enem
O Exame Nacional do En-

sino Médio (Enem) para jo-
vens e adolescentes privados 
(as) de liberdade (PPL) será 
realizado hoje (13) e amanhã 
(14) em todo o Brasil. Este 
ano, a Fundação de Desenvol-
vimento da Criança e do Ado-
lescente “Alice de Almeida” – 
Fundac inscreveu e preparou 
98 socioeducandos para o 
exame, em todo o Estado.

Segundo a coordenadora 
do eixo Educação da Fundac, 
Luciman Lima, há exatamente 
seis anos a Fundac possibilita 
aos socioeducandos o direito 
de participar do Exame e até 
o momento, o número de ins-
critos só vêm aumentando. “O 
Enem PPL é uma conquista 
de fundamental importância 
para socioeducação do esta-

do da Paraíba. É um direito 
garantido por lei que é plena-
mente efetivado por nós, que 
fazemos a Fundação”, disse 
Luciman.

“O interesse de 98 inter-
nos pelo Enem PPL é expressi-
vo e estimulante, inclusive al-
guns deles estão fazendo por 
experiência. É um indicativo 
de mudança de rumo e uma 
grande esperança, pois sabe-
mos o poder transformador 
da educação”, falou Noaldo 
Meireles, presidente da Fun-
dação de Desenvolvimento da 
Criança e do Adolescente.

Dos 98 socioeducan-
dos da Fundac, que farão as 
provas do Enem PPL, 35 são 
do Centro Educacional do 
Jovem, 20 do Centro Socio-
educativo Edson Mota, 9 da 

Casa Educativa, 14 do Centro 
Educacional do Adolescente 
(Sousa), e 20 do Lar do Garo-
to (Lagoa Seca). E as provas 
serão realizadas na própria 
unidade socioeducativa onde 
cumprem medidas.

Para que os socioedu-
candos estivessem aptos para 
a realização do Enem, o eixo 
Educação, em parceria com as 
direções das unidades, realiza-
ram aulões específicos para o 
exame. Durante elas, os jovens 
e adolescentes aprenderam o 
manuseio e preenchimento da 
prova e executaram questões 
voltadas tanto para a área de 
exatas, quanto de humanas.

O Enem PPL além de pro-
porcionar o ingresso do so-
cioeducando da Fundac, nas 
universidades, visa também 

certificar quanto ao nível mé-
dio de ensino, assim como o 
Exame Supletivo para Jovens 
e Adultos (Enseja) possibilita 
a certificação do ensino fun-
damental. 

Ainda segundo Luci-
man Lima, o Enem PPL para 
socioeducandos, não é des-
tinado apenas aos internos 
que estão com o Ensino Mé-
dio concluso, mas também, 
a todos que se interessarem 
em realizar as provas, mes-
mo que por experiência. “Em 
2015 a Fundac teve aprova-
ção de sete internos do Lar 
do Garoto, unidade de inter-
nação no município de Lagoa 
Seca. Um deles em terceiro 
lugar para o curso de En-
genharia da Computação”. 
Acrescentou Luciman.

SOCIOEDUCANDOS

Natal com Jesus mobiliza voluntários 
Há quase 20 anos a co-

munidade espírita da grande 
João Pessoa realiza, com a aju-
da de voluntários, o Natal com 
Jesus. No dia 25 de dezembro 
dezenas de pessoas saem de 
suas casas para levar a men-
sagem de Jesus a moradores 
de rua, órfãos, idosos, doentes, 
recém-nascidos e seus fami-
liares. Elas doam comida, pre-
sentes e amor.

Os preparativos come-
çam semanas antes do Na-
tal, com a arrecadação das 
doações. São alimentos, 
roupas, calçados, lençóis e 
itens de higiene pessoal. O 
material é recebido e orga-
nizado no Grupo Espírita 
Ave Luz (Geal), que coorde-
na o evento.

“O mês de dezembro é 
marcado pela lembrança da 
vinda do Mestre Jesus ao seio 
da humanidade, numa de-

monstração da mais pura hu-
mildade e amor aos irmãos so-
fredores da Terra. O Natal com 
Jesus visa o resgate do genuí-
no espírito de Natal, indo ao 
encontro dos irmãos menos 
favorecidos neste mundo de 
provas e de expiações”, disse 
André Luiz Lucena, presiden-
te do Geal.

André enfatiza que qual-
quer pessoa pode participar 
das atividades, independente 
de religião. “Todo mundo é 
bem-vindo. Apesar de ser um 
trabalho promovido pela co-
munidade espírita, contamos 
com a ajuda de muita gente 
para realizar essa festa de luz. 
Basta ter amor no coração e 
vontade de fazer o bem”, disse.

No dia 25 o trabalho co-
meça cedinho com a movi-
mentação dos trabalhadores 
no Geal. A primeira tarefa 
do dia é com os moradores 

de rua dos mercados Central 
e de Tambaú, que recebem 
a sopa fraterna Bezerra de 
Menezes e a mensagem de 
Jesus por meio do Evange-
lho. Também são doados kits 
de higiene pessoal, roupas, 
calçados e lençóis. Durante o 
trabalho, é aplicado o passe 
magnético e servida a água 
fluidificada.

A sopa fraterna Bezer-
ra de Menezes acontece todo 
domingo no Mercado Central, 
mas no Natal o trabalho se es-
tende ao Mercado de Tambaú.

A partir das 9h começa a 
preparação para as visitas às 
instituições. Este ano as equi-
pes se dividirão entre o Amém 
(asilo de idosos) e o abrigo 
Mãe Nazinha, ambos em Cabe-
delo. Na parte da manhã tam-
bém acontecerá a visita ao Lar 
Manaíra, abrigo de crianças 
que fica no Bairro dos Estados.

A partir das 14h os vo-
luntários começam a se pre-
parar para visitar os hospi-
tais Napoleão Laureano e 
Padre Zé, além das materni-
dades Cândida Vargas e Frei 
Damião.

Ceia
Enquanto parte da equi-

pe visita as instituições, outros 
voluntários se encarregam de 
preparar a ceia para 400 pes-
soas, que é servida à noite 
no Largo da Igreja São Pedro 
Gonçalves, no Centro Históri-
co. Os interessados em ajudar 
nas doações ou nos trabalhos 
devem procurar o Grupo Es-
pírita Ave Luz, que fica na 
Rua Waldemar de Mesquita 
Accioly, conhecida como uma 
das três ruas dos bancários. 
Os telefones para contato são: 
98882-3540 (André Luiz) e 
98865-5759 (Homero Jorge).

NA CAPITAL
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Polícia desarticula quadrilha que 
clonava e vendia carros roubados
Um professor da rede 
pública e mais três 
homens foram presos

Foto: Divulgação

José Alves
zavieira2@gmail.com

O professor da rede pú-
blica de ensino, Ricardo de 
Barros Alexandre, foi preso 
no último final de semana 
acusado de liderar uma or-
ganização criminosa que 
receptava carros roubados, 
clonava a documentação, as 
placas e em seguida vendia o 
produto em João Pessoa. Os 
veículos eram roubados nas 
cidades vizinhas de Natal e 
Recife e vendidos aos inte-
grantes da quadrilha pesso-
ense pelo valor de R$ 2 mil 
cada um.

Após a confecção e clo-
nagem dos documentos, os 
carros eram vendidos em 
João Pessoa por R$ 7 ou R$ 8 
mil. Segundo o delegado de 
Roubos e Furtos de Veículos 
da Paraíba, Nélio Carneiro, 
quando o veículo era vendi-
do a pessoas que desconhe-
ciam a procedência, o valor 
praticado era correspon-
dente ao de mercado, ou 
seja, um carro no valor de 
R$ 30 mil era vendido por 
R$ 20 mil ou R$ 25 mil.

Com a autuação da 
organização criminosa a 
polícia apreendeu placas, 
carimbos, documentos fal-
sificados e 11 veículos rou-
bados que já haviam sido 
clonados. Todo o esquema 
era montado pelo profes-
sor Ricardo de Barros Ale-
xandre, que tinha a ajuda 
de mais três homens que 
também foram detidos. Ro-
bson de Oliveira Prado, João 
Amaro da Silva e Juraci Al-
ves da Silva. 

A polícia acredita que a 
organização criminosa vem 
trabalhando nesse esquema 
de roubo, clonagem e ven-
da de carros a mais de um 

ano e que eles conseguiram 
vender até a semana pas-
sada cerca de 40 veículos. 
O delegado Nélio Carneiro 
informou que todos os do-
cumentos serão periciados 
e que a investigação ainda 
terá inúmeros desdobra-
mentos. O objetivo é saber 
se há algum funcionário do 
Detran da Paraíba, de Natal 
ou de Pernambuco envolvi-
do na clonagem dos veícu-
los.

Todo o trabalho da po-
lícia que culminou com a 
prisão dos quatro acusa-
dos, teve início sexta-feira 
passada. Em depoimento 
ao delegado os envolvidos 
confirmaram que compra-
vam os carros roubados e 
que os deixava durante dois 
dias em estacionamentos 
qualquer para se certifica-
rem que eles não tinham 
rastreador. Depois de dois 
dias, eles confeccionavam 
documentos, placas, selos e 
os colocava à venda no mer-
cado de João Pessoa.

OLX
Alguns veículos rou-

bados e clonados em João 
Pessoa também eram colo-
cados à venda no site OLX, 
outros, eram vendidos di-
retamente para receptado-
res de produtos roubados, 
pessoas que sabiam que 
estavam comprando veí-
culos roubados e pagavam 
um preço bem abaixo do 
valor de mercado, ou seja, 
carros que valiam até R$ 50 
mil, eles compravam por 
até R$ 8 mil, mas também 
tinham as pessoas que 
compravam os veículos de 
boa-fé, com preços corres-
pondentes aos de mercado, 
explicou o delegado Nélio 
Carneiro afirmando que es-
sas pessoas serão isentas 
de investigações, mas terão 
que responder pela compra 
na Justiça.

Muitos condutores foram flagrados cometendo a infração de transitar com veículo pelo acostamento e pagarão multa de R$ 880,41

O último final de semana 
foi marcado por muita irres-
ponsabilidade dos conduto-
res que trafegaram pelas ro-
dovias federais que cortam 
a Paraíba. Para o período, 16 
acidentes foram registrados, 
onde 17 pessoas ficaram fe-
ridas e uma veio a óbito.  Ain-
da no rol das imprudências, 
734 autos de infração foram 
lavrados pelos agentes da 
Polícia Rodoviária Federal 
(PRF). 

A maioria deles foram 
por transitar com veículos em 
acostamentos. Mas, infrações 
como deixar de manter acesa 
luz baixa durante o dia (134), 
ultrapassagens proibidas, 
dirigir sob efeito de álcool, 
condutor ou passageiro sem 
cinto de segurança, criança 
sem cadeirinha e condutor 
ou passageiro sem capacete 

também foram observadas. 
Os tipos de acidentes 

variaram bastante. Confira 
os mais comuns: colisão com 
objeto fixo, colisões trans-
versais, capotamento, saída 
de pista, queda de motocicle-
ta, atropelamento de animal, 
atropelamentos de pedestre 
e colisões traseiras; sendo 
este último o mais frequente, 
com seis ocorrências. Dos si-
nistros registrados, dez deles 
ocorreram na BR-230, três 
na BR-101 e três na BR-104. 
Um atropelamento de pedes-
tre deixou uma pessoa morta 
na BR-230, na altura do qui-
lômetro 76, na localidade de 
Cajá. A vítima era uma mu-
lher de 53 anos. O condutor 
envolvido não apresentava 
sinais de embriaguez.

Outro sinistro que cha-
mou atenção foi registrado 

também na BR-230, no qui-
lômetro 23, em João Pessoa. 
Um engavetamento envol-
vendo seis veículos interdi-
tou o viaduto do bairro Cristo 
Redentor na manhã do últi-
mo sábado. Devido à redução 
da velocidade dos veículos 
pela contenção causada pe-
las obras de pavimentação 
asfáltica, um caminhão Mer-
cedes-Benz com placas de 
Bayeux não conseguiu frear e 
colidiu, arremessando outro 
autocarga contra a mureta 
de proteção, provocando o 
engavetamento dos demais 
veículos envolvidos. Devido à 
interdição do viaduto, o fluxo 
foi desviado para as alças la-
terais, o que provocou grande 
lentidão por algumas horas.

Acostamento
Durante os trabalhos 

de orientação de trânsito 
realizada pelos policiais no 
acidente do viaduto, muitos 
condutores foram flagrados 
cometendo a infração de 
transitar com veículo pelo 
acostamento. 

Os apressadinhos ten-
tavam burlar a fila de veí-
culos e seguiam pelo acos-
tamento, mas não contavam 
com a presença de agentes 
da PRF no local para fazer 
o flagrante da irregularida-
de. Ao todo, 192 condutores 
foram autuados por deso-
bedecer à norma de trânsi-
to.  A infração é gravíssima, 
com fator de multiplicação 
3 vezes,  ou seja, os condu-
tores impacientes contarão 
com 7 pontos na Carteira 
Nacional de Habilitação e 
ainda pagarão uma multa 
no valor de R$ 880,41.

PRF realiza 734 autos de infrações  
durante o fim de semana no Estado

Homens presos com armas no Sertão

IMPRUDÊNCIA

AÇÃo CoNJUNtA

Policiais militares da 4ª 
Companhia do 1º Batalhão 
apreenderam, na tarde do úl-
timo sábado (10), 2kg de ma-
conha, uma balança eletrônica 
e materiais utilizados para 
embalar a droga, durante um 
patrulhamento no bairro de 
Mandacaru, na capital. O ma-
terial estava com um jovem, 
que foi preso.

Após receberem informa-
ções, por meio do Centro Inte-
grado de Operações Policiais 
– Ciop, sobre uma denúncia de 
tráfico de drogas, na Rua Con-
selheiro Júlio Ribeiro Couti-

nho, no bairro Mandacaru, os 
policiais da 4ª Companhia do 
1º BPM, deslocaram-se ao lo-
cal informado onde encontra-
ram um jovem de 25 anos, cor-
tando e embalando a droga.

Ao procederem a aborda-
gem foram encontrados com 
o suspeito aproximadamente 
2kg de maconha, uma balança 
eletrônica e material para em-
balar a droga.

O detido e o material 
apreendido foram encaminha-
dos para o Distrito Integrado 
de Segurança Pública de Ma-
naíra, na capital. 

PM prende suspeito de 
tráfico de drogas em JP

Acusado de homicídio 
é detido em Cajazeiras

Policiais do 6º Batalhão de 
Polícia Militar prenderam, na 
noite do último domingo (11), 
um homem de 23 anos, suspei-
to de um homicídio praticado 
na madrugada do domingo no 
município de Cajazeiras. 

Após a realização de dili-
gências, os policiais militares 
identificaram e localizaram o 
suspeito, que confessou o cri-
me. O homicídio ocorreu no 
bairro Ronaldo Cunha Lima, 

na Zona Norte de Cajazeiras. A 
vítima, um jovem de 21 anos, 
foi atingida por um disparo de 
espingarda calibre 12 e por 
golpes de arma branca.

De acordo com os policiais 
que realizaram a prisão e a 
apreensão, o suspeito afirmou 
que havia cometido o crime 
por estar recebendo ameaças 
da vítima. O detido foi condu-
zido para a Delegacia de Polícia 
Civil responsável pela área.

O Departamento Estadual de 
Trânsito (Detran-PB), através da sua 
Divisão de Policiamento e Fiscali-
zação, fará parte da Operação Ro-
dovida, desenvolvida pela Polícia 
Rodoviária Federal (PRF). A ação 
terá início este mês e será realizada 
até março de 2017, em parceria com 
os demais órgãos de fiscalização de 
trânsito no Estado, a exemplo do De-
partamento de Estradas de Rodagens 

(DER), Batalhão de Policiamento de 
Trânsito (BPTran) e Superintendência 
de Mobilidade Urbana (Semob).

A Operação Rodovida tem como 
objetivo a redução dos acidentes de 
trânsito nos trechos das rodovias 
com maior índice de mortes, espe-
cialmente nesse período, quando o 
fluxo de veículos tende a aumentar 
em virtude das festas de fim de ano, 
férias e Carnaval.

Segundo o capitão Manfre-
do Rosenstock, chefe da Divisão 
de Policiamento do Detran-PB, 
a fiscalização para combater 
a combinação da ingestão de 
bebida alcoólica com direção, 
bem como as demais infrações 
de trânsito, serão intensificadas 
por meio da integração entre a 
operação Lei Seca e os demais 
órgãos fiscalizadores.

Detran-PB participará de operação
RoDovIDA

Policiais civis, em uma 
ação conjunta da Delegacia 
de Roubos e Furtos da cida-
de de Sousa com os Grupos 
Táticos Especiais (GTE) de 
Sousa e Pombal, no Sertão 
da Paraíba, prenderam em 
flagrante, no início da tar-
de de ontem (12), durante 
uma abordagem, Gelliard 
Geisson Ferreira de Sousa e 
Elben Suassuna Oliveira. No 
carro que os dois estavam 

foram encontradas armas e 
droga.

A polícia chegou até 
eles depois de receber uma 
ligação anônima feita para o 
número 197 Disque Denún-
cia da Secretaria de Estado 
da Segurança e da Defesa 
Social (Seds), informando 
que um veículo modelo Sa-
veiro, de cor vermelha, es-
tava transportando drogas 
entre as cidades de Sousa e 

Pombal e que possivelmen-
te isto seria feito mais uma 
vez no início desta semana. 
Os agentes de investigação 
realizaram o levantamen-
to e identificaram o carro 
quando ele saía da cidade 
de Sousa.

Policiais do GTE segui-
ram o veículo pela estrada 
e quando ele passava pelo 
Posto da Polícia Rodoviá-
ria (PRF), próximo à cida-

de de Pombal, foi abordado 
por policiais civis que já 
estavam em um bloqueio 
aguardando os suspeitos. 
Durante a revista, foram 
encontrados dentro de uma 
bolsa dois revólveres ca-
libre 38, 39 munições do 
mesmo calibre, uma balan-
ça de precisão usada para 
pesar drogas, um pó seme-
lhante à cocaína, três reló-
gios e várias joias.
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Secretaria de Estado da Saúde 
notifica 44 mil casos de dengue
Número de registros
é 66,4% maior do que
o do ano passado

A Secretaria de Estado 
da Saúde, SES, por meio da 
Gerência Executiva de Vigi-
lância em Saúde, divulgou, 
ontem (12), o boletim da 
dengue, zika e chikungunya, 
da 47ª Semana Epidemioló-
gica, referente ao período de 
1º de janeiro a 24 de novem-
bro de 2016. Foram notifica-
dos 44.014 casos de dengue 
na Paraíba, um aumento de 
66,40% em relação ao mes-
mo período de 2015, quando 
foram registrados 26.450 ca-
sos. Foram notificados ainda 
20.501 casos de chikungunya 
e 4.722 casos com suspeita de 
zika vírus.

“A sinalização de casos 
suspeitos é uma forma de 
manter os profissionais de 
saúde em alerta para o agravo, 
contribuindo para o desenca-
dear das ações de assistência 
à saúde, vigilância epidemio-
lógica e ambiental, que são 
imprescindíveis para o con-
trole da doença no território”, 
disse a gerente executiva de 
Vigilância em Saúde da SES, 
Renata Nóbrega.

De acordo com o boletim, 
até a 47ª SE foram registrados 
108 óbitos suspeitos por ar-
boviroses (doenças causadas 
pelos chamados arbovírus, 
que incluem o vírus da den-
gue, zika vírus, febre chikun-
gunya), sendo 28 confirmados 
por chikungunya e sete por 
dengue.

De acordo com Renata 
Nóbrega, para esclarecimento 
da causa morte e identificação 
do perfil dos óbitos, é neces-
sário realizar as investigações 
no âmbito ambulatorial, do-
miciliar e hospitalar, utilizan-
do o Protocolo de Investiga-
ção de Óbitos por Arbovírus 
Urbanos no Brasil (dengue, 
chikungunya e zika), instituí-
do pelo Ministério da Saúde 
no dia 13 de junho de 2016. 

“Portanto, a responsabilidade 
pela investigação é dos muni-
cípios, cabendo às Gerências 
Regionais de Saúde e ao Nú-
cleo das Doenças Transmissí-
veis Agudas – SES/PB o apoio 
e acompanhamento junto aos 
municípios”, explicou.

“Diante da situação de 
óbitos, a Secretaria de Saúde 
do Estado recomenda a todas 
as Secretarias Municipais de 
Saúde intensificar as orienta-
ções sobre sinais e sintomas 
de dengue, chikungunya e 
zika e, em caso de adoecimen-
to, o usuário deverá procurar, 
imediatamente, a Estratégia 
de Saúde da Família – ESF ou 
serviço de saúde mais próxi-
mo. Destacamos que a estra-
tégia mais efetiva para evitar 
os óbitos é a detecção precoce 
dos casos suspeitos combina-
do com o manejo clínico ade-
quado do paciente, de acordo 
com o agravo”, falou.

Gestantes 
A SES, por meio do Nú-

cleo de Doenças Transmissí-
veis Agudas (NDTA), a partir 
da publicação da Portaria Nº 
204, em 17 de fevereiro de 
2016, que instituiu a notifica-
ção de todo caso suspeito de 
zika, realiza o monitoramen-
to dos casos notificados de 
gestante suspeitos de doença 
aguda pelo zika vírus. Até o 
momento, de 3 de janeiro a 5 
de novembro de 2016, foram 
notificados 242 casos em ges-
tantes. 

Vigilância ambiental
No período de 24 a 28 de 

outubro de 2016, foi realizado 
o 3º levantamento de índices, 
para avaliar a infestação pre-
dial pelo Aedes aegypti, por 
meio do LIRAa (Levantamen-
to de Índice Rápido do Aedes 
aegypti) e LIA (Levantamento 
de Índice Amostral do Aedes 
aegypti), este último, para 
municípios que possuem até 
1.999 imóveis, conforme  pre-
conizado pelo Ministério da 
Saúde, desde 2003.

Estão sendo 
disponibilizados 
15 pontos, que 
ficarão em um 
espaço medindo 
3X3m, dentro
da Praça de
Alimentação
do evento

Foram notificados, ainda, 20.501 casos de chikungunya e 4.722 de zika vírus, doenças também causadas pelo Aedes aegypti

O segundo edital de con-
vocação para os profissionais 
aprovados no processo seletivo 
para a UPA Augusto Almeida Fi-
lho, em Cruz das Armas, foi di-
vulgado ontem (12) pela Prefei-
tura Municipal de João Pessoa. 

Os candidatos devem 
se apresentar amanhã (14), 
a partir das 8h30 na sede da 
Secretaria Municipal de Saúde 
(SMS), localizada na Avenida 
Júlia Freire s/n, Torre. O aten-
dimento será por ordem de 
chegada e será realizado até 
as 14h. No edital os interes-

sados podem encontrar todas 
as informações sobre os docu-
mentos necessários.

Os 37 candidatos con-
vocados no novo edital vão 
preencher as vagas remanes-
centes dos convocados no pri-
meiro edital, divulgado no iní-
cio do mês. No novo edital são 
chamados profissionais que 
realizaram o processo seleti-
vo nas áreas de agente admi-
nistrativo, auxiliar de serviços 
gerais, auxiliar de farmácia, 
assistente social, bioquímico/
biomédico, enfermeira plan-

tonista, faturista, manuten-
ção, maqueiro, recepcionista, 
técnico em enfermagem, téc-
nico em informática, técnico 
em laboratório e vigilante.

Ao todo, foram disponibi-
lizadas 312 vagas no processo 
seletivo, sendo seis no nível 
superior e seis no nível médio 
para o Samu, e 98 vagas em ní-
vel superior e 118 vagas em ní-
vel médio e técnico na área as-
sistencial e uma vaga em nível 
superior e 83 vagas em nível 
médio na área administrativa 
da UPA Cruz das Armas.

A Companhia de Água 
e Esgotos da Paraíba (Ca-
gepa) realiza hoje serviços 
de manutenção preventiva 
nos reservatórios de Santa 
Rita. Por isso, informa que 

o abastecimento de água 
do município (com exceção 
do bairro Eitel Santiago e 
do distrito de Várzea Nova) 
será interrompido hoje 
(13), das 8h às 21h.

Mais informações sobre 
os serviços executados pela 
Cagepa podem ser obtidas 
gratuitamente pelo telefo-
ne 115, que agora também 
atende ligações de celular.

A Secretaria de Turis-
mo de Cabedelo (Setur) 
divulgou o calendário de 
inscrições para ambulan-
tes que queiram trabalhar 
nas festas de Natal, cujos 
festejos acontecem de 21 
a 25, na Praça Getúlio Var-
gas, no centro da cidade. 
O período de inscrições 
começa hoje e segue até o 
dia 16, e o cadastro pode 
ser feito na própria Secre-
taria.

Estão sendo disponi-
bilizados 15 pontos, que 

ficarão em um espaço me-
dindo 3X3m, dentro da 
Praça de Alimentação a 
ser montada no local do 
evento 

Para os ambulantes 
ainda não cadastrados, 
são exigidos os seguin-
tes documentos: RG, CPF, 
comprovante de residên-
cia, cartão do SUS e Título 
de Eleitor. Para os cadas-
trados, basta comparecer 
ao órgão para atualização 
de dados e composição da 
lista de participantes.

O período de visitação dos 
interessados nos veículos que 
irão a leilão, promovido pelo 
Departamento Estadual de 
Trânsito (Detran-PB), continua 
até hoje (13), no pátio da sede 
do órgão, em Mangabeira. Esse 
primeiro evento está marcado 
para amanhã (14), às 9h, quan-
do serão leiloados mais de 500 

veículos, no Centro de Ensino 
da Polícia Militar, localizado no 
mesmo bairro.

A visitação foi aberta na 
última sexta-feira (9), das 8h 
às 16h30, para inspeção visual 
dos veículos. Segundo o edital, 
“é assegurado a todo interes-
sado o direito de inspecionar, 
visualmente, todos os veículos 

automotores, nos dias e horá-
rios indicados, pelo que nin-
guém poderá, posteriormente, 
alegar qualquer desconheci-
mento do estado de conserva-
ção dos bens, objetos do pre-
sente leilão”. Até o final deste 
ano, o Detran da Paraíba vai lei-
loar um total de 4.500 veículos, 
entre carros, motos e sucatas. 

PMJP convoca os aprovados 
para UPA de Cruz das Armas

Cagepa realiza hoje serviços 
de manutenção em Santa Rita

Prefeitura de Cabedelo inicia
cadastramento de ambulantes

Detran-PB fará leilão de 500 
veículos amanhã na capital

PROCESSO SELETIVO SuSPEnSãO dO abaSTECImEnTO

FESTaS dE naTaL
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O número de usuários do trans-
porte metroferroviário na Paraíba 
sofreu uma redução em 2015 em 
relação há outros anos. Segundo 
estudo feito pela Confederação 
Nacional do Transporte – CNT e di-
vulgado ontem, a redução foi em 
torno de 8,4%. 

Essa redução foi confirmada 
pela assessoria de comunicação da 
CBTU, em João Pessoa, ao alegar 
que um dos motivos foi a violên-
cia no bairro de Mandacaru, onde 
os trens não paravam para cruzar 
e apenas para embarque e desem-
barque. 

Santa Rita, Bayeux, a capital 
e Cabedelo servidas por trens da 
CBTU, a entrada de passageiros por 
ano – assim como o número de pas-
sageiros transportados – foi de 2 mil-
hões – apresentando uma redução 
de 8,4% em relação a 2012. Nos dias 

úteis, a média anual, a entrada e o 
número de passageiros transporta-
dos, foi de 7 mil – tendo reduzido 
4,1% desde 2012.

O estudo da CNT analisou sis-
temas metroferroviários de João 
Pessoa (PB), Sobral, no Ceará, e das 
seguintes regiões metropolitanas 
de São Paulo (SP), Rio de Janeiro 
(RJ), Belo Horizonte (MG), Porto 
Alegre (RS), Distrito Federal e   (DF/
GO/MG), Fortaleza (CE), Salvador 
(BA), Recife (PE), Natal (RN), Ma-
ceió (AL), Teresina (PI, na região 
integrada com Maranhão) e Cariri 
(CE). Nessas cidades-polo, 11,8 mil-
hões (71,1%) de seus residentes 
trabalham fora de casa e retornam 
diariamente para seus domicílios. 
Desse total, 56,8% demoram, no 
mínimo, 30 minutos no percurso 
casa-trabalho.

O transporte de passageiros 
sobre trilhos na Região Metropoli-
tana de João Pessoa é formado por 
uma linha de trem metropolitano, 

com 30 km e 12 estações, abran-
gendo os municípios de Bayeux, 
Cabedelo, João Pessoa e Santa 
Rita. O sistema, cuja operação com-
ercial teve início em 1984, é gerido 
pela Superintendência de Trens 
Urbanos de João Pessoa – STU/
JOP da CBTU. A circulação é feita 
em superfície, com passagens em 
nível de veículos e pedestres em 
diversos pontos do traçado. Junta-
mente com os trens com tração a 
diesel existentes, entraram em op-
eração, a partir de 2011, na linha 
do trem, VLTs movidos a diesel – 
um VLT foi entregue e há cinco em 
fabricação. 

Fazem parte do material 
rodante 25 carros. Nas composições 
formadas, há cinco carros por trem, 
sendo o intervalo entre trens, em 
média, de uma hora e nove minu-
tos. Trabalham, na STU/JOP, 150 
empregados. A tração do sistema, 
na totalidade da malha, é do tipo 
diesel.

Número de usuários de trens cai na Grande JP
COnFEdERaçãO naCIOnaL dO TRanSPORTE

Cardoso Filho      
josecardosofilho@gmail.com
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Governo sanciona Comitê Estadual de
Prevenção e Combate à Tortura na PB
Ato ocorre na semana do 68o 
aniversário da Declaração 
dos Diretos Humanos

O governador Ricar-
do Coutinho sancionou on-
tem, no Palácio da Reden-
ção, no Centro, a lei de nº 
9.413/2011, que cria o Me-
canismo e o Comitê Estadual 
de Prevenção e Combate à 
Tortura na Paraíba, na sema-
na que comemora o aniversá-
rio de 68 anos da Declaração 
Internacional dos Direitos 
do Homem e do Cidadão. O 
decreto aprova o novo regi-
mento interno do Conselho 
Estadual de Direitos Hu-
manos, que será colocado 
em prática no próximo ano. 
Estiveram presentes à sole-
nidade, a vice-governadora, 
lígia Feliciano, a deputada 
estadual, Estela Bezerra, o 
procurador da República do 
Ministério Público Federal, 
José Godoy Bezerra, o presi-
dente do Conselho Estadual 
dos Direitos Humanos da 
Paraíba, padre João Bosco do 
Nascimento, além de outras 
autoridades e convidados. 

O Brasil se compromete 
perante a Organização das 
Nações Unidas (ONU) de 
criar em cada Estado um me-
canismo de combate a tortu-
ra. A Paraíba passou a ser o 
terceiro Estado no País - os 
outros dois são Rio de Janei-
ro e Pernambuco - a criar o 
mecanismo, com a responsa-

CR7 leva Bola de 
Ouro pela 4ª vez

O português Cristiano Ronaldo 
foi o grande vencedor do prêmio Bola 
de Ouro, pela 4ª vez, anunciou a re-
vista “France Football” ontem. Ele já 
havia conquistado o prêmio em 2008, 
enquanto estava no Manchester 
United, e nos anos de 2013, 2014 e 
2015 pelo Real Madrid.  “Para mim, é 
uma grande honra receber a minha 4ª 
Bola de Ouro. A emoção é de como se 
fosse a primeira vez. É um sonho rea-
lizado, de novo. Nunca pensei ganhar 
4 vezes a Bola de Ouro. Estou muito 
satisfeito, muito feliz de ter a opor-
tunidade”, disse o português em um 
vídeo gravado para a premiação.

Centro da Mulher 
de CG faz 4 anos

O Centro Estadual de Refe-
rência da Mulher Fátima Lopes, em 
Campina Grande, comemorou 4 anos 
de funcionamento ontem. O serviço 
de atendimento às mulheres vítimas 
de violência doméstica e sexual ofe-
recido gratuitamente pelo Governo 
do Estado, por meio da Secretaria 
da Mulher e da Diversidade Humana 
(Semdh), já atendeu 2.286 mulheres 
desde 2012 e está fortalecendo a 
rede de atendimento em mais de 30 
cidades com formação e capacitação 
de profissionais. Do total de atendi-
mentos, 46% dos casos são de vio-
lência física seguida de psicológica.

Apreensão de 
cocaína e craque

Agentes da PRF prenderam 
dois jovens de 19 anos com 18 kg de 
drogas, ontem, em uma abordagem na 
BR 101, em Mamanguape. Os policiais 
encontraram cocaína e craque no porta
-malas do carro da dupla. Um GM Celta 
de cor prata foi parado no quilômetro 
38 da rodovia. No porta-malas do carro 
os PRFs encontraram uma mochila e 
um saco de tecido contendo 10 quilos 
de cocaína e 8 quilos de crack. Os rapa-
zes disseram que pegaram a droga em 
Natal (RN), e o carregamento deveria 
ser entregue em João Pessoa. Os dois 
receberiam R$ 2 mil pelo serviço.

Tráfico na Rainha 
da Borborema

Policiais da Delegacia de 
Repressão a Entorpecentes (DRE) 
de Campina Grande prenderam em 
flagrante, ontem, no bairro de Bo-
docongó, na zona Oeste da cidade, 
Aderval Oliveira do Ó, suspeito de 
tráfico de drogas. Ele foi abordado 
por policiais quando estava em ati-
tude suspeita no meio da rua. Com 
Aderbal foram encontradas quatro 
pedras de crack. O suspeito come-
çou a ser investigado há vários dias, 
cujo trabalho foi motivado por uma 
ligação anônima feita para o número 
197 Disque Denúncia da Seds.

Desenvolvimento 
agora integra o Fain

A Secretaria do Desenvolvimen-
to da Agropecuária e da Pesca (Sedap) 
passou a integrar o Conselho Delibera-
tivo do Fundo de Apoio ao Desenvol-
vimento Industrial da Paraíba (Fain), 
depois da alteração do  Decreto 17. 
252, que consolida e dá nova redação 
ao regulamento do Fain. Com a mudan-
ça, as políticas de incentivo industrial, 
discussão da legislação tributária e 
todas as questões da agroindústria 
irão passar pela Sedap. O secretário do 
Desenvolvimento da Agropecuária e 
da Pesca, Rômulo Montenegro, desta-
ca que a participação da Sedap no Fain 
é de grande importância para a cadeia 
da agropecuária no Estado.

bilidade de atuar e apurar ca-
sos de torturas que venham 
a ser denunciadas. O Meca-
nismo Estadual obedecerá 
os princípios de proteção da 
dignidade da pessoa humana, 
universalidade, objetividade, 
igualdade, imparcialidade e 
moralidade. O respeito inte-
gral aos direitos humanos, 
em especial, das pessoas pri-
vadas de liberdade, mediante 
qualquer forma de detenção 
e aprisionamento. 

O governador Ricardo 
Coutinho afirmou que trata-
se de um sistema que visa ter 

o controle sobre o combate à 
prática de torturas dos mais 
diversos níveis. Ele frisou 
que necessita ter uma estru-
tura que não admita a tor-
tura e que normas e regras 
sejam estabelecidas, para 
que o conceito de civilidade 
possa estar mais presente. 
“É fundamental e necessária 
a questão da civilidade que 
não pode ter qualquer nível 
de negociação para poder 
se abrir dos princípios. O 
governo compreende e tem 
buscado avançar, apesar da 
atual conjuntura politica-

mente adversa”, avaliou. 
O procurador da Repú-

blica do Ministério Público 
Federal, José Godoy Bezerra, 
falou que houve avanço na 
medida que fortalece a lei 
que cria um mecanismo esta-
dual para preservar o comba-
te à tortura. “Um reforço im-
portante para monitorar os 
casos de tortura que aconte-
cem no Estado. O governador 
está de parabéns pelo esforço 
de colocar em prática uma 
lei que busca erradicar esta 
grande chaga da humanida-
de”, disse Godoy. De acordo 

com o presidente do Conse-
lho dos Direitos Humanos da 
Paraíba, padre João Bosco do 
Nascimento, a lei chegou em 
boa hora para ter uma maior 
fiscalização nas visitas a pre-
sídios, hospitais e orfanatos, 
onde existe privação de li-
berdade. “O conselho tem um 
mecanismo importante que 
tem a função de monitorar e 
tentar diminuir este mal que 
assola todo o País. Felizmen-
te contamos com o apoio do 
Governo do Estado para fis-
calizar e erradicar a tortura”, 
avaliou o padre.

FOTO: Marcos Russo

Wellington Sérgio
wsergionobre@yahoo.com.br

Ricardo sanciona e a Paraíba passa a ser o 3º Estado no País a criar o mecanismo, com a responsabilidade de atuar e apurar casos de tortura

O governador Ri-
cardo Coutinho cumpre 
agenda administrativa 
na tarde de hoje no in-
terior do Estado. No iní-
cio da tarde, a partir das 
14h30, ele entrega a re-
forma da Escola Estadual 
de Ensino Fundamen-
tal Major José Barbosa, 
em Aroeiras. Depois, às 
17h10, se dirige até Barra 
de São Miguel para inau-
gurar a pavimentação da 
PB-196. As inaugurações 
fazem parte de um paco-
te de obras que serão en-
tregues até o fim do ano.

A escola de Aroei-
ras foi inaugurada em 
1949 e não passava por 
uma reforma desde 
1983. A reforma atual 
demorou cerca de cinco 
meses e contou com um 
investimento total de 
R$ 459.105,61. Dentre 
as modificações estão a 
substituição de toda a 
cobertura de telha, co-
locação de forro PVC 
em todos os ambientes, 
construção de uma ram-
pa que proporcione aces-
sibilidade ao local, a ins-
talação de caixa d’água 
e pintura geral. Ao todo, 
serão beneficiados 264 
alunos.

Já a pavimentação 
da PB-196 tira do isola-
mento a 47ª cidade da 
Paraíba. A rodovia liga 
Riacho de Santo Antô-

nio/Barra de São Miguel, 
com 20,3km, contem-
plando uma população 
de 7.333 habitantes dos 
dois municípios. É mais 
uma obra do Programa 
Caminhos da Paraíba 
realizada pelo Governo 
do Estado, através do De-
partamento de Estradas 
de Rodagem da Paraíba, 
com investimento de R$ 
14.836.190,00, com recur-
sos do Tesouro do Estado. 
A rodovia tem um tráfe-
go diário de 168 veículos 
em média, entre automó-
veis, utilitários, ônibus, 
caminhões e motos. 

Na sua execução, 
foram realizados servi-
ços de terraplenagem 
em cortes e aterros, 
sistema de drenagem 
para águas pluviais e 
subterrâneas, ponte em 
concreto armado, pavi-
mentação asfáltica, cer-
cas delimitadoras, gra-
magem e paisagismo 
em taludes e sinalização 
horizontal e vertical.

Para o diretor de 
Operações do DER,  Hé-
lio Cunha Lima, a obra 
oferece melhores con-
dições para o desen-
volvimento econômico 
regional, através de um 
transporte seguro para 
os usuários dos municí-
pios beneficiados e de 
todas as pessoas que tra-
fegam naquela rodovia.

Governo entrega 
colégio e estrada

AROeiRAs e BARRA De sãO MiGuel

A Escola Digital, plata-
forma de busca que coloca 
a tecnologia como aliada do 
aprendizado e da igualdade de 
oportunidades na educação, 
chegou à Rede Estadual de En-
sino da Paraíba. Desenvolvida 
para agilizar e tornar mais con-
fiável a busca por conteúdos 
pedagógicos, o novo ambiente 
virtual reúne em um só espaço: 
animações, jogos, simuladores, 
aplicativos, entre outros recur-
sos digitais, utilizados gratui-
tamente. A plataforma bene-
ficiará mais de 300 mil alunos 
e 15 mil profissionais da Edu-
cação (professores, orientado-
res educacionais e diretores), 

além de 700 escolas da rede 
estadual por meio dos conteú-
dos pedagógicos que oferece.

A Escola Digital também 
oferece oportunidades aos 
professores e gestores de po-
derem participar do curso EAD 
dentro deste ambiente. Após o 
curso, cada usuário será cer-
tificado por uma instituição 
credenciada pelo MEC, confe-
rindo ao professor/gestor uma 
forma dos mesmos se capa-
citarem nesta modalidade de 
ensino. O professor pode ainda 
construir e publicar seus obje-
tos de aprendizagem, havendo 
uma interação de casos exito-
sos produzidos em nossa rede.

Estudantes paraibanos  
ganham Escola Digital

nA ReDe De ensinO

Os artesãos do Progra-
ma de Artesanato da Paraíba 
(PAP) superaram as expecta-
tivas de vendas durante a 27ª 
Feira Nacional do Artesanato, 
que aconteceu no período de 
6 a 11 de dezembro, em Belo 
Horizonte, Minas Gerais. Eles 
faturaram R$ 84.319,00, por 
meio da venda de 1.117 peças.

A seleção dos 22 artesãos 
se deu por meio de edital pú-
blico que, de forma criteriosa 
junto à Curadoria, escolheu 
as melhores peças represen-
tadas pelos profissionais. No 
entanto, estiveram envolvidos 
indiretamente cerca de 500 

artesãos de cooperativas e ar-
tesãos distribuídos numa área 
total de 86m² de estande. 

Os produtos comercia-
lizados foram de variadas ti-
pologias (madeira, algodão 
colorido, cerâmica, brinquedo 
popular, tecelagem, couro, cro-
chê, renda renascença, labi-
rinto e metal), das cidades de 
João Pessoa, Bayeux, Campina 
Grande, Cabaceiras, Esperan-
ça, Riachão do Bacamarte, 
São João do Tigre, Camalaú, 
São Sebastião do Umbuzuei-
ro, Sumé, Prata, Monteiro, 
Zabelê, Guarabira, Areia, Ba-
naneiras e Mamanguape.

Artesãos faturam mais 
de R$ 80 mil em feira

eM BelO HORizOnTe

Lígia participa 
da reunião 
do Conselho 
da Sudene

A vice-governadora lí-
gia Feliciano representou o 
governador Ricardo Couti-
nho durante a XX Reunião 
do Conselho Deliberativo 
da Sudene, realizada ontem, 
por meio de vídeoconferên-
cia, na Secretaria de Saúde 
do Estado. A pauta foi defi-
nida pelo Comitê Técnico, 
durante encontro realizado 
no último dia 6, na sede da 
autarquia, onde os conse-
lheiros puderam escolher a 
forma de participação.

Esteve incluso na pau-
ta uma proposição de apoio 
ao pleito da Confederação de 
Agricultura e Pecuária do Bra-
sil junto ao Conselho Monetá-
rio Nacional, para a renego-
ciação de dívidas de créditos 
rurais do período 2012 - julho 
2016, em razão dos prejuízos 
causados pela prolongada es-
tiagem, aos agropecuaristas 
do Nordeste, e do fim da co-
brança, não prevista na Reso-
lução CMN nº 4.288, de 22 de 
novembro de 2013, da taxa de 
análise de viabilidade econô-
mica em operações rurais. 

Foi registrada pela Pa-
raíba a questão da condição 
de refinanciamento e tam-
bém de não judicialização de 
pequenas dívidas de agricul-
tores quando os decretos de 
emergência dos municípios 
ainda estiverem vigentes. 
“Estamos nessa luta para que 
tenhamos mais tranquilidade 
na condução de toda a popu-
lação que vive da agricultura 
nos estados do Nordeste,” 
destacou lígia Feliciano.
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Musical mostra como 
Wanderléa ditou a moda 
e antecipou atitudes

FOTOs: Reprodução Internet

cupar para 
resistir na cul-
tura”, resumiu o 
organizador do 
evento, Válber 
Matos, que em 
entrevista ao 

jornal A União contou um pouco sobre 
a 3ª edição da Virada Cultura de Sousa. 
Iniciando sua programação ontem e se-
guindo o calendário que vai até o dia 17, 
o evento traz hoje para o público, às 16h, 
um leque de atividades que englobam 
oficinas, roda de leituras, exposições, 
contações de histórias e apresentações 
musicais de grandes cantores e compo-
sitores da Paraíba. Todas as atividades 
possuem entrada gratuita e acontecem 
de forma itinerante, isto é, em diversos 
espaços da cidade. 

Algo importante a se destacar é 
que, neste primeiro momento todas as 
práticas que estão programadas para 
acontecer fazendo parte da “Pré-virada”, 
cujo é uma forma nova forma de imple-
mentar o evento.     

“A novidade que temos nesta tercei-
ra edição é a Pré-Virada, onde pensamos 
em apresentar ao público assuntos que 
são de grande importância, levando em 
conta a nossa atual situação no País. 
Além disso, queremos trabalhar tam-
bém pautas que são pouco discutidas no 
município como, por exemplo, o movi-

Lucas Silva
Especial para A União

Terceira edição da Virada Cultural movimenta a cidade de Sousa 
durante toda esta semana com ampla e diversificada programação

O trio de trip-hop Rieg (destaque) e 
o cartaz do evento (lado) 

Atividades de dança e performances artísticas também fazem parta da iniciativa

Todas 
as tribos

“O

mento negro e capoeira”, destacou durante a 
entrevista Matos. 

Por exemplo, hoje às 16h acontece a roda 
de diálogo com o tema “Movimento Negro 
e Capoeira” no Anfiteatro do Calçadão João 
Gonçalves Ribeiro. Já amanhã, durante todo 
o dia, às 9h tem início a oficina de “Comer 
Brincando” na Feira Agroécologica. Logo após, 
às 14h a próxima atividade fica por conta da 
oficina de Dança com Alexandre Felizardo no 
Auditório do Colégio Polivalente II, de Cam-
pina Grande. E encerrando o dia, às 16h tem 
a Roda de Diálogo “Movimento feminista em 
Sousa”, no Anfiteatro do Calçadão João Gonçal-
ves Ribeiro. 

Após a Pré-Virada, que segue até a próxi-
ma sexta (16), a Virada Cultura dá início a sua 
intensa programação cultural que agita toda 
a cidade. Sendo um evento que tem 18 horas 
ininterruptas de ações artístico-culturais. 
Essa terceira edição contempla expressões 
culturais como teatro, dança, música, cultura 
popular, literatura, cinema, debates, atividades 
infantis e outras linguagens. 

“Em comparação as outras edições, 
essa nossa perdeu algumas horas de 
atividades, porque até então tínhamos 24 
horas de atividades ininterruptas, mas em 
compensação ganhamos com a Pré-Virada, 
que somando tudo dará mais horas que as 

demais atividades”, finalizou o organi-
zador.  

A iniciativa é desenvolvida de forma 
colaborativa por entidades, artistas, ativis-
tas culturais e ambientalistas. O objetivo 
é promover ações culturais e ambientais 
diversas e de qualidade, de forma gratuita, 
à população do Sertão paraibano.

Misturando o erudito e o popular, a 
Virada é realizada nos moldes de outras 
viradas culturais que acontecem pelo 
mundo afora. Nesse sentido, torna-se 
um evento de grande magnitude para o 
Sertão paraibano, pois visa contemplar de 
maneira democrática um público bastante 
diversificado.

Confira o restante da programação da 
Pré-Virada abaixo:

n Dia 15 - às 16h - Roda de Diálogo: 
“Minorias e abordagem policial” no Anfi-
teatro do Calçadão João Gonçalves Ribeiro.

n Dia 16 - às 9h - Contação de Histó-
rias na Escola Irmã Iraídes e às 16h a Roda 
de Diálogo: “Movimento LGBTTS” no Anfi-
teatro do Calçadão João Gonçalves Ribeiro.

n evento: Virada Cultural

n Quando: Hoje, mas segue até o dia 17

n Horário: Inicia-se às 16h, mas as atividades 

contém horários diferentes

n Onde: Município de Sousa 

n entrada: Gratuita

serviço



 

Saiu o listão da Odebecht. Segun-
do o blogue Congressoemfoco, são 
298 políticos acusados de receberem 
propina. Faltam 2 (dois) para 300 
(trezentos). Mas há quem não acredi-
te. Os políticos brasileiros não são tão 
honestos assim. O número deve ser 
bem maior, muito maior. Fulano está 
na lista? Perguntou-me um comenta-
rista político. E beltrano? Veja que a 
lista não tem nenhum ex-presidente. 
Como é que pode? Quer dizer que os 
ex-presidentes nunca 
roubaram, nunca?

Ora, durante déca-
das a Odebrecht bancou 
a política brasileira, fi-
nanciando as campanhas 
da maioria dos políticos. 
Em troca, ela queria 
ganhar as licitações, as 
concorrências. Só isso. 
E ganhava. Os políticos 
e as empreiteiras que 
não quisessem entrar na 
roda ficavam a ver na-
vios. Era uma praxe, uma 
regra. Toma lá, dá cá. O 
negócio era combinado 
entre amigos. O chama-
do cartel. Acertava-se 
quem ia ganhar e qual o 
preço superfaturado. O povo era quem 
pagava.

O tributo não tinha retorno so-
cial. Ia para o “rachid” entre os em-
presários, e o pé do povo continuava 
descalço, como no tempo da escravi-
dão. Não havia vaga na escola pública, 
e, quando havia, o ensino era – e ainda 
é – de péssima qualidade. Não havia 
vaga no hospital público – esse perma-
necia fechado, o povo moribundo nos 
corredores, eu vi de perto. E quando é 
atendido, é para sofrer, para morrer. O 
povo sem segurança, entregue à mão 

Cinco meses preso por um erro judiciário! Quem? 
Um investigado da Operação Lava Jato. Na manhã da 
sexta-feira 14 de novembro de 2014, o então diretor 
financeiro da empreiteira OAS, Mateus Coutinho de Sá, 
com 36 anos, foi retirado de sua casa, em São Paulo, por 
policiais federais e levado para a Superintendência da 
PF em Curitiba (PR). Ele era um dos alvos da 7ª fase da 
Operação Lava Jato, já bastante conhecida de todos os 
brasileiros.

Como é de conhecimento público, o juiz Sérgio 
Moro havia determinado a prisão de presidentes e exe-
cutivos de algumas das principais empreiteiras do País, 
altos funcionários da Petrobras e de operadores finan-
ceiros. Todos eles, sem exceção, chegaram à carceragem 
da Polícia Federal na capital paranaense jurando inocên-
cia. O assunto, com seus principais desdobramentos, foi 
registrado com destaque na imprensa nacional. 

Ressalve-se, de início, que sou totalmente a favor da 
necessária Operação, que já levou a julgamento e prisão 
tantos usurpadores do dinheiro público. A Lava Jato 
avançou para desvendar um dos maiores esquemas de 
corrupção do País. Porém, o caso do executivo Mateus 
Coutinho de Sá destoa desse enredo. A acusação contra 
ele era a de ajudar na distribuição de propina decor-
rente de contratos da OAS com a Petrobras em obras da 
Refinaria Getúlio Vargas e Refinaria do Nordeste Abreu 
e Lima. A empreiteira é acusada de ter pago propina de 
1% sobre o valor destes contratos e dos aditivos à dire-
toria de Abastecimento da estatal, comandada na época 
por Paulo Roberto Costa.

Condenado pelo juiz Moro por corrupção, lavagem 
de dinheiro e pertencer a uma organização criminosa, 
Coutinho foi absolvido quarta-feira (23) por unani-
midade pelos desembargadores da 8ª Turma do TRF 
da 4ª Região que considerou não havia provas de que 
Coutinho havia cometido esses crimes. Pai de uma 
menina pequena, sempre jurou inocência e recomendou 
à mulher que não a levasse para visitá-lo na prisão para 
evitar desgastes. Afinal, ele tinha convicção de que não 
ficaria ali por muito tempo. Mas permaneceu preso até 
o dia 28 de abril de 2015, quando, por decisão apertada, 
os ministros do STF decidiram que ele e outros presos 
da Lava Jato poderiam responder ao processo em prisão 
domiciliar. Colocou tornozeleira e foi para casa.

Coutinho também perdeu o emprego na OAS, ficou 
proibido de manter contato com outros réus e entre-
gou passaporte. Pessoas próximas a ele afirmavam 
que, nesse processo todo, perdeu o casamento e ainda 
sofre preconceito por ter sido preso na Operação Lava 
Jato. Agora, indagado sobre os acontecimentos, diz que 
“quer reconstruir a vida”. Seria caso de danos materiais 
e morais contra o Estado? Com a palavra os advogados 
especialistas em responsabilidade civil.

Atirou contra a ex-esposa
Marina narrou ao delegado e, depois, na ação judi-

cial, que havia terminado o relacionamento com o seu 
marido Túlio e, pouco tempo depois, o ex-marido foi até 
a casa dela, armado, atingindo-a no joelho, mão e tórax, 
deixando-lhe sequelas psicológicas. Na audiência, o réu 
alegou legítima defesa. Disse que queria apenas conver-
sar sobre a filha, mas a ex-mulher avançou e, durante 
a luta corporal, a arma que estava em sua cintura teria 
disparado. Ele já havia sido condenado no juízo criminal.

O juiz da comarca concedeu reparação de danos no 
valor de R$ 40 mil. O réu recorreu ao Tribunal, susten-
tando não dispor de condições financeiras de pagar, pois 
vive apenas com o dinheiro da aposentadoria. Em grau 
de Apelação, a Câmara Cível confirmou a condenação de 
Davino Lima de Lacerda a indenizar sua esposa, contra 
quem desferiu quatro tiros, em 22 de fevereiro de 2010. 

O relator definiu tratar-se de “caso nítido de lesão 
corporal de natureza grave, que é digna de reparação 
de danos, conforme o artigo 949 do Código Civil”. Mas 
o magistrado considerou que as condições financeiras 
do réu não permitiam que o mesmo pagasse a quantia 
imposta no primeiro grau, pois vive de aposentadoria. 
Por isso reduziu a reparação para R$ 20 mil. Segundo o 
julgado, “o valor fixado possui caráter pedagógico, para 
que repare o prejuízo da vítima e desestimule o causa-
dor a praticar novos atos lesivos”. 

Corrupção e pandomia

PmdbreCht
Cronicartigo

Vivências 
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escritor - fer.mengo@uol.com.br

Fernando
Vasconcelos 

Artigo

Culpado ou
inocente?

O que ocorre no Brasil, há cerca de dois anos, preocu-
pa muito os que acompanham o desenrolar do plano que 
pretende passar o “País a limpo”. Quando, se espera que uma 
delação seja a última, outras já estão engatilhadas. Portanto 
a corrupção virou pandemia, amplamente difundida. 

Comparo os dias atuais com aqueles da época do Cólera 
Morbos que quase dizima os Estados do Nordeste, de Per-
nambuco ao Ceará, em duas ocasiões: em 1856, com recidiva 
em 1861. Ante as dificuldades de médicos e paramédicos, de 
remédios e assistência preventiva o mal virótico se alastrou 
e fez milhares de vítimas humanas. 

O Brejo e o Cariri da Paraíba foram visitados pela epide-
mia infecciosa e os esforços para contê-la foram inócuos. O 
anjo enviado por Deus para acudir seus filhos desamparados, 
o sacerdote cearense Padre Antônio Maria Pereira Ibiapina, 
ex-professor, ex-advogado, ex-juiz de Direito, ex-deputado 
federal doou-se à luta, Criou hospitais, Postos de Saúde, Orfa-
natos para filhas que perderam os genitores, vitimados pela 
endemia. O sacerdote conseguiu ajuda financeira para cuidar 
dos seus doentes.

O mal chegou à capital da 
Paraíba  e alastrou-se, em espe-
cial, pelos municípios da região do 
Brejo. Os sinos não paravam e pelo 
toque se sabia quando um adulto 
ou um anjo partia em direção ao 
Céu.

Ao tempo do Cólera a Medicina 
se mostrou incipiente. Consta que a 
peste entrou na nossa capital, atra-
vés de Goiana-PE e expandiu-se na 
direção Leste/Oeste deixando por 
onde passou, um rastro de dor e desespero. A doença que, na 
literatura científica, atual, chama-se Gastroenterite é causada 
por uma bactéria que se desenvolve no intestino delgado e 
provoca diarreia, pela ingestão de água estagnada.  A cura 
se obtém com antibiótico e soro caseiro, para recuperar o 
líquido perdido no fluxo do ventre. 

Vejamos como os sintomas do embrião se manifestavam 
e as recomendações à população para evitá-lo ou comba-
tê-lo, no século XIX. O jornal Regeneração criado por Padre 
Ibiapina, para alertar sobre os indícios perigosos do Cólera:  
“indisposição, tonteira, dores de cabeça, nas pernas, no pé 
da barriga, no estômago, gazes no tubo digestivo, náuseas, 
vômitos, fraqueza, diarréia etc.”

Firmado o diagnóstico orientava como proceder: “abs-
ter-se de comer, agasalhar-se, tomar um escalda-pés até 
os joelhos, com cinza, sal e mostarda. Colocar sinapismos , 
tomar uma infusão de hortelã pimenta, com algumas gotas 

de elixir paregórico e mezinhas da flora brasileira. 
Persistindo os vômitos recomendava-se um “clister de 

água de goma em que se adicionava algumas gotas de lauda-
mo” e uma variedade de chás e condimentos picantes.

Ao apresentar o enfermo “ansiedade e a forma fria ca-
davérica” era indispensável uma lavagem via reto contendo 
“café bem forte, um cálice de vinho do Porto, outro de licor e 
mais outro de aguardente.”  Se essa solução não desse resul-
tado, injetava-se “uma calda de pimenta malagueta” para o 
calor voltar ao corpo do paciente.  Vê-se pela prescrição que 
se não sarassem morriam com o tratamento!...

Foi vítima desse estado mórbido Galdino Leal, Notário 
em São João do Cariri. À notícia do seu insucesso a sociedade 
acorreu para fazer quarto ao doente, um solteirão muito que-
rido na cidade.  Á suspeita de sua morte o enterro foi rápido, 
como recomendava a Saúde Pública. 

Sem um médico para  atestar o óbito e um sacerdote 
para ministrar-lhe a extra unção, ambos em missões fora 
da cidade, o suposto defunto fora depositado em cova rasa, 

deixada aberta para fechá-la no outro 
dia, quando cessasse o aguaceiro, que 
não parava a uma semana, sinal dos 
invernos daqueles idos. 

A chuva a noite toda o hidratou 
e ao “ressuscitar” conseguiu levan-
tar-se da cova e chegar a sua casa.  
A mana Mariquinha ao atender a 
porta onde a “alma” batia levemen-
te, e ao ver o irmão, que julgava no 
paraíso celestial, por suas memo-
ráveis virtudes, com o susto caiu 
dura com um ataque do coração.  

O sepultamento só se realizou 2 dias depois para evitar 
surpresas!...

No cemitério compareceu  o telegrafista, que havia 
passado as noites anteriores a despachar para o presidente 
da província Francisco de Araújo Lima, pedidos de amigos 
do “falecido” para ocupar o cargo de Tabelião de São João 
do Cariri, vago, em face do Cólera que levara o efetivo para 
a eternidade, Galdino Sepultura, epíteto, como passou a ser 
lembrado.  

Esta saga era contada pelo jornalista José Leal, da 
mesma árvore genealógica de José Américo, do senador e 
presidente da Paraíba Walfredo Leal, do deputado Antônio 
Semeão Leal, do jornalista e cineasta Willis Leal e de Júlia 
Verônica dos Santos Leal, patrona de minha cadeira na Aca-
demia Feminina de Letras e Artes da Paraíba.

Quem achar estranha a narrativa, não me culpe, conto o 
que ouvi contar...

Otávio Sitônio Pinto   escritor - sitoniopinto@gmail.com

Lourdinha Luna Escritora, membro da Academia de Letras de Areia e da Aflap lourdinhaluna@uol.com.br

armada dos bandidos.
E o pior: o povo sem 

poder se armar. Só os fací-
noras podem ter armas, as 
polícias e as forças arma-
das. Essas para garantir 
o status quo. Ao povo é 
vedado o direito de defen-
der-se, seja do ladrão, seja 
do patrão. Como reivindicar 
seu direito, se não pode 
armar-se diante do patrão e 

do capitão? 
Nem diante 
do ladrão? 
O povo não pode nem 
defender sua integri-
dade física, sua mu-
lher, sua filha, sua vida 
tão duramente vivida 
e mantida.

O poder de 
corrupção das emprei-
teiras invadiu todos os 
partidos, a começar do 
maior. Tanto que estão 
a chamar o PMDB de 
PMDBRECHT. Nem 
o PT escapou, nem o 
glorioso PCdoB, da 
guerrilha do Araguaia, 
da guerrilha urbana, 

da vitória sobre a tortura. Quando as 
primeiras denúncias de corrupção saí-
ram, mostrei à hierarquia do partido o 
que a imprensa dizia contra a presi-
dente da República e seus auxiliares. 
Não me deram ouvidos.

Agora, os nomes heroicos do 
Partido aparecem juntos com os 
nomes dos bandidos nas páginas 
políticas, que mais parecem páginas 
policiais. O pior de tudo é que o povo 
não tem mais em quem confiar, em 
quem acreditar. Por isso, pede a volta 
da ditadura – o que pior podia acon-

tecer ao povo e ao País. Ditadura é 
o silêncio diante da corrupção hoje 
denunciada, é o silêncio do cárcere, o 
soluço abafado na masmorra, a morte 
sufocada. 

Entendo que a Odebrecht tem 
credibilidade para dizer a quem deu 
seu dinheiro. Mas ainda está faltando 
gente no seu bestialógico. Lembre-se 
do que disse Dom Marcelo Odebrecht 
aos policiais federais quando os tiras 
foram buscá-lo em domicílio, naquela 
notável manhã: “segunda-feira não há 
mais república”. Será? Pela primeira 
vez vi empreiteiros presos neste País 
de Macunaíma, de Oscarito e Grande 
Otelo.

A República permanece, mas a 
Odebrecht também. A organização 
que tem o poder de dissolver a repú-
blica, de ameaçar os federais: “não há 
mais República.” Foi o golpe anuncia-
do, revelado. Depois, o avião caiu, o 
time ganhou e perdeu. Procure ver o 
listão do pagão no Congressoemfoco, 
no Facebook, no WhatsApp. Faltam 
dois (dois) para 300 (trezentos). 
Mais tarde devem sair as listas da 
zebra.

(Coluna publicada terça, quinta e 
sábado)
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Análise

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

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

PROGRAMAÇÃO DE HOJE

Rádio Tabajara

Serviço

É evidente que as histórias 
pessoais são os alvos mais recor-
rentes das lentes cinematográfi-
cas. Raro, no entanto, é encontrar 
dois cineastas de países diferen-
tes focalizando ao mesmo tempo 
suas câmeras em uma única figu-
ra. Ainda mais se o retratado, por 
mais absurdo que pareça, ganha 
destaque, não por uma qualidade 
em especial, mas, justamente, por 
uma inaptidão. Exemplo disso 
é o da cantora lírica americana, 
Florence Foster Jenkins (1868 
/1944), uma soprano coloratura 
que, por sua total ausência de 
destreza vocal se perpetuou na 1ª 
Arte, como a ‘Diva do Grito’.

Florence, simplesmente, não 
sabia cantar, mas, tinha recursos 
suficientes para comprar sua 
audiência. A plateia, porém, se 
divertia tanto com seus desati-
nos vocais, que, os aplausos nem 
podiam ser, de todo, considera-
dos falsos. E era assim, que essa 
pretensiosa cantante, aparente-
mente, desprovida de qualquer 
noção sobre a má qualidade de 
suas performances, entretinha, 
regularmente, seus espectadores 
no  Hotel Ritz em N.Y. 

O estranho que é esse estri-
dente argumento, só tenha des-
pertado o interesse da cinemato-
grafia sete décadas após a morte 
da cantora. Se bem que a demora 
parece ter sido recompensada, já 
que, em 2016, a “Diva” recebeu 
a atenção simultânea de dois ci-
neastas. Porem, assim como uma 
mesma nota musical pode soar 
diferente a depender do timbre 
da voz do intérprete, as duas 
películas baseadas na trajetória 
dessa entusiasta da música são 
bem distintas.

Com efeito, no filme Florence 
(2016) do americano Stephen 

A estrela sobe

Cinema brasileiro. Em um século, a nossa linguagem, 
com sua prática técnica, a pegada artística, o aporte teórico 
específico dos artistas, críticos e exibidores envolvidos no 
processo, foi da argila ao cristal, do carvão ao diamante, da 
água para o vinho. 

Com isso, indico um percurso que começa no essencial 
indispensável da narrativa documental do paraibano Walfredo 
Rodriguez e ficcional do mineiro Humberto Mauro, nos anos 
1920, para o estrutural complexo atualmente em curso através 
da série “3%” em exibição no canal pago Netflix.

Para quem não se lembra, 2017 será o ano em que fes-
tejaremos os 100 anos do cinema de animação no Brasil. 
Um percurso incrível, com grandes conquistas. No último 
novembro, a imprensa registrou nada menos do que 26 
longas-metragens, em fase de produção ou finalização no 
Brasil, tudo cinema de animação. 

Não foi obra do acaso que Alê Abreu teve seu filme “O me-
nino e o mundo” indicado este ano ao Oscar de Melhor Anima-
ção. Não é pouca coisa, não. A competição em Hollywood é para 
quem pode frequentar o octógono dos pesos-pesados.  

Por isso é possível dizer que é incrível o fato de ainda 
ouvirmos tantas manifestações de preconceito relativas ao 
cinema nacional. E isso na voz de gerações diferentes. 

Como quase todo mundo sabe, o golpe militar de 1964 
que instaurou a ditadura que exilou, torturou e matou mui-
ta gente, destroçou quase que totalmente a mobilização 
criativa das artes nacionais naquele momento emblemáti-
co de mudanças no Ocidente.

A censura arreganhou os dentes e abocanhou a goela 
do cinema que vinha numa onda arrasadora quanto à 
internacionalização de uma agenda crítica visual que 
desvendava o Brasil para brasileiros e estrangeiros, como 
no caso do ciclo do Cinema Novo iniciado nos anos 1950. 
“Rio 40 graus” (1955), de Nelson Pereira dos Santos, foi o 
marco, ou o gatilho que detonou o processo de invenção de 
um novo cinema sintonizado com as mudanças mundiais.

Carlos Roberto de Souza, historiador, afirma, no livro “A 
fascinante história do cinema brasileiro”, que “Rio, 40 graus era 
um filme popular, mostrava o povo ao povo, suas ideias eram 
claras e sua linguagem simples dava uma visão do Distrito 
Federal. Sentia-se pela primeira vez no cinema brasileiro o 
desprezo pela retórica. O filme foi realizado com um orçamento 
mínimo e ambientado em cenários naturais: o Maracanã, o Cor-
covado, as favelas, as praças da cidade, povoada de malandros, 
soldadinhos, favelados, pivetes e deputados”.

As contradições “terceiro-mundistas” do Brasil, em ace-
lerada metropolização impulsionada pelo pós-guerra e pela 
redemocratização (o país se libertava da ditadura do Estado 
Novo), exibidas no filme foram um golpe no plexo solar de 
um cinema de muita criatividade, mas de baixa densidade 
crítica, voltado exclusivamente ao entretenimento, como no 
caso das produções da Atlântida com seus gênios da inter-
pretação, nomes como os de Grande Otelo, Oscarito, Ankito, 
Zé Trindade, Renata Fronzi, Dercy Gonçalves, Zezé Macedo 
Fregolente, José Lewgoy, e da direção, Carlos Manga, José 
Carlos Bule, Francisco Eichorn... Naturalmente, a ditadura 
investiu contra o Cinema Novo o que fez crescer a frondo-
sa árvore da pornochanchada, um cinema voltado para o 
mercado, muitas vezes de baixíssima qualidade e de apelo 
erótico geralmente grosseiro. A pornochanchada estimulou 
o preconceito que ainda hoje reverbera entre nós.  

Ao mesmo tempo, apesar do legado histórico incômodo, é 
comum, cada vez mais, a referência internacional à qualidade 
do que estamos produzindo na área. Seja por conta da coleta 
sistemática de prêmios nos festivais que acontecem mundo 
afora, ou por meio da inserção de técnic@s, roteiristas, atores e 
atrizes nos grandes centros de produção cinematográfica, com 
destaque para Hollywood, e também por força da observação 
de analistas sejam da academia ou vinculados diretamente à 
indústria que admitem a maturidade da nossa produção.

A nossa cinematografia tem suas âncoras vanguardistas 
históricas que a colocam no mesmo patamar dos grandes mes-
tres internacionais, como no caso do clássico “Limite” (1931), 
de Mário Peixoto, acalenta a criatividade dos formuladores de 
uma nova linguagem como no caso de Linduarte Noronha com 
“Aruanda” (1950), e, na atualidade, celebra seus magos da dire-
ção entre os quais está Afonso Poyart que deu um verdadeiro 
show em Hollywood ao dirigir Antony Hopkins em “Presságios 
de um crime”. Cinema brasileiro: a estrela sobe.

Cinema em destaque
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Pesquisador de Cinema faz um paralelo 
entre os filmes “Marguerite” e “Florence”

FOTOs: Reprodução internet

A francesa Catherine Frot e a americana Meryl Streep são as protagonistas das produções

Walter Galvão
galvaopvw@gmail.com

Andrés von Dessauer
vondessauer@uol.com.br

ANIMAIS FANTÁSTICOS E ONDE HABITAM (EUA 
2016). Gênero: Aventura. Duração: 135 min. 
Classificação: 12 anos. Direção:  David Yates. 
Com Eddie Redmayne, Katherine Waterston, 
Dan Fogler. Sinopse: O excêntrico magizoo-
logista Newt Scamander chega à cidade de 
Nova York com sua maleta, mas Newt mal 
sabe que precisará usar suas habilidades e 
conhecimentos para capturar uma variedade 
de criaturas que acabam saindo da sua ma-
leta. CinEspaço4/: 14h (DUB) e 16h30, 19h, 
21h30 (LEG). Manaíra5/3D:  15h, 21h (LEG). 
Manaíra9/3D: 13h, 19h (DUB) e 16h, 22h 
(LEG). Manaíra10/3D: 14h, 17h, 20h (LEG). 
Mangabeira1/3D: 13h20, 16h25, 19h25, 
22h25 (DUB). Tambiá3: 14h40, 17h30 (DUB). 
Tambiá5/3D: 14h10, 18h25 (DUB). 

TROLLS (EUA 2016).  Gênero: Animação. 
Duração: 92 min. Classificação: 12 anos. 
Direção: Mike Mitchell (V) e Walt Dohrn. Com 
Jullie, Hugo Bonemer, Hugo Gloss. Sinopse: 
Ramo parte para uma jornada de descobertas 
e aventuras ao lado de Poppy, líder dos Trolls. 
Inicialmente inimigos, conforme os desafios 
são superados eles descobrem que no fundo 
combinam. Manaíra5: 12h, 18h (DUB). 

SHAOLIN DO SERTÃO (BRA 2016). Gênero: Comé-
dia. Duração: 101 min. Classificação: 12 anos. 
Direção: Halder Gomes. Com Edmilson Filho, 
Fábio Goulart, Bruna Hamú. Sinopse: Durante a 
década de 80, lutadores de vale-tudo passam 
por dificuldades. A fim de manter a paixão pela 
luta, eles desafiam os valentões no interior do 
Ceará. Manaíra8: 13h10, 15h45. Mangabeira3: 
13h, 15h25. 

CINEMA DE ARTE - ELLE (FRA 2016). Gênero: Sus-
pense. Duração: 130 min. Classificação: 14 anos. 
Direção: Paul Verhoeven. Com  Isabelle Huppert, 
Laurent Lafitte e Anne Consigny. Sinopse: Michè-
le (Isabelle Huppert) é a executiva-chefe de uma 
empresa de videogames, a qual administra do 
mesmo jeito que administra sua vida amorosa 
e sentimental. Sua rotina é quebrada quando 
ela é atacada por um desconhecido, dentro de 
sua própria casa. Manaíra1: 14h, 19h30 (LEG). 

CINE BANGÜÊ: O SILÊNCIO DO CÉU (BRA 2016). 
Gênero: Drama. Duração: 102 min. Classificação: 
16 anos. Direção: Marco Dutra. Com Leonardo 
Sbaraglia, Carolina Dieckmann, Chino Darín, 
Álvaro Armand Ugón, Mirella Pascual, Roberto 
Suárez, Paula Cohen. Sinopse: Após ser vítima 

de um estupro dentro de sua própria casa, 
Diana escolhe manter o trauma em segredo. E 
o silêncio peculiar acaba se tornando violência 
dentro de casa. Cine Bangüê: 16h, 19h30. 

CINE BANGÜÊ: O MESTRE E O DIVINO ( BRA 2016). 
Gênero: Documentário. Duração: 85 min. 
Direção: Tiago Campos. Sinopse: Dois cineas-
tas retratam a vida na aldeia e na missão de 
Sangradouro, Mato Grosso: Adalbert Heide, um 
excêntrico missionário alemão, que, logo após 
o contato com os índios, em 1957, começa a 
filmar com sua câmera Super-8, e Divino Tse-
rewahú, jovem cineasta Xavante, que produz 
filmes para a televisão e festivais de cinema 
desde os anos 90.  Cine Bangüê: 16h, 17h30, 
18h, 20h30.

CINE BANGUÊ: CHARLOTE SP (BRA 2016). Gênero: 
Ficção. Duração: 118 min. Direção: Frank Mora.  
Com Fernanda Coutinho (Charlote), Guilherme 
Leal, Fernão Lacerda, Thais Piza, Jac Cordeiro e 
Deneli Rodriguez. Sinopse: Filmado em diver-
sas locações icônicas de São Paulo, o filme traz 
a cidade não só como um pano de fundo, mas 
gira em torno da relação estabelecida entre ela 
e os personagens. Cine Bangüê:  18h. 

Frears a cantora milionária é 
interpretada por nada menos 
que Meryl Streep tendo como 
marido o ator Hugh Grant. Nesta 
versão a dependência financei-
ra do marido combinada com a 
enfermidade da cantora enseja 
o surgimento de algo parecido 
com uma sociedade na qual há 
atenção, proteção e, até cum-
plicidade, mas, pouco amor, 
pelo menos aparente. Apesar da 
(sempre boa) atuação de Meryl 
Streep, o filme peca nas cenas 
repetidas e na temática pouco 
diversificada. Sem falar que, 
colocar a protagonista na posi-
ção de portadora de sífilis (dado 
irreal) soa como o típico argu-
mento introduzido, unicamente, 
para autorizar a infidelidade do 
marido perante o puritanismo 
americano.

A obra francesa Marguerite 
(2015) de Xavier Giannoli, por 
sua vez,  capitaneada pela ex-
celente atriz Catherine Frot, se 
mostra bem mais densa e conta 
com um elenco bastante convin-
cente. O meticuloso trabalho de 
reconstituição da França de 1920 

é outro ponto alto desse trabalho. 
A sofisticação também é inegável 
já que aqui a classe dominante é 
representada pela alta aristocra-
cia francesa, com seus comporta-
mentos sociais e esportivos.

  A diversidade de temas da 
obra de Giannoli abarca tanto 
críticas ao jornalismo oportunista 
como ao anarquismo, um movi-
mento político de grande expres-
são na época. Aliás, esse diretor 
também foi muito feliz ao pince-
lar em seu trabalho o fenômeno 
literário do Dadaísmo atrelado à 
desconstrução sonora praticada 
pela protagonista. E, nessa mes-
ma esteira mostrar a afinidade do 
citado movimento com a con-
cepção anárquica de que a vida 
dispensa regras fixas. 

Com um excelente equilí-
brio entre o sério, o hilário e o 
dramático, na versão francesa, 
a complacência se sobrepõe 
aos momentos de vergonha 
alheia. Afinal, qual o problema 
de desafinar se, como já dizia o 
eterno Tom Jobim: “no peito dos 
desafinados também bate um 
coração”. 



Diversidade
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Década de Arromba

A Secretaria de Estado da Cultura 
(Secult), em parceria com o Instituto do 
Patrimônio Histórico e Artístico do Estado 
da Paraíba (IPHAEP), apoia o lançamento 
do inventário “Bens Móveis e Integra-
dos da Igreja Nossa Senhora do Rosário’. 
Com impressão de 300 exemplares de 204 
páginas, o livro será lançado na próxi-
ma sexta-feira (16), às 19h, na Igreja do 
Rosário, na cidade de Pombal. Aberto ao 
público, o evento ainda apresentará o 
Reisado da cidade. 

De autoria de Luís Carlos Kehrle, 
Maria da Piedade Farias e Verneck Abran-
tes, o livro cataloga os bens culturais da 
Igreja do Rosário abordando sua indivi-
dualidade técnico-construtiva e as carac-
terísticas artístico-históricas. Vale dizer 
que o inventário é uma iniciativa do Ins-
tituto do Patrimônio Histórico e Artístico 
Nacional (IPHAN), também responsável 
pela disponibilização da metodologia de 
trabalho e revisão final dos textos. 

Segundo o secretário de Estado da 
Cultura, Lau Siqueira o inventário é fun-
damental para a preservação da memória 
e história da Paraíba. “No momento em 
que se discute com instituições como 
UFPB, UEPB, FCJA, Iphaep e outras insti-
tuições governamentais ou da sociedade 
civil, a criação de um Plano Estadual de 
Patrimônio e Memória, não devemos 
esquecer que a luta de um corpo técni-
co competente e comprometido, já nos 

Secult apoia lançamento do inventário 
da Igreja do Rosário da cidade de Pombal

Aos 70 anos, Wanderléa temia 
não ter fôlego para enfrentar 
o convite feito pelo produtor 
e diretor Frederico Reder: 
estrelar um musical. Mas a 
garota que, nos anos 1960, 
estabeleceu novos padrões 
musicais e comportamentais 

ao protagonizar a Jovem Guarda ao lado de 
Roberto e Erasmo Carlos, não cederia tão 
fácil e a resposta foi afirmativa. “Tomei a 
decisão certa, pois me divirto muito”, conta 
ela, que faz sete trocas de figurino em “60! 
Década de Arromba” - Doc. Musical, em 
cartaz no Theatro Net Rio e com previsão 
de chegar a São Paulo em março do ano que 
vem.

Não se trata de espetáculo convencio-
nal. “Queríamos algo inovador e não mais 
um musical biográfico”, explica Reder, que 

trabalhou em cima do roteiro desenvolvido 
por Marcos Nauer. “Assim, criamos uma es-
pécie de almanaque, em que todos os mais 
importantes eventos da década de 1960 são 
apresentados no palco e ilustrados por can-
ções clássicas, interpretadas por 24 atores, 
cantores e bailarinos.”

De fato, em poucos minutos, o espec-
tador descobre do que se trata esse novo 
gênero criado por Reder e Nauer: uma 
divertida exposição de imagens (projetadas 
em telão) que mostram fatos decisivos da 
história da humanidade, como o primeiro 
homem a sobrevoar a Lua ou o assassinato 
do presidente John Kennedy, até assuntos 
amenos mas não menos importantes, como 
a ascensão de Celly Campello e, claro, o des-
pontar de Wanderléa.

Foi em 1965, quando a TV Record es-
treou o Programa Jovem Guarda, que logo 
se tornou uma febre entre os jovens, que 
lotavam o auditório da emissora, na Rua 
da Consolação. Foi uma grande sacada - 

afinal, Elis Regina e Jair Rodrigues, ampa-
rados pelo Zimbo Trio, tinham seu público 
cativo com O Fino da Bossa, enquanto Eli-
zeth Cardoso arrasava com Bossaudade. 
Além de encantar a juventude pelo gosto 
musical, Wanderléa, Roberto e Erasmo 
ainda ditavam moda, com calças e jaque-
tas de brim e os chapéus de cowboy - sem 
se esquecer da minissaia e dos shortinhos 
da cantora.

“Wanderléa é a protagonista da dé-
cada de 1960, pois ditava moda com suas 
roupas, minissaias e ainda foi pioneira 
ao botar silicone”, comenta Reder que, ao 
lado de Nauer, criou um suspense para 
marcar a primeira aparição da canto-
ra no palco: depois de uma hora e meia 
de números bem encenados e, detalhe 
importante, muito bem cantados, Wan-
derléa desponta no palco por meio de um 
elevador, que a leva para o alto da escada. 
Ali, em meio a uma ovação da plateia, ela 
canta Ternura, a música que sedimentou 

seu sucesso e que inspirou o apelido pelo 
qual ainda é conhecida, Ternurinha.

O final da canção decreta o encerra-
mento do primeiro ato e a imagem de uma 
Wanderléa perfeita (magra, ágil, exube-
rante) permanece na retina de seus fãs. Na 
volta, ela alterna números para cantar mais 
sucessos: Prova de Fogo (em que aparece 
em uma moto), um medley de Eu Te Amo e 
Nossa Canção, além de Tempo de Amor até 
o final empolgante, em que ela passa pela 
plateia extasiada enquanto interpreta Foi 
Assim. O encerramento traz outro hit da 
Jovem Guarda, É Preciso Saber Viver.

Wanderléa deixa a cena em estado de 
graça. “E pensar que eu, filha de um pai 
mineiro e de origem árabe, brigava para 
usar saia curta”, diverte-se ela que, além 
de um novo CD, prepara sua autobiogra-
fia, a ser publicada em 2017, pela editora 
Record, trabalho que desenvolve com o 
repórter do Estado Renato Vieira. “É fasci-
nante voltar ao passado”.

Neste mês de dezembro, 
a população de João Pessoa e 
turistas que visitam à cidade 
poderão assistir três apresen-
tações musicais da Banda do 
Corpo de Bombeiros Militar 
da Paraíba (CBMPB). Os 
concertos têm o objetivo de 
levar cultura e entretenimento 
de forma gratuita, com um 
repertório que celebra os fes-
tejos 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 sexta-
feira (9), no palco próximo ao 
Cassino da Lagoa, no Centro 
da capital. O próximo concerto 
acontecerá dia 16 (sexta-fei-
ra), no mesmo horário, no 
Ponto de Cem Réis, também 
no Centro. 

O terceiro e último show 
será realizado dia 23 de de-
zembro (sexta-feira), no Busto 
de Tamandaré, no bairro 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’.

ajuda no cumprimento das metas. Este 
inventário é um marco na preservação 
da memória que precisamos conservar 
com ações pedagógicas fazendo com 
que o povo tome conta das suas precio-
sidades”, observou.

Piedade Farias, restauradora de 
bens culturais e coautora do livro, afirma 
ainda que “a nossa identidade cultural 
se apresenta pelo patrimônio cultural 
construído pelos nossos antepassados e 
que deve chegar íntegro às gerações vin-
douras. Para que aconteça é necessário 

realizar este Inventário e, assim, contar 
a história, estilo artístico, iconografia, 
estado de conservação, dimensões e 
características técnico-construtivas do 
objeto inventariado”, diz a restauradora.

Vale ressaltar que a Igreja do Ro-
sário de Pombal é reconhecida como 
patrimônio cultural pelo Iphaep desde 
2002, e encontra-se em vias de Tomba-
mento pelo Iphan. Na ocasião, ainda 
haverá a apresentação do Reisado de 
Pombal com apresentação de dança 
folclórica chamada de Pontões.  

Musical mostra como Wanderléa ditou a moda e antecipou atitudes

Banda de Música 
do Corpo de 
Bombeiros realiza 
concertos gratuitos

Ubiratan Brasil
Agencia Estado

FOTOS: Divulgação

FOTO: Arquivo A União

Fachada da Igreja do Rosário, que se constitui como um importante símbolo religioso do municipio

A cantora Wanderléa divide o palco com 24 atores-cantores-bailarinos para contar a história das músicas que embalaram os anos 1960 no musical “60! Década de Arromba”, com três horas de duração



Papa Francisco faz apelo 
ao mundo contra o uso 
de armas nucleares
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Renan é denunciado na Lava Jato
Pela Primeira vez

O presidente do Senado 
é acusado de corrupção 
e lavagem de dinheiro

Felipe Pontes
Da Agência Brasil

Foto: Marcelo Camargo-Agência Brasil

O procurador-geral da 
República, Rodrigo Janot, pro-
tocolou ontem, no Supremo 
Tribunal Federal (STF), a pri-
meira denúncia derivada da 
Operação Lava Jato contra o 
presidente do Senado, Renan 
Calheiros (PMDB-AL). 

Na denúncia, que envolve 
também o deputado federal 
Aníbal Gomes (PMDB-CE), Re-
nan é acusado de corrupção 
passiva e lavagem de dinheiro, 
por ter recebido, segundo o Mi-
nistério Público Federal (MPF), 
R$ 800 mil em propina do di-
retor comercial da companhia 
Serveng, Paulo Twiaschor.  O 
executivo foi denunciado por 
corrupção ativa e lavagem de 
dinheiro.

De acordo com Janot, o di-
nheiro foi repassado por meio 
de duas doações legais para 
a campanha política de 2010, 
ano em que Renan foi eleito se-
nador pelo Estado de Alagoas.

O destino oficial do di-
nheiro foi o diretório nacional 
do PMDB, que então repassou 
as quantias de modo fraciona-
do para as campanhas dos polí-
ticos, numa estratégia típica de 
lavagem de dinheiro, segundo 
a denúncia.

No entanto, para o pro-
curador-geral da República, 
o objetivo real do repasse foi 
comprar a atuação política de 
Renan e Aníbal para que Paulo 
Roberto Costa fosse mantido 
na diretoria de Abastecimento 
da Petrobras. Em troca, o ex-
-executivo da estatal atuaria 
para favorecer a Serveng em 
licitações. Na denúncia, Janot 
ressalta que o apoio do PMDB a 
Paulo Roberto Costa foi confir-

mado nas delações premiadas 
do senador cassado Delcídio do 
Amaral, do operador financeiro 
Fernando Soares (Baiano) e do 
doleiro Alberto Yousseff. Janot 
pede que Renan e Aníbal devol-
vam R$ 1,6 milhões aos cofres 
públicos, a título de reparação 
material e de “danos transindi-
viduais causados”.

A denúncia é consequên-
cia do 11º inquérito contra Re-
nan Calheiros no STF, oito deles 
derivados das investigações 
da Lava Jato. Desde o início do 
mês, o senador se tornou réu 
no Supremo, acusado de pecu-
lato em uma ação penal não re-
lacionada aos desvios na Petro-
bras. O deputado Aníbal Gomes 
se tornou réu no STF há uma 
semana, acusado de corrupção 
ativa e lavagem de dinheiro, 
numa ação penal também rela-
cionada à Lava Jato.

Serveng
Em nota, a assessoria ju-

rídica da Serveng disse ter re-
cebido com surpresa a notícia 
de que um de seus funcioná-
rios foi denunciado. Confira a 
íntegra do posicionamento da 
empresa:

“Apesar de não ter tido 
ainda acesso ao conteúdo da 
denúncia oferecida pela Pro-
curadoria Geral da República, 
a Serveng Civilsan recebe com 
surpresa e indignação as no-
tícias dando conta que um de 
seus funcionários foi também 
denunciado. Ao longo de toda a 
investigação a empresa esteve 
à disposição das autoridades 
tendo inclusive prestado deta-
lhado depoimento. A alegação 
de que a Serveng Civilsan fez 
doações eleitorais com o fim de 
“participar de licitações mais 
vultosas na Petrobras” não faz 
qualquer sentido e sua inve-
racidade será provada na pri-
meira oportunidade que nossa 
defesa tiver para se manifestar 
nos autos.”

Yara aquino
Da Agência Brasil 

O senador Eduardo Bra-
ga (PMDB-AM) apresentou 
ontem à imprensa o relató-
rio final do Orçamento da 
União de 2017. A previsão 
de receitas e despesas to-
tais passou dos R$ 3,489 
trilhões previstos no projeto 
enviado pelo Executivo para 
R$ 3,505 trilhões no parecer 
final do relator. A expectati-
va é que o relatório final seja 
votado na Comissão Mista 
do Orçamento (CMO) ama-
nhã e, em seguida, entre em 
votação no plenário do Con-
gresso Nacional.

O relator do Orçamento 
de 2017 disse que é impor-
tante votar a peça neste ano 
para contribuir com a recu-
peração econômica do país. 
“Essa é a primeira peça 
Legislativa e do Executivo 
concretamente no ajuste 
fiscal. É a primeira legisla-
ção concreta que terá efeito 
prático para que possamos 
finalmente começar a dar 
sinais para o mercado de 
que há um realismo orça-
mentário tanto em relação 

ao teto da despesa, quanto 
em relação à receita”, disse 
Eduardo Braga.

Para a área de edu-
cação estão previstos R$ 
85,6 bilhões. Para a saúde 
foram destinados R$ 115,3 
bilhões, em atendimento 
do mínimo constitucional 
de 2017 previsto pela Pro-
posta de Emenda Constitu-
cional (PEC 55), conhecida 
como PEC do Teto de Gas-
tos. O montante previsto 
pelo governo na proposta 
de orçamento enviada era 
de R$ 105,5 bilhões.

O mínimo para a saúde 
foi alcançado com o aten-
dimento de emendas par-
lamentares destinadas à 
saúde, sendo R$ 4,8 bilhões 
individuais, R$ 2,2 bilhões 
coletivas e R$ 2,7 bilhões 
alocados pelo relator.

Braga disse que, se o 
texto não for aprovado este 
ano, os gastos para a saúde 
serão reduzidos em R$ 9,9 
bilhões. Esse valor foi acres-
cido pelo relator para cum-
prir a destinação de 15% 
da receita corrente líquida, 
conforme determinado na 
PEC 55.

Comissão vota amanhã
relatório do Orçamento

eXerCÍCio 2017

andré richter
Da Agência Brasil 

O presidente da Câmara dos 
Deputados, Rodrigo Maia, pediu 
ontem que o plenário do Supremo 
Tribunal Federal (STF)  julgue a deci-
são do ministro Marco Aurélio, que 
determinou a instalação de uma 
comissão destinada a analisar o im-
peachment do presidente da Repú-
blica, Michel Temer.

A decisão do ministro foi to-
mada há oito meses, mas até o mo-
mento os líderes partidários não 
indicaram os representantes da co-
missão. Na semana passada, Marco 
Aurélio enviou um ofício a Rodrigo 
Maia para questionar a falta de ins-
talação da comissão.

Em petição enviada ao Supre-
mo, Maia pediu rapidez na decisão 
da Corte. “Levando em conta o ele-
vado ônus institucional acarretado 
pela instauração de procedimento 
destinado a autorizar a abertura de 
processo de impeachment em des-
favor do presidente da República, e 
considerando que a medida liminar 
deferida completa oito meses de 
vigência, esta presidência solicita o 
apoio de Vossa Excelência, em ha-
vendo possibilidade, levar a matéria 
a julgamento do pleno desse tribu-
nal até o encerramento deste ano 
judiciário ou, alternativamente, o 
mais brevemente possível”, disse o 
presidente.

Em abril, o ministro determi-
nou ao então presidente da Câ-

mara, Eduardo Cunha, abertura de 
processo de impeachment contra 
Temer, apresentado pelo advogado 
Mariel Marley Marra. Após a deci-
são, Cunha enviou ofício aos líderes 
partidários solicitando a indicação 
dos membros da comissão do im-
peachment de Temer, mas alguns 
partidos não indicaram os nomes e 
a comissão não foi instalada.

No primeiro recurso apresen-
tado ao Supremo, os advogados da 
Câmara argumentaram que Temer, 
então vice-presidente, não pode 
ser responsabilizado pelos decretos 
que assinou sobre abertura de cré-
ditos suplementares. Segundo eles, 
Temer apenas deu continuidade às 
iniciativas da ex-presidente Dilma 
Rousseff.

Câmara pede que Supremo decida 
sobre impeachment do presidente

aNDameNto De ProCeSSo

Da agência estado

O presidente Michel Te-
mer enviou uma carta ao 
Procurador-Geral da Repúbli-
ca, Rodrigo Janot, para pedir 
celeridade nas investigações 
em andamento e também que 
as colaborações premiadas 
“por ventura existentes sejam, 
o quanto antes, finalizadas, re-
metidas ao juízo competente 
para análise e eventual homo-
logação e divulgação por com-
pleto”. “Com isso, a eventual 
responsabilidade criminal dos 
investigados será logo aferida”.

A iniciativa de Temer 
ocorre após ter o seu nome da 
cúpula do PMDB, citado na de-
lação do ex-executivo da Ode-
brecht Cláudio Melo Filho. A 
estratégia do governo é ques-
tionar a legalidade da divulga-
ção, o que, para deles, poderia 

comprometer a delação. O 
escalado, inicialmente, para 
fazer as críticas ao vazamento 
seria o senador Romero Jucá 
(PMDB-RR), mas após diver-
sas reuniões o presidente de-
cidiu tomar iniciativa e assinar 
o documento à PGR junto com 
a advogada-geral da União, 
Grace Mendonça. No sábado, 
Janot informou que iria soli-
citar uma investigação para 
apurar o vazamento de anexo 
de delação da Odebrecht.

 Na carta, Temer atribui a 
necessidade da celeridade às 
investigações “a sérias crises 
econômica e política” que o 
País atravessa, destaca ações 
do governo para a retomada 
do crescimento e diz que o 
requerimento pela celerida-
de tem por objetivo ajudar 
o País. “A condução dessas e 
de outras políticas públicas a 

cargo da União vem sofrendo 
interferência pela ilegítima 
divulgação de supostas cola-
borações premiadas e inves-
tigações criminais conduzidas 
pelo Ministério Público Fede-
ral, quando ainda não comple-
tado e homologado”, escreve o 
presidente.

 Temer diz ainda que o 
vazamento das delações gera 
um clima de “desconfiança, in-
certeza” obstruindo ações do 
governo. O presidente destaca 
que o “fracionado” e lento de-
senrolar dos procedimentos 
pré-processuais envolvendo 
“múltiplos agentes políticos, 
funciona como elemento per-
turbador de uma série de áre-
as de interesse da União”.

 O presidente destaca que 
seu governo está empenhado 
em reformas estabilizado-
ras para reverter os cenários 

social e macroeconômico de 
médio e longo prazo, reforça 
que a celeridade de uma reso-
lução envolvendo as delações 
são medidas “indispensáveis 
à superação da situação fáti-
ca vivenciada pelo País e que 
muitos prejuízos têm trazido 
à União e, consequentemente, 
a toda a população brasileira”.

 A carta, enviada nessa 
segunda-feira, 12, foi recebida 
às 16h55 por Janot, de acordo 
com a cópia do documento di-
vulgado pelo Planalto.

 Temer embarcou ontem 
à tarde para São Paulo, depois 
de uma série de conversas e 
articulações para tentar con-
ter o estrago da delações e os 
problemas causados na base 
aliada, que já começa a apre-
sentar insatisfações, sinalizan-
do até mesmo alguns desem-
barques do governo. 

Temer cobra de Janot agilidade 
nas investigações sobre delação

Carta À PGr

O procurador-geral da República, Rodrigo Janot, protocou denúncia no Supremo contra o presidente do Senado, Renan Calheiros
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É possível o PT se refazer 
a partir das bases

No fim de semana de 3 e 4 de dezembro coube-me 
viver nas cercanias de Belo Horizonte uma experiência, 
portadora de esperança: políticos, em sua maioria do PT, 
fizeram o seu 21° encontro anual para debater os caminhos 
da política a partir das bases e dos movimentos populares de 
Minas Gerais. Lá estavam prefeitos recém-eleitos e dezenas 
de vereadores. Algo os unia: a articulação entre Fé e Política. 
A Fé confere uma espécie de mística de engajamento com 
os mais pobres (projeto de Jesus) e a Política como o campo 
onde se realiza tal propósito. O deputado estadual pelo PT 
e atual presidente da Câmara Estadual, Durval Ângelo de 
Andrade, líder agregador e carismático, tem organizado 
esta articulação que cobre toda Minas Gerais. Convida bons 
assessores, mas os participantes são os protagonistas na 
discussão em grupos e na tomada de decisões. Uma aura 
de espiritualidade, própria dos militantes políticos cristãos 
mineiros marcava o ambiente. O ex-arcebispo Dom José 
Maria Pires de 97 (Dom Zumbi)  celebrou e fez excelente 
homilia sobre a importância do engajamento junto ao povo 
se quisermos fazer a uma política libertadora.

Creio que aqui se mostra um exemplo, que já dura 
21 anos, de como o PT, imerso em grave crise, pode 
molhar suas raízes e retomar sua caminhada. Há aí uma 
mística, feita de ideias e valores poderosos que informam 
as práticas, seja no sentido secular, seja no sentido 
cristão, como expressão do Reino, o sonho de Jesus, se 
construindo na história. Em encontros como estes não há 
desalento mas alegria pela luta junto ao povo. O que se faz 
em Minas deveria ser feito em todas as bases do PT pelo 
Brasil afora. Aí sim haveria uma retomada de um projeto 
de povo e de nação soberana com ética e paixão.

Agrego a este meu testemunho, a reflexão  crítica e 
pertinente de Frei Betto sobre “A hora da autocrítica”.

“Continuo a fazer coro com o “Fora Temer” e a denunciar 
a usurpação do vice de Dilma como golpe parlamentar. Porém, 
as forças políticas progressistas, que deram vitória ao PT em 
quatro eleições presidenciais, devem fazer autocrítica.

Não resta dúvida de que os 13 anos do governo do 
PT foram os melhores de nossa história republicana. Não 
para o FMI e para os grandes corruptores, atingidos pela 
autonomia do Ministério Público e da Polícia Federal; nem 
para os interesses dos EUA, afetados por uma política externa 
independente; nem para os que defendem o financiamento 
de campanhas eleitorais por empresas e bancos; nem para os 
invasores de terras indígenas e quilombolas.

Os últimos 13 anos foram melhores para 45 milhões de 
brasileiros que, beneficiados pelos programas sociais, saíram 
da miséria; para quem recebe salário mínimo, anualmente 
corrigido acima da inflação; para os que tiveram acesso à 
universidade, graças ao sistema de cotas, ao ProUni e ao Fies; 
para o mercado interno, fortalecido pelo combate à inflação; 
para milhões de famílias beneficiadas pelos programas 
Luz para Todos e Minha Casa, Minha Vida; e para todos os 
pacientes atendidos pelo programa Mais Médicos.

No entanto, nós erramos. O golpe foi possível também 
devido aos nossos erros. Em 13 anos, não promovemos a 
alfabetização política da população. Não organizamos as bases 
populares. Não valorizamos os meios de comunicação que 
apoiavam o governo nem tomamos iniciativas eficazes para 
democratizar a mídia. Não adotamos uma política econômica 
voltada para o mercado interno.

Nos momentos de dificuldades, convocamos os 
incendiários para apagar o fogo, ou seja, economistas 
neoliberais que pensam pela cabeça dos rentistas. Não 
fizemos nenhuma reforma estrutural, como a agrária, a 
tributária e a previdenciária. Hoje, somos vítimas da omissão 
quanto à reforma política.

Em que baú envergonhado guardamos os autores que 
ensinam a analisar a realidade pela óptica libertadora dos 
oprimidos? Onde estão os núcleos de base, as comunidades 
populares, o senso crítico na arte e na fé?

Por que abandonamos as periferias; tratamos os 
movimentos sociais como menos importantes; e fechamos as 
escolas e os centros de formação de militantes?

Fomos contaminados pela direita. Aceitamos a 
adulação de seus empresários; usufruímos de suas 
mordomias; fizemos do poder um trampolim para a 
ascensão social. Trocamos um projeto de Brasil por um 
projeto de poder. Ganhar eleições se tornou mais importante 
que promover mudanças através da mobilização dos 
movimentos sociais. Iludidos, acatamos uma concepção 
burguesa de Estado, como se ele não pudesse ser uma 
ferramenta em mãos das forças populares, e merecesse 
sempre ser aparelhado pela elite.  

Agora chegou a fatura dos erros cometidos. Deixemos, 
porém, o pessimismo para dias melhores. É hora de fazer 
autocrítica na prática e organizar a esperança”.

Cobrança para despachar mala
começa a valer no mês de março
Viajantes vão decidir, na 
compra, se pretendem 
despachar os pertences

Sabrina Craide 
Da Agência Brasil

A partir de março do 
ano que vem, as companhias 
aéreas não terão mais que 
oferecer obrigatoriamente 
uma franquia de bagagens 
aos passageiros. Isso signi-
fica que os viajantes vão es-
colher, na hora de comprar a 
passagem, se vão despachar 
ou não as bagagens. Para 
quem optar pelo serviço, 
poderá haver cobrança pelo 
volume despachado. A me-
dida valerá para passagens 
compradas a partir de 14 de 
março de 2017.

Atualmente, a franquia 
de bagagens é de um volume 
de 23 quilos nos voos domés-
ticos e de dois volumes de 32 
quilos nos internacionais. 

As novas regras para o 
transporte aéreo de passagei-
ros estão em consulta pública 
desde março e deverão ser 
aprovadas pela diretoria da 
Agência Nacional de Aviação 
Civil (Anac) hoje. Para a agên-
cia, a liberalização das fran-
quias vai trazer benefícios 
aos passageiros.

“A Anac não vai mais di-
zer que o passageiro vai ter 
que pagar necessariamente 
por uma peça de 23 quilos. 
Pode ser 23 quilos, 10 quilos, 
15 quilos. O que não faz sen-
tido é a Anac continuar esti-
pulando que as empresas são 
obrigadas a seguir esse mo-
delo no mercado doméstico e 
também internacional”, disse 
ontem o superintendente de 
Acompanhamento de Servi-
ços Aéreos da Anac, Ricar-
do Catanant, em entrevista 
transmitida pelo Facebook. 

Segundo Catanant, os es-
tudos da agência e o compor-

A franquia de bagagens é de 23 kg nos voos domésticos e de dois volumes de 32 kg nos internacionais

tamento do mercado no resto 
do mundo demonstram que 
o fim da franquia beneficia 
os passageiros. “Acreditamos 
que isso deverá se refletir em 
melhores e mais diferencia-
dos serviços”. Segundo ele, o 
impacto da mudança no valor 
das tarifas deve ser sentido 
pelos passageiros a partir da 
metade do ano que vem.

O secretário de Política 
Regulatória de Aviação Civil, 
Rogério Coimbra, disse que, 
no ano passado, 41 milhões 
de pessoas viajaram no Bra-
sil sem levar bagagens, o que 
equivale a cerca de 35% do 
total de viajantes. “Imagina 
quantas pessoas deixaram de 
viajar por conta dessa impos-
sibilidade de ter um bilhete 
mais barato.” Atualmente, 
além do Brasil, apenas Rús-
sia, Venezuela, México e Chi-
na têm a franquia de baga-
gem regulada pelo governo.

A Anac ainda não conse-
gue estimar qual será a redu-
ção no preço das passagens 
com a mudança. “Mas temos 
convicção de que essa medi-

da puxa o preço para baixo”, 
afirmou Coimbra. Segundo o 
secretário, sabendo com an-
tecedência quanta bagagem 
deverá levar em cada voo, a 
companhia aérea poderá pre-
ver o espaço que será utili-
zado no porão da aeronave e 
usar o restante para o trans-
porte de cargas.

Direito do consumidor
Para o Instituto Brasilei-

ro de Defesa do Consumidor 
(Idec), não existe garantia 
sobre a redução do preço da 
passagem com o fim da fran-
quia de bagagem. Segundo o 
órgão, não há regulação sobre 
a oferta do serviço ao consu-
midor, o que poderia confundi
-lo na hora da compra.

O Idec encaminhou uma 
carta à Anac para reforçar os 
direitos dos consumidores que 
utilizam o transporte aéreo.

Assistência material
Na reunião de hoje, a di-

retoria da Anac deverá manter 
os direitos dos passageiros no 
caso de atrasos ou cancela-

mentos de voos, como comuni-
cação, alimentação, transporte 
e hospedagem. A proposta 
apresentada pela agência em 
março previa que o direito à 
assistência material poderia 
ser suspenso em casos de força 
maior imprevisível, como mau 
tempo que leve ao fechamento 
do aeroporto. Segundo Cata-
nant, essa mudança foi revista 
depois da avaliação de órgãos 
de defesa do consumidor, que 
consideraram a medida um re-
trocesso.

“A agência está ponde-
rando e a tendência é que a 
assistência material válida 
desde 2010 deve permane-
cer inalterada, se a diretoria 
aprovar da forma que a área 
técnica encaminhou”, disse.

A possibilidade de trans-
ferência do bilhete aéreo para 
outro passageiro também não 
deve ser aprovada, segundo 
Catanant. Segundo ele, a me-
dida poderia prejudicar o con-
sumidor, uma vez que agências 
de viagem poderiam comprar 
as passagens mais baratas 
para revender depois.

FOTO: Reprodução/Internet

O cardeal Dom 
Paulo Evaristo Arns, 
arcebispo emérito da 
Arquidiocese de São 
Paulo, está internado 
desde 28 de novembro 
com broncopneumonia 
na capital paulista. De 
acordo com o Hospital 
Santa Catarina, o seu 
quadro de saúde ins-
pira cuidados. Não há 
previsão de alta.

O cardeal tem 95 
anos, com 71 anos de 
sacerdócio e 76 anos 
de vida franciscana. 
Dom Paulo é cardeal 
desde 1973 e foi ar-
cebispo metropolita-
no de São Paulo entre 
1970 e 1998.

Orações
Em nota divulgada 

ontem, a Arquidiocese 
de São Paulo pediu ora-
ções pela recuperação 
do cardeal.

Dom Paulo Evaristo 
Arns está internado

 em SãO PAuLO

Fernanda Cruz 
Da Agência Brasil

O Brasil tem apenas 1.062 
Km de linhas de metrôs e trens 
de passageiros, em 13 regiões 
metropolitanas que concen-
tram mais de 20 milhões de 
habitantes, o que gera um défi-
cit de 850 Km, de acordo com o 
estudo Transporte e Desenvol-
vimento: Transporte Metroviá-
rio de Passageiros, divulgado 
pela Confederação Nacional do 
Transporte (CNT). 

No País, só a malha total de 
metrô medida em 2015 alcan-
çou 309,5 Km, extensão inferior 
a registrada em cidades como 
Londres (402 Km) ou Tóquio 
(310 Km). Além de pouco exten-
sa, a malha existente está prati-
camente concentrada na região 
Sudeste. A área metropolitana 
de São Paulo e Rio de Janeiro 
detêm mais de 60% do total do 
sistema de trilhos do País. Em 
número de passageiros, a Região 
Metropolitana de São Paulo tem 
90%, o maior percentual. Já o 
Centro-Oeste registra 1,7%, o 
menor percentual.  

O Brasil precisa ampliar 
pelo menos 80% da sua malha 
metroferroviária. De acordo 
com o levantamento, para co-
brir o déficit da malha metro-

ferroviária é necessário inves-
tir cerca de R$ 167,13 bilhões 
em infraestrutura.

Os dados da CNT mos-
tram, contudo, que a curva de 
investimentos feitos em siste-
mas de transporte metrofer-
roviário no País praticamente 
não cresceu, de 2010 a 2015, 
período em que a população 
nas grandes cidades aumentou 
6,2%. Em cinco anos, o sistema 
metroferroviário brasileiro ex-
pandiu apenas 6,7%, enquanto 
que a frota de transporte indi-
vidual cresceu 24,5%.

O estudo aponta ainda 
que, em 2015, o governo gastou 
26,2% do total de recursos au-
torizados para os estados que 
possuem sistema metroviário.

“Quando pegamos o or-
çamento para investimento 
geral em transporte no Brasil, 
sempre existe essa diferença. 
A cada ano, essa diferença gira 
em torno de 30%, o que o go-
verno deixa de executar. Então, 
é como se a cada três anos, o 
governo deixasse de executar 
um orçamento disponível. En-
tão, vivemos o pior dos cená-
rios. O recurso é insuficiente e, 
ao mesmo tempo, o que é dis-
ponível, não é aplicado”, disse 
Bruno Batista, diretor-executi-
vo da confederação.

Déficit de 850 km de 
linhas de metrô e trem
Débora Brito 
Da Agência Brasil
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Papa Francisco apela às nações 
contra o uso de armas nucleares

O papa Francisco fez um 
apelo contra o uso de armas 
nucleares, em uma mensa-
gem divulgada ontem por 
ocasião do 50º Dia Mundial 
da Paz, comemorado em 1º 
de janeiro. A informação é da 
Agência Ansa.

 “No início deste novo 
ano, expresso meus sinceros 
desejos de paz aos povos e às 
nações do mundo, aos che-
fes de Estado e de Governo, 
e também aos responsáveis 
pelas comunidades religiosas 
e de várias expressões nas 
sociedades civis”, escreveu o 
líder católico. 

“Desejo paz a todos os 
homens, mulheres, meninos e 
meninas”, acrescentou Francis-
co. “Finalmente, ficou claro que 
a paz é o único e verdadeiro ca-
minho do progresso humano, e 
não as tensões de ambiciosos 
nacionalismos, não as conquis-
tas violentas, não as repressões 
de falsas ordens civis”.

A mensagem do Dia 
Mundial da Paz é assinada 
tradicionalmente em 8 de 
dezembro pelo papa e divul-
gada pela Santa Sé antes do 
Natal. Desta vez, o texto tem 
cinco páginas e leva o título 
A não violência: um estilo de 
política pela paz.

 “Faço um chamado 
pelo desarmamento, pela 
proibição e pela abolição 
das armas nucleares. A dis-
suasão nuclear e a ameaça 
da destruição recíproca não 
podem fundamentar esse 
tipo de ética”, afirmou Fran-
cisco. “Com igual urgência, 
sugiro que seja interrompi-
da a violência doméstica e 
o abuso contra mulheres e 
crianças”, ressaltou. “A não 
violência praticada com de-
cisão e coerência produziu 
resultados importantes”, 
lembrou o pontífice, citan-
do pacifistas como Leymah 
Gbowee, Ghaffar Khan, Mar-
tin Luther King e Madre Te-
resa de Calcutá.

 Na mesma mensagem, o 
papa destacou que as mulhe-
res, como líderes pacifistas, 
fizeram grandes avanços em 
todo o mundo.

Da Agência Ansa

Da Agência Lusa 

Em mensagem dirigida ao 
mundo, o pontífice deseja 
paz a todos os povos

António Guterres prestou juramento e fez o seu primeiro discurso como novo secretário-geral da Organização das Nações Unidas

O novo secretário-geral 
da ONU, António Guterres, 
identificou  ontem como 
as “três prioridades estra-
tégicas” do seu mandato o 
trabalho pela paz, o apoio 
ao desenvolvimento susten-
tável e a gestão interna da 
organização. A declaração 
foi feita durante o primeiro 
discurso de Guterres como 
secretário-geral da Organi-
zação, após ter prestado ju-
ramento sobre a Carta das 
Nações Unidas, perante a 
assembleia-geral da entida-
de, em Nova York. As infor-

mações são da Agência Lusa.
Para Guterres, “as mu-

lheres e homens a trabalhar 
nas operações de paz das Na-
ções Unidas dão uma contri-
buição heroica, arriscando as 
próprias vidas, mas são-lhes 
frequentemente atribuídas 
tarefas de manutenção de 
paz onde não há paz para 
manter”.

“Uma maior clareza con-
ceitual e uma compreensão 
partilhada do objetivo da 
manutenção de paz devem 
apontar o caminho para re-
formas urgentes. Devemos 
criar um contínuo de paz, 
desde a prevenção e reso-

lução de conflitos à manu-
tenção de paz, construção 
de paz e desenvolvimento”, 
disse o novo responsável da 
ONU, que iniciará o seu man-
dato de cinco anos no dia 1º 
de janeiro.

Guterres prestou seu 
juramento como novo se-
cretário-geral das Nações 
Unidas ontem pela manhã  
em Nova Iorque,  na sala da 
Assembleia Geral da ONU, 
perante representantes dos 
193 Estados-membro e a que 
compareceram o presidente 
da República e o primeiro-
-ministro portugueses.

 A cerimónia foi antece-

dida por uma homenagem ao 
secretário-geral que deixa o 
posto, Ban Ki-moon, que fez 
o seu último discurso como 
secretário-geral perante o 
plenário.

O novo secretário-geral 
da ONU, declarou-se “deter-
minado em ser guiado pelos 
princípios” da Carta das Na-
ções Unidas, após ter prestado 
juramento perante a assem-
bleia-geral da organização. 
“Estou muito honrado pela 
confiança que os Estados-
-membros depositaram em 
mim “, declarou Guterres, no 
início do seu discurso, após ter 
sido empossado no cargo.

Novo secretário-geral da ONU afirma 
que priorizará a paz e sustentabilidade

Premiê apresenta equipe de governo 

ESTRATÉGIA DE GESTÃO

ITÁLIA

O governo de Cuba e a 
União Europeia (UE) assi-
naram ontem, em Bruxe-
las, Bélgica, sede da UE, 
“Acordo de Diálogo Polí-
tico e Cooperação” entre 
a ilha caribenha e o bloco 
econômico europeu. Se 
trata do primeiro pacto 
subscrito entre as partes 
e que põe fim ao bloqueio 
que desde 1996 impunha  
uma relação restritiva e 
unilateral com Cuba. As 
informações são da Agên-
cia Télam.

“Hoje reconhecemos 
que há mudanças em Cuba 
e queremos acompanhar 
essa mudança econômi-
ca e social”, disse a chefe 
da diplomacia europeia, 
Federica Mogherini, por 
ocasião da assinatura do 
acordo com seu homólogo 

cubano, Bruno Rodríguez, 
e 28 chanceleres da União 
Europeia (UE).

Defesa
Rodríguez, que defen-

deu ante seus homólogos 
europeus o direito de um 
país escolher seu sistema 
político e a não ingerên-
cia, destacou que o pacto 
“continuará enriquecen-
do uma relação histórica 
e culturalmente intensa” 
[de Cuba] com os 28 paí-
ses europeus.

Com a assinatura 
deste pacto, a UE põe um 
fim à chamada “Posição 
Comum” adotada contra 
Cuba em 1996, que vin-
culava a cooperação eu-
ropeia a “melhoras nos 
direitos humanos” e que 
o regime de Fidel Castro 
qualificava de “ingerencis-
ta” e “discriminatória”.

Cuba e UE selam acordo
de diálogo e cooperação 
Da Agência Télam 

Istambul (AE) - A 
polícia da Turquia dete-
ve mais de 100 pessoas 
supostamente relacio-
nadas à política curda 
na manhã de ontem, en-
quanto o país lamentava 
as dezenas de mortos 
em um ataque a bomba 
próximo a um estádio 
em Istambul.

Foram detidas 37 
pessoas associadas ao 
Partido Democrático dos 
Povos, conhecido por 
HDP, em ações realizadas 
em Istambul e Ancara, 
informou a agência es-
tatal de notícias Anado-
lu. O canal de TV estatal 

TRT informou que uma 
operação policial resul-
tou na prisão de 58 pes-
soas na cidade de Mersin 
e outras 51 em Sanliurfa.

Não há informações 
quanto a um possível 
envolvimento dos deti-
dos com o atentado que 
deixou 44 pessoas mor-
tas no sábado. Segundo 
o ministro da Saúde da 
Turquia, Recep Akdag, 
entre os falecidos estão 
36 policiais e oito civis.

 O presidente Recep 
Tayyip Erdogan acusou 
o HDP de apoio ao ter-
rorismo e de laços com o 
Partido dos Trabalhado-
res do Curdistão (PKK). O 
HDP negou as acusações. 

Polícia turca detém 
100 após atentado

INVESTIGAÇÃO

Da Agência Estado 

Encarregado de formar 
o governo após a renúncia do 
premier Matteo Renzi, o novo 
primeiro-ministro italiano, 
Paolo Gentiloni apresentou 
ontem, ao presidente Sergio 
Mattarella, a lista de minis-
tros que farão parte de seu 
gabinete.

Gentiloni e o chefe de 
Estado se reuniram por pou-
co mais de uma hora no Pa-
lácio do Quirinale, sede da 
Presidência da República, em 
Roma, e acertaram a equipe 
que governará a Itália daqui 
para frente. As informações 
são da Agência Ansa.

Dos 16 ministros de 
Renzi, 75% foram mantidos 
em suas pastas: Pier Carlo 
Padoan (Finanças) - que era 
cotado para ser premier -, 
Andrea Orlando (Justiça), Ro-
berta Pinotti (Defesa), Carlo 
Calenda (Desenvolvimento 
Econômico), Maurizio Mar-
tina (Agricultura), Marian-

na Madia (Administração 
Pública), Gian Luca Galletti 
(Ambiente), Graziano Delrio 
(Infraestrutura), Beatrice Lo-
renzin (Saúde), Dario Fran-
ceschini (Bens Culturais), 
Giuliano Poletti (Trabalho) e 
Enrico Costa (Assuntos Re-
gionais).

No entanto, Gentiloni 
promoveu duas mudanças 
importantes. A primeira foi 
deslocar o conservador An-
gelino Alfano do Ministério 
do Interior para o das Rela-
ções Exteriores, que era co-
mandado até então pelo novo 
premier. Líder do partido 
Nova Centro-Direita (NCD), 
Alfano é essencial para ga-
rantir maioria ao centro-es-
querdista Partido Democráti-
co (PD) no Senado.

A outra foi na pasta de 
Relações com o Parlamento, 
com a saída da jovem Maria 
Elena Boschi, braço direito 
de Renzi e “mãe” da reforma 
constitucional rejeitada no 
referendo de 4 de dezembro, 

para a chegada da experiente 
Anna Finocchiaro.

Contudo, Boschi foi 
mantida no governo, mas no 
posto de subsecretária da 
Presidência do Conselho dos 
Ministros, que será chefiado 
por Gentiloni. Ela substitui 
Luca Lotti, tido por muitos 
como o aliado mais fiel a Ren-
zi e que assumirá o Ministé-
rio do Esporte.

Completam o gabinete 
do novo primeiro-ministro: 
Claudio De Vincenti (Coesão 
Territorial), Marco Minni-
ti (Interior) e Valeria Fedeli 
(Instrução). “Fiz o meu me-
lhor para formar o novo go-
verno o mais rapidamente 
possível, no interesse da es-
tabilidade das instituições”, 
declarou Gentiloni após a re-
união com Mattarella.

O premier garantiu que 
continuará as “inovações” pro-
movidas por Renzi e trabalha-
rá para aprovar uma nova lei 
eleitoral. “Mas não ignoro as 
dificuldades políticas que deri-

vam do resultado do referendo 
e da sucessiva crise política. 
São dificuldades que devemos 
enfrentar”, acrescentou.

O novo governo, o 64º 
em 70 anos de República, 
prestou juramento no início 
da noite (17h em Brasília) 
dessa segunda-feira (12) e 
se submeterá ao voto de con-
fiança da Câmara dos Depu-
tados e do Senado na terça 
(13) e na quarta (14).

Gentiloni, de 62 anos, 
foi designado por Mattarella 
para formar um novo gover-
no após a renúncia de Renzi, 
derrotado no referendo de 4 
de dezembro. Membro de fa-
mília nobre e ex-comunista, 
ele tem uma longa trajetória 
de militância na esquerda e 
já foi ministro das Comunica-
ções (2006-2008) e das Rela-
ções Exteriores (2014-2016).

O seu primeiro compro-
misso internacional como 
premier será a reunião do 
Conselho Europeu, na próxi-
ma quinta-feira (15).

Da Agência Ansa

FOTO: Reprodução/Internet
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Conta de luz não 
terá cobrança extra 
durante o Verão

Maior acervo online do País é relançado em São Paulo

Ditadura militar brasileira
17

O portal Memórias da 
Ditadura, o maior acervo on-
line sobre a história da di-
tadura no Brasil, de 1964 a 
1985, foi relançado no último 
dia 10 na capital paulista. A 
partir de agora, o site passa 
a contar também com dados 
e informações da Comissão 
Nacional da Verdade (CNV). O 
portal, desenvolvido pelo Ins-
tituto Vladimir Herzog, tem 
acesso gratuito e todo o con-
teúdo é de domínio público.

“É um portal que traz 
a história da época da dita-
dura, e a maneira que ele é 
construído é para tentar fa-
zer uma conexão do passado 
com o presente. Até porque 
vários temas daquela época 
estão voltando agora”, disse o 
diretor executivo do Instituto 
Vladimir Herzog, Ivo Herzog.

Entre os novos temas 
presentes, estão a criação de 
mecanismos de prevenção e 
combate à tortura, a reforma 
na polícia, na segurança pú-
blica, e no sistema prisional. 
Também têm assuntos espe-
cíficos, como as mulheres, os 
indígenas e a comunidade 
LGBT. O site passou a contar 
ainda com uma área exclu-
siva sobre a educação na di-
tadura, que está dividida em 
quatro partes: educação pré 
golpe; educação básica na di-
tadura; universidades e dita-
dura; e mercado editorial.

O portal, que hoje conta 
com mais de 1 milhão de ca-
racteres, havia sido lançado 
originalmente no fim de 2014, 
quando a Comissão Nacional 
da Verdade ainda não tinha 
encerrado os trabalhos e pro-
duzido os relatórios finais. “A 
gente trouxe agora, essa área 
nova da CNV, mas também as 

várias comissões estaduais 
e municipais, e as de fora do 
país, para que as pessoas en-
tendam o tema, o que é uma 
comissão da verdade, qual o 
papel dela”, afirmou Herzog.

O site, que atualmente 
chega a registrar picos de 
cerca de 20 mil acessos diá-
rios, tem mais de mil itens 
(posts) publicados, com cen-
tenas de imagens, centenas 
de vídeos e mais de 1 milhão 
de caracteres. 

“O foco é um foco educa-
cional, é um foco de formação. 
Além de ser uma grande base 
de consulta, a gente tem áreas 
com propostas de atividades 
para educadores. A gente ten-
ta dar direcionamento para 
como usar esse material 
dentro da sala de aula”, des-
tacou o diretor executivo do 
instituto. O novo portal pode 
ser acessado em www.me-
moriasdaditadura.org

Bruno Bocchini
Da Agência Brasil

FOTOS: Reprodução/Internet

Na última sexta-feira 
(9), para integrar a progra-
mação do Fest Aruanda, a 
atriz Leandra Leal veio até 
João Pessoa. Participando 
do evento como diretora, 
ela apresentou “Divinas 

Divas”, documentário que 
aborda a história da pri-
meira geração de artistas 
travestis no Brasil. A pro-
dução, que nos introduz 
Leal enquanto diretora, 
participou da mostra com-
petitiva de curtas do festi-
val de cinema que chega a 
sua 11ª edição. 

Reconhecida por seu 
desempenho excepcional 
como atriz, Leal, aos 34 
anos, já acumulou 29 prê-
mios. Seu número impres-
sionante de papéis também 
é uma marca de sua carrei-
ra – 24 filmes, 29 participa-
ções em novelas, séries e 
minisséries; e 7 papéis no 

teatro. Ela é filha de Ânge-
la Leal, outra grande atriz 
nacional, e neta de Amé-
rico Leal, dono do famoso 
Teatro Rival carioca. Com 
exclusividade para o Jornal 
A União, Leandra concedeu 
uma entrevista em que fala 
sobre o documentário, sua 
carreira e sobre o evento.

Atriz e diretora destaca o Fest Aruanda
FILMES BRASILEIROS

Lucas Campos
Especial para A União

O governo brasileiro 
continua adotando polí-
ticas reativas para en-
frentar períodos de seca, 
mas nos últimos dois 
anos houve progresso 
no desenvolvimento de 
políticas proativas, em 
especial com a implan-
tação de monitores de 
seca pelas agências de 
Águas do Ceará, de Per-
nambuco e da Bahia. 
Esta é a conclusão do 
estudo “Secas no Brasil: 
política e gestão pro-
ativas”, desenvolvido 
pelo Banco Mundial, 
Agência Nacional de 
Águas e pelo Centro de 
Gestão e Estudos Estra-
tégicos (CGEE), organi-
zação social ligada ao 
Ministério da Ciência, 
Tecnologia, Inovações e 
Comunicações. 

O pesquisador do 
CGEE Antônio Maga-
lhães, um dos autores 
da publicação, explicou 
que o monitoramento 
é o primeiro pilar para 
uma política proativa de 
enfrentamento de secas. 
Os monitores produzem 
mapas que permitem 
saber exatamente em 

quais pontos está ocor-
rendo e qual a inten-
sidade da seca, evitan-
do que investimentos 
e esforços sejam feitos 
em locais errados. “Isso 
afasta a questão política 
do ‘estado de seca’, que 
dá direito a investimen-
tos nos municípios, por 
exemplo”, disse.

“O monitoramento 
de secas no País ainda é 
incipiente. Avançou, mas 
precisa avançar muito 
mais e não se pode dizer 
que o governo como um 
todo abraçou essa ideia. 
Até porque os governos  
não conseguem planejar 
para crises. Por nature-
za, o enfrentamento da 
seca é uma política de 
longo prazo. Também é 
preciso atuar na época 
da crise, mas é preciso 
ter programas que redu-
zam a vulnerabilidade. 

No Nordeste, por 
exemplo, ações como 
programas de revita-
lização de rios e recu-
peração de áreas de-
sertificados reduzem a 
vulnerabilidade”, ex-
plicou o especialista. A 
publicação mostra que a 
seca atinge o País inteiro: 
“No Nordeste, o impacto 
social é muito forte”

Estudo conclui que 
ação é insuficiente 

PERÍODOS DE SECA

Fernanda Cruz
Da Agência Brasil

Na região Nordeste, seca provoca grande impacto social

Abaixo, a entrevista

LC: Qual a importância do Fest Aruanda?
LL: Olha, para mim, é muito bom estar aqui. 
A curadoria do evento é super organizada 
e super cuidadosa. Acho que aqui, nesse 
ano, temos bons representantes de filmes. 
E também é muito legal discutir a questão 
do audiovisual no país, né? Além disso, para 
mim, é super importante estar aqui em João 
Pessoa para apresentar meu filme.

LC: O que essa mudança representa?
LL: Eu sou uma atriz que dirige, não acho que 
me tornei diretora. Assim, eu sou super feliz 
com minha opção de ser atriz, inclusive foi 
como atriz que esse filme surgiu. Esse filme 
fala muito sobre mim também, é um filme 
que fala sobre o teatro da minha família e 
é um filme que eu digo que só eu poderia 
ter feito por causa da minha relação com 
as personagens, pelo Rival – que é o teatro 
da minha família, que é um personagem da 
minha história e da história delas. Mas eu 
aprendi muito com o processo todo. Depois 
que eu fiz o “Divinas”, todos os filmes que 
eu fiz, eu fiz com um outro olhar.
A primeira dificuldade que eu tive foi a de 
captação da produção. O filme também 
mexe com dois temas que são muito po-
lêmicos, que é gênero e idade, o envelhe-
cer; e foi super difícil conseguir recursos 
para o filme. Além disso, dirigir é muito 
difícil, basicamente.

LC: Quais os planos para sua carreira?
LL: Para 2017, eu pretendo continuar lançan-
do o “Divinas” comercialmente, fazer com 
que o filme chegue aos cinemas. Quando 
você acaba o filme é uma exaustão e quan-
do você respira, vendo o filme na tela grande, 
assim em um festival para várias pessoas, 
você ainda fica: “Meu Deus, lançar, agora 
é outro trabalho gigante”, porque Divinas 
Divas é um filme pequeno e é muito difícil 
para comercializar.  O “Divinas”, ele conta a 
história da primeira geração de artistas tra-
vestis do Brasil. É uma história de amizade 
entre essas pessoas e elas todas passaram, 

ao longo de suas carreiras, pelo Teatro Ri-
val, que é o teatro da minha família. Então 
eu conheci todas elas, desde sempre, desde 
criança, e foi através desse contato que eu 
acho que a ideia do filme surgiu. Acho que a 
mensagem que eu queria passar para esse 
filme, na verdade, são muitas; mas acho que 
a maior seria transmitir a admiração pela co-
ragem delas de ser o que elas são; de viver 
de acordo com sua essência... de ser a sua 
própria essência. 

“A arte é divina demais para ser nor-
mal”: A revolução é das divas - resenha.

Não é precipitado afirmar que, para sua 
primeira direção, Leandra Leal se saiu mara-
vilhosamente bem. “Divinas Divas” é, antes 
de mais nada, uma história real sobre sub-
versão e revolução; sobre amizade, empatia 
e sobre a luta travada para poder viver o 
“eu” em plenitude. A diretora estreante con-
segue, de uma maneira muito sensível, tra-
balhar suas personagens de forma humani-
zada e sem nenhum tipo de mistificação em 
torno do que é ser uma travesti. 

O documentário tem como premissa 
traçar as trajetórias pessoais e coletivas 
de Rogéria, Valéria, Jane Di Castro, Camille K, 
Fujica de Holliday, Eloína, Marquesa e Brigitte 
de Búzios; as primeiras artistas assumida-
mente travestis no Brasil. Todas elas, assim 
como a diretora, têm algo em comum: uma 
forte conexão com o Teatro Rival, proprie-
dade da família de Leandra – que, ao narrar 
a história, acaba se tornando uma persona-
gem do enredo – e onde todas essas pes-
soas começaram suas carreiras.

É importante salientar que, embora o 
teatro seja um cenário, ele é também um 
personagem, inclusive muito relevante na 
narrativa porque é ele o fomentador da 
história: é por conta dele que todos os 
personagens se conectam e onde alguns 
acontecimentos relevantes acontecem. Ele 
é apenas uma construção no Rio de Ja-
neiro, porém ganha vida no roteiro e nos 
depoimentos marcantes das oito traves-
tis, criando em quem assiste certa apro-

ximação, carinho ou respeito.  As histórias 
são contadas de maneira muito pessoal e 
parece haver uma preocupação muito par-
ticular em destrinchar por completo o ínti-
mo de cada personagem, mostrando suas 
complexidades. Talvez seja por isso que o 
documentário é tão intenso, porque ele vai 
muito além da faceta bem-humorada com a 
qual estamos acostumados a ver no desen-
volvimento de personagens travestis. 

Nós vemos os dramas de cada perso-
nagem e suas fragilidades: vemos os sacri-
fícios feitos por conta do período ditatorial, 
vemos o processo para que pudessem viver 
mais honestamente consigo, vemos os dra-
mas familiares, vemos a dor das perdas e as 
dificuldades do envelhecimento. Leal é pre-
cisa ao fazer cair as máscaras, deixando as 
personagens “desnudas” para que possamos 
entender bem quem elas são e, mais impor-
tante, o porquê são. 

LC: Qual a relação dos personagens?
LL: Outra questão interessante é a 

relação das personagens. Todas elas pos-
suem suas particularidades, mas funcionam 
como grupo. Isso não quer dizer que elas 
são apresentadas em plena harmonia. Na 
realidade, o filme se preocupa em mostrar 
de maneira verossímil como é o relaciona-
mento das oito, exibindo seus conflitos e 
discordâncias.  A diretora se sai bem ao 
costurar e mostrar, através de suas divas, 
a problemática do preconceito e a forma 
como a sociedade maltrata e massacra as 
travestis. Por esse presente que é “Divinas 
Divas”, não é de se estranhar que Leandra 
Leal tenha ganhado dois prêmios no Fes-
tival do Rio – o de melhor documentário 
pelo júri popular e o Prêmio Felix, que se-
leciona os melhores filmes LGBTQ. Ainda 
assim, esse não é um enredo triste, muito 
pelo contrário: ele doa esperança, porque 
cada uma das personagens injeta em quem 
assiste uma dose intensa de resiliência. E 
a mensagem é clara: resistir, porque não 
podemos deixar de lutar por nós mesmos.

FOTOS: Divulgação/Agência Brasil
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Conta de luz não vai subir no Verão
mulheres debatem 
filoproduto em cG

As plantas medicinais 
são de extrema importância 
para as famílias agricultoras, 
sobretudo para as mulheres. 
O domínio sobre o uso dessas 
plantas além de aperfeiçoar o 
tratamento doméstico de pe-
quenos problemas de saúde, 
gera autonomia. Nesse sentido 
e afim de aprimorar e ampliar o 
trabalho das mulheres agricul-
toras com essas plantas, acon-
teceu na última quarta-feira 
(7) no Centro Agroecológico São 
Miguel (CASM), no município de 
Esperança, uma oficina de Tec-
nologia de Sabões e Desenvolvi-
mento de Fitoprodutos. 

subaru e triumph 
convocam recall

A CAOA Montadora de Veícu-
los Ltda. e a Triumph - Fabricação de 
Motocicletas de Manaus Ltda anun-
ciaram o recall de seus automóveis 
e motocicletas, respectivamente.  

No caso da CAOA, o recall 
abrange os modelos Subaru Fores-
ter 2.0 e 2.5 Turbo, Subaru WRX STI 
2.5 Hatch, Subaru WRX 2.5 Sedan 
e Hatch, Subaru IMPREZA 1.5 Hat-
ch e Subaru IMPREZA 2.0 Sedan 
e Hatch. Os veículos apresentam 
uma possível falha de vedação na 
estrutura do airbag frontal do lado 
do passageiro, podendo ocasionar 
a projeção de fragmentos de metal 
no interior do veículo.

idoso é morto ao 
entrar em favela

Um idoso de 66 anos foi morto 
ao entrar em uma favela por engano, 
na Zona Oeste do Rio, na madrugada 
de domingo, 11. Paulo dos Santos foi 
atingido por tiros quando dirigia na 
região entre os bairros de Realengo 
e Padre Miguel, na Zona Oeste, e en-
trou na favela de Vila Vintém. Ele foi 
encontrado ferido, no interior do seu 
carro, próximo à Praça dos Cadetes.
Segundo informações da Delegacia de 
Homicídios da capital, Santos chegou a 
ser levado ao Hospital Municipal Albert 
Schweitzer, em Realengo, mas não re-
sistiu aos ferimentos. A Polícia Civil ins-
taurou procedimento para investigar 
as circunstâncias e a autoria do crime.

corpo de filho de 
cantora é enterrado

Organizações de direitos hu-
manos e antirracistas divulgaram 
notas e mensagens se solidarizando 
com a cantora Tati Quebra Barraco. Ela 
perdeu o filho Yuri Lourenço da Silva, 
19 anos, no último domingo (11), em 
suposta troca de tiros com a polícia, 
na Cidade de Deus, no Rio de Janeiro. O 
corpo dele foi sepultado ontem. Desde 
a queda de um helicóptero no conjun-
to habitacional há 15 dias, por razões 
ainda não esclarecidas, várias opera-
ções têm sido realizadas no local, de 
acordo com a polícia, para combater 
o tráfico de drogas. Nas redes sociais, 
Tati culpou a Polícia Militar pela morte 
do jovem, que não resistiu aos dispa-
ros, e desabafou: “Sem palavras, Yuri, 
mãe vai te amar para sempre”.

parada defende 
lei de identidade 

Dezenas de milhares de ma-
nifestantes ocuparam a orla da Praia 
de Copacabana, na Zona Sul do Rio de 
Janeiro, na tarde do último domingo 
(11), durante da 21a Parada do Or-
gulho LGBT Rio, que procurou chamar 
a atenção para a necessidade do 
respeito à diversidade de gênero. O 
número oficial de participantes não foi 
divulgado. Com o lema “Eu sou Minha 
Identidade de Gênero”, o movimento 
de lésbicas, gays, bissexuais, traves-
tis, transexuais e afins luta pela apro-
vação do Projeto de Lei (PL) 5002/13 
– Lei de Identidade de Gênero.

O diretor-geral do Ope-
rador Nacional do Sistema 
Elétrico (ONS), Luiz Edu-
ardo Barata Ferreira, disse 
ontem que a bandeira tari-
fária aplicada nas contas de 
luz deverá ser a verde até o 
fim do verão, o que significa 
que não haverá cobranças 
extras para o consumidor.

“As simulações que te-
mos feito não sinalizam 
para a mudança de bandei-
ra pelo menos durante o 
período úmido, que vai até 
abril”, afirmou Ferreira. “A 
carga de consumo de ener-
gia em 2016 não cresceu e 
houve reforço na geração 
de energia. Nossa expecta-
tiva é que, mesmo duran-
te o verão, nós tenhamos 
um abastecimento seguro”, 
completou.

O consumo de energia 
em 2016 se manteve estável 
em relação a 2015, segundo 
Ferreira. A carga de ener-
gia este ano deve totalizar 
64.636 megawatts médio 
(MWmédio). No ano passa-
do, o consumo de energia 
elétrica no País caiu 1,8% 
em comparação a 2014. A 
estagnação do consumo de 
energia é atribuída à reces-
são econômica.

Segundo o diretor-
-geral, não há risco de de-
sabastecimento de energia 
para todas as regiões do 
País pelos próximos cinco 
anos e a expansão da gera-
ção elétrica soma 9.130 MW 
até novembro deste ano.

A bandeira tarifária 
será verde em dezembro. No 
mês passado, ela foi amare-
la. Segundo a Agência Na-
cional de Energia Elétrica 
(Aneel), o que determinou a 
volta da bandeira para o pa-
tamar verde foi a condição 
hidrológica mais favorável, 
o que subiu o nível dos re-
servatórios de hidrelétricas 
e permitiu o desligamento 
das usinas termelétricas, 
mais caras. 

Desde que foi imple-
mentado o sistema de ban-
deiras tarifárias, em janeiro 
de 2015, até fevereiro deste 
ano, a bandeira se manteve 
vermelha, primeiramente 
com cobrança de R$ 4,50 a 
cada 100 quilowatts-hora 
(kWh) consumidos e, de-
pois, com a bandeira verme-
lha patamar 1, que significa 
acréscimo de R$ 3,00 a cada 
100 kWh. Em março, pas-
sou para amarela, com custo 
extra de R$ 1,50 a cada 100 
kWh, e de abril a outubro 
ficou verde, sem cobrança 
extra. No mês passado, a 
bandeira passou para a cor 
amarela novamente.

Ana Cristina Campos 
Repórter da Agência Brasil

Bandeira tarifária aplicada 
no valor do consumo
será mantida verde

Duas estudantes paraibanas 
receberam, ontem, o Prêmio Na-
cional de Redação do Programa 
Cooperjovem, na sede da Orga-
nização das Cooperativas Brasilei-
ras (OCB), em Brasília. Em sua 10a 
edição, o prêmio teve como tema 
“Atitudes sustentáveis: promover 
ações e agir coletivamente”. Os 
textos produzidos pelas estudan-
tes Maria Clara Pereira, da Escola 
Municipal Jaime Lacet, de Santa 
Rita, e Ana Carolina Coelho Sil-
va, da Escola Estadual Dom Luiz 
Gonzaga Fernandes, de Campina 
Grande, se destacaram entre 16 
mil redações inscritas.

Dentre as 16 mil redações ins-
critas, 48 foram selecionadas como 
finalistas depois de duas etapas 
eliminatórias: uma na escola e ou-
tra na unidade estadual do Serviço 
Nacional de Aprendizagem do Coo-
perativismo (Sescoop). A terceira 

classificação ocorreu em Brasília, no 
Sescoop Nacional. Desses, seis estu-
dantes (três da categoria I e três da 
categoria II) foram contemplados 
com a premiação.

Na categoria I, para alunos de 
4o e 5o anos do Ensino Fundamen-
tal, foram vencedores os estudantes 
Gabriel Souza (SP), Karollina Rocha 
(SC) e Maria Clara Pereira (PB). Na 
categoria II, receberam o troféu 
Ana Carolina Silva (PB), e Andressa 
do Couto e Luana Diehl (SC).

Tanto os alunos quanto suas 
escolas, professores e cooperativas 
parceiras receberam os prêmios de 
participação (troféus e notebooks). 
Em seguida, realizaram um roteiro 
cívico-cultural por Brasília, incluindo 
uma visita ao Congresso Nacional. 
Amanhã (13), pela manhã, embar-
cam em uma viagem cultural à cida-
de de Nova Petrópolis (RS), para co-
nhecer o berço do cooperativismo 

brasileiro, na companhia de seus 
responsáveis e dos coordenadores 
da unidade estadual premiada.

O presidente do Sistema OCB, 
Márcio Lopes de Freitas, entusias-
ta do programa, acredita na im-
portância do Cooperjovem para a 
manutenção e o futuro do coope-
rativismo. Ele defende que é desde 
cedo que se planta a semente para 
colher adultos conscientes e com-
prometidos. “É um investimento a 
longo prazo que fazemos, e talvez 
o mais importante de todos. São os 
jovens que farão a diferença no fu-
turo”, afirmou. 

O Cooperjovem é uma iniciati-
va da Organização das Cooperativas 
Brasileiras (OCB), desenvolvido pelo 
Serviço Nacional de Aprendizagem 
do Cooperativismo (Sescoop) desde 
2007 e envolve quase 100 mil alu-
nos, 566 escolas, apoio de 87 coope-
rativas em 11 estados do País. 

Paraibanas levam prêmio nacional 
REdAÇÕEs soBRE AtitUdEs sUstEntÁVEis

FOTOS: Divulgação

Os textos de Maria Clara e Ana Carolina se destacaram entre as 16 mil redações inscritas no Programa Cooperjovem

Trabalhadores nascidos 
em dezembro poderão sacar o 
abono salarial do Programa de 
Integração Social (PIS) a partir 
da próxima quinta-feira (15). 
Este ano, o valor do benefício 
será associado ao número de 
meses trabalhados no exercí-
cio anterior.

Quem trabalhou um mês 
no ano-base 2015 receberá 
1/12 do salário-mínimo. Quem 
trabalhou dois meses receberá 
2/12, e assim por diante. Só re-
ceberá o valor total quem tiver 
trabalhado o ano-base 2015 

completo. O benefício poderá 
ser retirado nos canais de au-
toatendimento da Caixa Econô-
mica Federal, por meio do Car-
tão do Cidadão, casas lotéricas 
e correspondentes Caixa Aqui 
ou nas agências da Caixa. Para 
quem tem conta no banco, o 
dinheiro será depositado hoje, 
desde que haja movimentação 
com saldo positivo e um único 
titular.

Também serão pagos os 
rendimentos do saldo de quo-
tas do PIS para os trabalhado-
res cadastrados no programa 

até 04/10/1988. No próximo 
mês, os pagamentos serão rea-
lizados a partir do dia 19 para 
trabalhadores nascidos em ja-
neiro e fevereiro.  Para saber se 
tem direito a receber o benefí-
cio de até um salário-mínimo, 
o trabalhador pode consultar o 
site da Caixa ou ligar no telefo-
ne 0800 726 0207, opção 1.

O abono do PIS é pago ao 
trabalhador que tem, no míni-
mo, cinco anos de cadastro no 
PIS/Pasep, recebeu uma média 
mensal de dois salários-míni-
mos e trabalhou pelo menos 30 

dias no ano de 2015. Os dados 
do trabalhador precisam ter 
sido informados corretamente 
pela empresa ao Ministério do 
Trabalho, na Relação Anual de 
Informações Sociais (Rais) do 
ano-base 2015.

Quando o saque do ren-
dimento do PIS não é efetuado 
até 30 de junho, o valor é incor-
porado ao saldo de quotas para 
atualização e disponibilidade 
no próximo calendário. Os ren-
dimentos variam conforme o 
saldo existente na conta do PIS 
vinculada ao trabalhador.

O Ministério do Plane-
jamento, Desenvolvimento 
e Gestão autorizou, on-
tem, o Instituto Nacional 
do Seguro Social (INSS) a 
nomear mais 150 candida-
tos aprovados em concur-
so público feito pelo órgão 
em 2015. Anteriormente, 
o ministério já havia au-
torizado as nomeações de 

300 servidores. Com esta 
nova portaria, as nomea-
ções autorizadas chegam a 
450. Conforme a Portaria 
nº 388, publicada no Diário 
Oficial da União, as novas 
nomeações visam o preen-
chimento de 100 cargos de 
técnico do Seguro Social e 
50 cargos de analista do 
Seguro Social (formação 

em Serviço Social), ambos 
da Carreira do Seguro So-
cial. Os atos de nomeação 
ocorrerão a partir deste 
mês, mediante utilização 
do saldo das autorizações 
para provimento de car-
gos, empregos e funções do 
Anexo V da Lei Orçamen-
tária Anual de 2015 (LOA-
2015). Os concursos pú-

blicos no Poder Executivo 
Federal seguem suspensos 
como medida de controle 
de gastos, lembrou o minis-
tério. A responsabilidade 
pela verificação prévia das 
condições para a nomeação 
dos candidatos aprovados 
será do INSS, a quem cabe-
rá baixar as normas admi-
nistrativas cabíveis.

PIS será liberado na próxima quinta-feira

INSS vai contratar candidatos aprovados

tRABALHAdoR nAscido Em dEZEmBRo

concURso pÚBLico

Risco de 
falta de 
energia 
elétrica é 
descartada 
para os 
próximos 
cinco anos
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Governo deve anunciar novo pacote ainda este ano

Medidas econômicas 
O ministro da Fazenda, 

Henrique Meirelles, disse on-
tem, durante almoço anual 
da Federação Brasileira de 
Bancos (Febraban), na capital 
paulista, que o governo está 
terminando de estruturar 
novas medidas econômicas a 
serem anunciadas ainda este 
ano, mas não deu detalhes.

“Estamos trabalhando 
intensamente em uma aná-
lise de medidas que possam 
ser tomadas depois da apro-
vação da Proposta de Emen-
da Constitucional do Teto 
de Gastos e que a partir da 
consolidação da trajetória de 
ajuste fiscal possamos traba-
lhar em uma agenda que vá 
aumentar a produtividade da 
economia brasileira”, disse 
Meirelles a banqueiros.

Segundo o ministro, na 
medida em que os gastos 
do governo comecem a cair, 
atingindo padrões susten-
táveis, a produtividade na-
cional vai aumentar. “Isso 
vai permitir que população 
invista, consuma e cresça. 
Portanto estamos caminhan-
do para maior equilíbrio da 
economia, só que isso tem 
que ser complementado por 
uma série de medidas. O foco 
principal será o aumento da 
produtividade em todas as 
áreas visando tornar os pro-
cessos das empresas mais 
ágeis, fáceis e seguros.”

Meirelles calcula que a 
economia do País deva co-
meçar a crescer no primeiro 
semestre de 2017 e que, ape-
sar das estimativas serem 
baixas, é preciso levar em 
conta a queda do Produto In-
terno Bruto (PIB) registrada 
em 2016. “A partir daí a com-
paração é contaminada por 
um ponto de partida muito 
baixo. Se medirmos o PIB 
do quarto trimestre de 2017 

sobre o quarto trimestre de 
2016 nossa previsão é de 
crescimento de 2,8%.” O ti-
tular da Fazenda voltou a de-
fender a necessidade de corte 
nos gastos públicos e reequi-
líbrio fiscal para que a susten-
tabilidade econômica volte 
a padrões normais e passe a 
atrair investidores e a gerar 
confiança no País. “Nos últi-
mos dez anos, a despesa pú-
blica subiu para quase 20% 
do PIB, portanto tivemos que 
verificar a questão estrutu-
ral, coisa que não se muda de 
uma hora para a outra.”

Expansão do crédito
Meirelles destacou que 

o crédito não será estimula-
do como ocorreu nos últimos 
anos e que o governo não re-
petirá nenhuma medida que 
não tenha dado certo anterior-
mente, como subsídios e o que 
ele chamou de “estímulos arti-
ficiais que aumentam o déficit”.

“Uma das causas que es-
tão fazendo a retomada de-
morar são justamente esses 
incentivos que foram dados 
para setores industriais para 
aumentarem muito sua capaci-
dade, acima do que seria uma 
previsão realista”, criticou.

Lava Jato
O ministro disse não 

acreditar que os vazamen-
tos das delações premiadas 
da Operação Lava Jato, que 
citam diversos nomes do 
governo, possam atrapalhar 
o desempenho do pacote de 
medidas econômicas a ser 
anunciado em breve. “Do 
nosso ponto de vista, a agen-
da econômica segue normal-
mente. O mais importante é 
exatamente a aprovação da 
PEC que estabelece o teto 
para o crescimento das des-
pesas públicas. A agenda 
econômica segue indepen-
dentemente de dificuldades 
políticas”, analisou.

Consumo de energia 
se mantém em 2016

O consumo de energia em 
2016 não se alterou em relação a 
2015, disse ontem o diretor-geral do 
Operador Nacional do Sistema Elétrico 
(ONS), Luiz Eduardo Barata Ferreira. A 
carga de energia este ano deve totali-
zar 64.636 megawatts médios (MW-
médios), 2 mil megawatts abaixo da 
previsão feita em agosto. No ano pas-
sado, o consumo de energia elétrica 
no País caiu 1,8% em comparação a 
2014. A estagnação do consumo de 
energia é atribuída à recessão eco-
nômica. “A operação do sistema hoje 
está mais tranquila do que algum 
tempo atrás”, afirmou Ferreira.

Inflação é projetada 
pouco acima do teto

O mercado financeiro espera 
que a inflação este ano fique bem 
próxima do teto da meta. De acordo 
com a pesquisa semanal – Boletim 
Focus - do Banco Central, feita junto 
a instituições financeiras, a projeção 
para o Índice Nacional de Preços ao 
Consumidor Amplo (IPCA) caiu de 
6,69% para 6,52%. O limite supe-
rior da meta de inflação é de 6,50% 
e o centro, 4,5%. Essa foi a quinta 
redução seguida na estimativa para 
o índice este ano. Para 2017, a taxa 
foi ajustada de 4,93% para 4,90%, 
segundo o boletim divulgado toda 
segunda-feira, em Brasília. 

9.409  servidores 
aderem a plano do BB 

O Banco do Brasil informou 
ontem, em comunicado ao mercado, 
que 9.409 empregados aderiram 
ao Plano Extraordinário de Apo-
sentadoria Incentivada (Peai). A 
adesão ao plano estava aberta até 
a última sexta-feira (9). O público 
potencial que poderia aderir ao pro-
grama era de 18 mil pessoas. Com 
essa adesão, o banco terá despesas 
com pagamento de incentivos em 
2016 de R$ 1,4 bilhão. Entretanto, 
em 2017 a estimativa é de redução 
de despesas com pessoal no valor 
de R$ 2,3 bilhões.

Vagas na indústria 
criativa crescem

Os empregos na indústria 
criativa cresceram 0,1% em 2015 na 
comparação com 2013, totalizando 
851,2 mil trabalhadores, conforme 
Mapeamento da Indústria Criativa 
no Brasil, divulgado na última se-
mana pela Federação das Indústrias 
do Estado do Rio de Janeiro (Firjan). 
“No período em que o Brasil perdeu, 
nesses dois anos de análise, 900 mil 
postos de trabalho, qualquer saldo 
positivo é comemorado. E a indústria 
criativa foi positiva”, disse o gerente 
do Programa da Indústria Criativa do 
Sistema Firjan, Gabriel Pinto.

Brasileiro abandona 
o 20 chip no celular

Para pagar mais barato nas 
ligações de celular, muitos brasileiros 
costumam ter mais de um chip no 
mesmo aparelho, ou usar vários apa-
relhos. Assim, é possível ligar para o 
número de uma mesma operadora pa-
gando menos e, às vezes até de graça. 
Mas esse hábito está mudando no 
País, porque o preço das ligações en-
tre operadoras diferentes vem sendo 
reduzido nos últimos anos.  “Isso re-
duziu o fenômeno do ‘consumidor com 
todos os chips”, explicou o pesquisa-
dor do Instituto Brasileiro de Defesa 
do Consumidor (Idec), Rafael Zanatta.

Flávia Albuquerque
Da Agência Brasil

Em franca expansão no País, a nova 
classe média brasileira já movimenta 
anualmente cerca de R$ 1 trilhão, dos 
quais R$ 56 bilhões são de moradores 
de comunidades, que  englobam um to-
tal de 12 milhões de pessoas residentes 
em periferias.  

Os números fazem parte de uma 
pesquisa sobre o mercado consumidor 
representado por moradores de comu-
nidades que, apesar da crise, encontra-
se em franca expansão. 

 O levantamento feito pela empre-
sa Outdoor Social, que funciona como 
uma ferramenta de marketing com o 
objetivo de inserir os moradores das 
comunidades das periferias de todo 
o Brasil na economia formal.  “Esta é 

uma das razões que faz com que o Out-
door Social passe a integrar estratégias 
de negócios de empresas de diferentes 
setores. O projeto está presente em 
10.249 pontos do Brasil, em 23 estados 
e no Distrito Federal” ressalta Emília 
Rabello, jornalista e sócia da Minas de 
Ideias Comunicação Integrada e ideali-
zadora da Outdoor. 

“Ao longo de quatros anos de atua-
ção, nós constatamos os benefícios do 
projeto para moradores e empresas. 
Para se ter uma ideia do alcance e do 
potencial do projeto, 25% das pessoas 
disseram optar por consumir os produ-
tos de uso diário adquiridos em lojas da 
comunidade onde moram. No caso de 
eletrônicos e eletroportáteis, os núme-
ros são ainda melhores, 34% compram 
em lojas nas comunidades ou no entor-
no”, explicou. 

Setor movimenta R$ 1 tri 
por ano e cresce no País

NOVA CLASSE MÉDIA BRASILEIRA

Nielmar de Oliveira
Da Agência Brasil

O aumento da incerteza 
política, em decorrência do 
vazamento de delação pre-
miada de um ex-executivo da 
Odebrecht e seus desdobra-
mentos, foi responsável nessa 
segunda-feira, 12, pelo fecha-
mento em alta dos juros de 
longo prazo. Já as taxas curtas 
terminaram em baixa, com o 
crescimento das apostas de 
que o Banco Central deve ace-
lerar o ritmo de corte da Selic 
a partir de janeiro após indica-
ções da autoridade monetária. 

Essas apostas decorrem, 
segundo o estrategista-chefe 
da CA Indosuez Wealth, Vladi-
mir Caramaschi, dos “sucessi-
vos” sinais emitidos pelo BC. 
Em São Paulo, ontem, o pre-
sidente da autoridade mone-
tária, Ilan Goldfajn, disse que 
a atual fraqueza da atividade 
econômica torna mais prová-
vel o processo de desinflação.  
Também afirmou que a infla-
ção corrente tem surpreendi-
do favoravelmente. Segundo 
Caramaschi, “o mercado tem 
quase certeza que deve vir um 
corte de 50 (pontos-base) da 

Selic em janeiro”. Um profis-
sional calculou que as apostas 
de redução de 0,75 ponto por-
centual esta tarde já estavam 
em 28%. 

Já os juros de longo pra-
zo, lembrou o estrategista da 
CA Indosuez Wealth, são mais 
sensíveis à questão fiscal. “No 
médio e longo prazos, o mer-
cado ficou mais pessimista 
em relação à aprovação de 
reformas, em especial, da 
Previdência”, pontuou. Para 
esta  terça-feira, é esperada a 
aprovação, em segundo turno 
no Senado, da PEC do Teto de 
gastos públicos. 

“A PEC deve passar”, pre-
viu Caramaschi, acrescentan-
do que diante da perspectiva 
de recesso e eleições para 
presidências no Congresso, só 
entre fevereiro e março o mer-
cado terá noção do apoio polí-
tico à reforma previdenciária.

Ao término da sessão re-
gular, o contrato de Depósito 
Interfinanceiro (DI) com ven-
cimento em janeiro de 2018 
tinha taxa de 11,82%, ante 
11,87% no ajuste de sexta-
feira. A taxa do DI para janei-
ro de 2019 caía de 11,47% 
para 11,43%. 

Juros curtos caem com 
as apostas para a Selic

INCERTEZA POLÍTICA

Renata Pedini
Da Agência Estado

Os contribuintes optan-
tes pelo Simples Nacional e 
que tenham débitos com a 
Receita Federal relativos a 
competências até maio de 
2016 poderão optar pelo 
parcelamento da dívida em 
até 120 meses, com presta-
ção mínima de R$ 300. O pra-
zo de opção começou ontem 
e vai até o dia 10 de março 
de 2017. A opção pelo par-
celamento abrange a totali-
dade dos débitos exigíveis e 

implica desistência compul-
sória dos parcelamentos em 
curso. A resolução e a instru-
ção normativa que regula-
mentam o parcelamento de 
débitos do Simples Nacional 
foram publicadas ontem no 
Diário Oficial da União.

Para incluir no parcela-
mento os débitos que estão 
em discussão administrativa 
ou judicial, o contribuinte 
deverá comparecer à uni-
dade da Receita Federal de 
seu domicílio tributário e 
apresentar desistência da 

discussão administrativa ou 
cópia da petição de desistên-
cia da ação judicial. A primei-
ra parcela deverá ser paga, 
em regra, até dois dias após 
o pedido ou até o último dia 
útil do mês, o que for menor, 
informou a Receita Federal. 
O pedido de parcelamento 
deverá ser apresentado até 
as 20h, horário de Brasília, 
do dia 10 de março de 2017, 
exclusivamente por meio do 
site da Receita na internet 
nos portais e-CAC ou Simples 
Nacional.

Contribuinte já pode parcelar 
débitos com Receita Federal

SIMPLES NACIONAL

Da Agência Brasil

O Diário Oficial da União 
publicou ontem decreto que 
permite aos produtores do 
Norte e Nordeste renegociar 
dívidas rurais. Com a regula-
mentação, o Governo Federal 
estabeleceu as condições pelas 
quais os agricultores poderão 
quitar ou renegociar as opera-
ções de crédito rural contra-
tadas até 31 de dezembro de 
2011. A medida é válida para 
financiamentos com recursos 

dos fundos constitucionais 
do Norte e do Nordeste, por 
meio do Banco da Amazônia e 
Banco do Nordeste, e também 
se estende a operações finan-
ciadas pelo Banco do Brasil e 
Caixa Econômica Federal. 

Dados do Ministério da 
Integração mostram que um 
milhão de operações de cré-
dito podem ser renegociadas. 
São 782 mil operações no Nor-
deste e 211 mil na região Nor-

te, beneficiada pela primeira 
vez com medida de renegocia-
ção de dívida com desconto. 
Também estão contemplados 
produtores rurais do norte de 
Minas Gerais e norte do Espí-
rito Santo. 

O ministério informou 
também que outra vantagem 
do projeto é o percentual de 
desconto máximo para quem 
quiser quitar o débito, que 
passou de 85% para 95%.

Renegociação de dívidas rurais

Cerca de R$ 56 bilhões são provenientes de moradores de comunidades de periferias

FOTO: Reprodução/Internet



Ex-deputada Lúcia Na-
varro Braga, economista 
Heitor Cabral, Sras. Laísa 
Brito, Yedinha Ferro, Nilza 
Maia, Luiza dos Santos 
Gomes e Juliana Lemos 
Carneiro, empresária Ne-
nem Toscano, executivo 
Lúcio Ferreira.
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Ele disse Ela disse

oretti G Zenaide
@letazenaidegzenaide@gmail.com colunagorettizenaide

Parabéns
Zum Zum Zum

   O grupo Ellas, formado por Lúcia Nóbrega, Irene Ribeiro, Helena Almeida, Solange 
Ribeiro Coutinho, Vera Medeiros, Fátima Braga, Maria Emília Freitas, Socorro Fontes, 
Tereza Cunha, Marília Loureiro, Socorro Carvalho, Dalva Gonçalves e Berenice Paulo Neto  
realiza sua confraternização natalina amanhã no almoço do restaurante Porto Madero. 

FOTOs: Goretti Zenaide

Pais dos noivos: José Inácio e Diana Morais Marinho, Luciana e Débora Julinda Maia

Momento único de Natália Morais Marinho e Francisco Leocádio Maia

A matricarca Ozanira de Almeida Maia e seu filho Luciano Maia

Prêmio
ACONTECE hoje, 

às 19h no auditório 
do Sebrae em João 
Pessoa, a etapa es-
tadual do Prêmio de 
Competitividade para 
Micro e Pequenas 
Empresas - Prêmio 
MPE Brasil 2016.

A Paraíba teve 
1.225 empresas 
inscritas e dessas 23 
foram selecionadas 
e serão avaliadas 
quanto a qualidade 
de gestão e a ca-
pacidade inovadora 
para concorrer à 
etapa nacional.

CAsAMENTO lindo e de muito bom gosto foi o de 
Natália Marinho e Francisco Leocádio Maia no último sába-
do, na bucólica Fortaleza de Santa Catarina, com cerimônia 
religiosa ministrada pelo monsenhor Ivônio Cassiano, com  
cerimonial de Mariana Tenório e acompanhamento musical 
regido pelo maestro João Gurgel.

No pátio da Fortaleza foi montada uma gigantesca 
estrutura para abrigar com conforto os convidados, am-
bientado por Mariana Lucena, Júnior Produções e Kiara 
Eventos. O caprichado buffet foi de Ignez Cunha que há 40 
anos realiza os casamentos da família e também assinou os 
bonitos modelos usados pelas mães dos noivos. O bolo foi 
confeccionado pela SáDora, da avó da noiva e os docinhos 
de Apolônia Doces, ambas, da cidade de Santa Luzia.

O vestido da noiva teve assinatura de Lucas Anderi 
e durante a recepção a música ficou por conta de Beto 
Movimento e Pegada Sertaneja.

Marcha nupcial

Dois Pontos

  A PEC 55, que limita o teto de 
20 anos para o gasto público, violará 
direitos humanos, alertou o relator da 
ONU para extrema pobreza e direitos 
humanos, Philip Alston.
  Para ele, foi uma medida “radical” 
e sem “compaixão”.

Cabo Branco

A NOITE de hoje 
é de festa para os 
que fazem e gostam 
do Esporte Clube 
Cabo Branco que está 
comemorando seus 
gloriosos 101 anos de 
atividades sociais e 
esportivas. O presi-
dente Gilberto Ruy e 
o vice, Jeová Colaço 
convidam para um 
coquetel de adesão 
(R$30) às 19h30 no 
restaurante Panorâm-
ico, com homenagens 
aos que ajudaram o 
Clube, seguida de muita 
música com a banda 
The Baile.

Ednamay Cirilo, Ana Maia, vice-governadora Lígia Feliciano e diretora do Iphaep Cassandra Figueiredo
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A gloriosa equipe do Iphaep com esta colunista e a vice-governadora Lígia Feliciano

Foto: Secom/PB

A EsCOLA de Administração Tributária (Esat), 
da Secretaria de Estado da Receita, concorre hoje ao 
prêmio da Associação Brasileira de Recursos Humanos 
Seccional da Paraíba. Ela concorre ao prêmio “Ser 
Humano”, com programa de qualificação “Semeando 
Sementes da Cidadania”, que oferece cursos à dis-
tância para servidores.

ser Humano

“A educação popular é 
o meio mais eficaz de 
assegurar a defesa do 
patrimônio histórico e 
artístico nacional”

“O patrimônio histórico 
de uma nação pode 
dizer muito sobre ela na 
atualidade, mesmo daqui 
a 100 anos”

RODRIGO MELO FRANCO DE ANDRADE LÚCIA BITENCOURT

   O artista Wilson Figueiredo é quem assina a obra de arte da fachada do 
Residencial Palazzo Roberto Pinto da construtora Massai, em Campina Grande. A es-
cultura “Fantasia e Fascínio” em chapas de ferro, foi inspirada na cultura neoclássica.

Resgatando o Centro
O ÚLTIMO domingo foi movimentado nas Praças 

Anthenor Navarro e São Frei Pedro Gonçalves no Cen-
tro Histórico de João Pessoa por conta das ações do 
projeto “Acordo Cultural”, desenvolvido pelo Governo 
do Estado através do Iphaep para resgatar aqueles 
logradouros e torná-los mais atrativos aos olhos dos 
turistas e dos pessoenses.

Ao final da tarde a vice-governadora Ligia Feliciano 
e o deputado Damião Feliciano marcaram presenças 
no evento que prestou homenagens aos patronos e 
padrinhos do projeto, entre os quais esta colunista 
que faz parte e recebeu um troféu criado pelo escultor 
pernambucano J. Maciel, que possui um atelier instalado 
na Praça Anthenor Navarro.

Outro destaque no domingo festivo foi a apre-
sentação da banda da Polícia Militar da Paraíba.

Inteligência

A CODATA, em par-
ceria com a Agência Bra-
sileira de Inteligência Abin, 
realiza hoje às 10h na sala 
de sessões do TRE/PB, 
em João Pessoa, palestra 
sobre “Proteção do Conhe-
cimento Sensível e Noções 
de Contraespionagem”, que 
é um programa voltado 
às instituições públicas e 
privadas do País.

A palestra será às 
10h, ministrada pelos 
oficiais de Inteligência da 
Abin, Washingon Gomes e 
Mariana Barreiras.
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Paraibano Feminino inicia 
jogos de volta e briga
pelo segundo lugar

MELHORES DO BRASILEIRO

Palmeiras é a base da seleção
Gabriel Jesus é eleito o 
craque da temporada e Jair 
Ventura o técnico revelação
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Campeão com uma rodada de 
antecedência e líder isolado du-
rante boa parte da competição, 
o Palmeiras comandou a festa de 
premiação dos destaques do Cam-
peonato Brasileiro 2016, ontem, 
na sede da CBF, no Rio de Janeiro. 
O time alviverde teve nada menos 
que sete jogadores na seleção do 
torneio, além de Cuca apontado 
como melhor técnico e Gabriel Je-
sus eleito o craque após as 38 ro-
dadas de disputa.

O Flamengo foi a segunda 
equipe a ceder mais nomes para 
a lista, tendo dois representantes 
na seleção. Grêmio e Atlético-MG 
completam a relação, com um jo-
gador cada.

Eleita por técnicos dos 20 ti-
mes, capitães e centenas de jorna-
listas, a seleção do Brasileirão 2016 
é formada por Jaílson (Palmeiras); 
Jean (Palmeiras), Pedro Geromel 
(Grêmio), Yerri Mina (Palmeiras) e 
Jorge (Flamengo); Tchê Tchê (Pal-
meiras), Moisés (Palmeiras), Diego 
(Flamengo) e Dudu (Palmeiras); 
Robinho (Atlético-MG) e Gabriel 
Jesus (Palmeiras) - segundo apu-
rou a reportagem do UOL Esporte.

Além dos 11 jogadores, do 
troféu de craque do campeonato 
para Gabriel Jesus e do prêmio de 
melhor técnico para Cuca, a CBF 
anunciou mais dois destaques no 
evento de ontem: o meia Vitor Bue-
no, do Santos, foi eleito o jogador 
revelação do Brasileiro, enquan-

to Jair Ventura, do Botafogo, foi o 
mais votado como treinador-reve-
lação. A festa, inicialmente marca-
da para o dia 5 e adiada por conta 
do trágico acidente envolvendo a 
Chapecoense, teve ainda momen-
tos de homenagem para o clube 
que perdeu boa parte de elenco, 
comissão técnica e diretoria.

Familiares de jogadores fale-
cidos no acidente do avião que le-
vava a Chape para a final da Copa 
Sul-Americana, na Colômbia, esti-
veram presentes à festa. Foi o caso 
de Dona Ilaídes, mãe do goleiro 
Danilo. O arqueiro do time catari-
nense, inclusive, teve até campa-
nha para que fosse votado como 
o craque da galera em eleição na 
internet. 

Três artilheiros
Ao lado de William Pottker, 

da Ponte Preta, e Diego Souza, do 
Sport, Fred terminou o Campeona-
to Brasileiro como artilheiro com 
14 gols. E mais que isso, o atacan-
te do Atlético Mineiro repetiu um 
marco de três grandes nomes do 
futebol: Túlio Maravilha, Romário 
e Dadá.

Nas redes sociais, Fred agra-
deceu aos companheiros após 
conquistar pela terceira vez a arti-
lharia do brasileirão: ‘Quero agra-
decer a Deus por ter me honrado 
com mais uma artilharia. Agradeço 
também aos meus companheiros 
e toda a massa atleticana’. E conti-
nuou: ‘Repetir o feito de três feras 
do futebol, como Romário, Dadá e 
Túlio Maravilha, me deixa ainda 
mais feliz’.

Foto: Bruno Alencastro / Agencia RBS

A UEFA, ontem, sorteou os confron-
tos das oitavas de final da Champions 
League. A primeira etapa do mata-mata 
do principal torneio da Europa, de acor-

UEFA sorteia os confrontos e Barcelona vai enfrentar o PSG
CHAMPIONS LEAGUE

PSG e Barcelona voltam a se enfrentar na Liga

FOTO: Getty Images

Internacional-RS teve quatro técnicos
O empate com o Fluminense 

na última rodada foi um mero de-
talhe e serviu apenas para decorar 
uma campanha cheia de trapalha-
das do Internacional. Como resul-
tado disso, veio a 17ª colocação e o 
inédito rebaixamento para a Série 
B do Campeonato Brasileiro. Fo-
ram quatro técnicos comandando 
um time que foi líder por três ro-
dadas no começo do torneio. Mas 
Argel, Falcão, Celso Roth e Lisca 
não conseguiram evitar o vexame 
colorado.

Menos mal que, dessa vez, o 
presidente do Inter, Vitório Píffero, 
assumiu a queda e afastou a possi-
bilidade de reverter o resultado no 
STJD. "Estou reconhecendo como 
justo dentro de campo o rebaixa-

mento. O Internacional vai jogar 
a Série B do ano que vem com o 
apoio do seu torcedor", disse o di-
rigente .

No dia seguinte à inédita que-
da à Série B do Campeonato Bra-
sileiro, o Internacional anunciou 
Antônio Carlos Zago como novo 
técnico. O ex-zagueiro assina até 
dezembro de 2017, e chega junto 
Galeano, auxiliar técnico, e Carlos 
Pacheco, preparador físico.

O treinador chega após um 
trabalho de sucesso no arquirrival 
Juventude. Por lá, Zago conduziu à 
equipe de Caxias do Sul à Segun-
dona, após uma boa campanha na 
Série C.

Aos 47 anos, Antônio Carlos 
Zago será apresentado em breve, 

na sala de conferências do Estádio 
Beira-Rio. O Colorado será o oitavo 
time do currículo dele, que embar-
cou na carreira em 2009.

Outra decepção do campeo-
nato e que passou por um proces-
so semelhante foi o Corinthians. 
O time paulista defendia o título, 
mas não conseguiu sequer a vaga 
na Libertadores, terminando na 
7ª posição. Assim como o Inter, as 
trocas de técnico também foram 
preponderantes. Após perder Tite 
para a Seleção Brasileira, vieram 
Cristóvão Borges e Oswaldo Olivei-
ra, que não conseguiram dar jeito 
no time. O desmanche da equipe 
campeã e as brigas internas em 
sua diretoria também pesam na 
queda de rendimento corintiano.

QUEDA ESPERADA
O meia Alex 

deixa o campo 
cabisbaixo após 

a queda do 
Internacional

Em excelente 
fase e já 

negociado para o 
Manchester City, 

Gabriel Jesus 
foi o craque do 

campeonato

do com o levantamento estatistico do 
site srgoool, terá a menor diversidade de 
países desde a implantação do formato 
em 2003/2004. São apenas seis países na 
briga pelo título da UCL. O atual cam-
peão Real Madrid vai encarar o italiano 
Napoli. Mas o grande desafio das oitavas 
de final será entre PSG e Barcelona.

A Espanha, grande campeã da UEFA 
Champions League e vencedora nas úl-
timas três edições, contará com o maior 
número de representantes. Serão quatro 
com destaque ao atual campeão Real 
Madrid. A novidade é o Sevilla, tricam-
peão da UEFA Europa League, que se 
juntará a outros dois gigantes (Barcelo-
na e Atlético de Madrid).

Enquanto isso, Inglaterra e Alema-
nha terão três clubes cada. A maior sur-
presa é o Leicester City, atual campeão 
da Premier League que terá ainda os in-

gleses do Arsenal e Manchester City. Já 
Bayern de Munique, Borussia Dortmund 
e Bayer Leverkusen defenderão as co-
res alemãs. França, Portugal e Itália, por 
outro lado, contarão com dois represen-
tantes cada. Monaco e PSG ostentarão a 
bandeira francesa. Portugal torcerá por 
Benfica e Porto, enquanto Juventus e 
Napoli são os italianos do mata-mata.

A presença apenas de clubes dos 
seis principais países do futebol europeu 
chega uma temporada depois do recor-
de de representantes. Em 2015/2016 fo-
ram nada menos do que dez países com 
clubes nas oitavas de final. Já em três 
oportunidades a UCL contabilizou nove 
países diferentes nas oitavas de final 
(2007/2008, 2011/2012 e 2012/2013). No 
geral, porém, o primeiro mata-mata do 
torneio costuma ter entre sete e oito paí-
ses representados.

O maior vencedor da UEFA Cham-
pions League é o Real Madrid com 11 
conquistas. O Milan aparece com sete, 
contra cinco do Barcelona, Liverpool 
e do Bayern de Munique. O Ajax tem 
quatro títulos, um a mais do que Ju-
ventus, Internazionale e Manchester 
United. Com duas conquistas há Porto, 
Nottingham Forest e Benfica. Chelsea, 
Borussia Dortmund, Olympique, Estrela 
Vermelha, PSV, Steaua Bucuresti, Ham-
burgo, Aston Villa, Feyenoord e Celtic 
têm um título cada.

Em relação aos títulos por países, a 
Espanha é a recordista com 16 conquis-
tas, contra 13 da Itália e 12 da Inglater-
ra. A Alemanha conta com sete feitos na 
Europa, enquanto a Holanda tem seis. A 
lista ainda tem Portugal com quatro títu-
los. França, Iugoslávia, Romênia e Escócia 
somam uma conquista cada.

FOTO: Reprodução
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Valdeno termina o ano como 
um dos destaques da Stock Car
Piloto paraibano fica em 
quarto lugar e projeta 
evolução no próximo ano

Quem se atreve a encarar 
de igual pra igual as Belas 
do Belo? Realmente tá 
difícil atrapalhar a cami-
nhada em direção ao título 
das comandadas de Gleide 
Costa que em três jogos 
marcaram 28 gols, mais 
de nove gols por partida. 
Aplicou 4 a 0 no Flamengo; 
10 a 0 no Kashima e agora 
14 a 0 no Serrano. E pelo visto vem mais gols 
por aí nos próximos três jogos, a volta. A briga 
será pra ver quem vai disputar a decisão, já que 
o segundo colocado ainda tem o direito de deci-
dir o título com o Botafogo, já que não acredito 
que as Belas caiam de produção no returno.

Belas demais

Inter sai de seleto
 grupo após queda

Apenas Flamengo, Cruzeiro, São Paulo e Santos 
permanecem no seleto grupo dos clubes da elite brasi-
leira que jamais foram rebaixados. Haviam cinco, mas o 
domingo, 11 de dezembro, se tornou fatídico para outro 
integrante, o Internacional. O bicampeão brasileiro caiu 
pela primeira vez, graças a uma má gestão de sua direto-
ria que, ainda, tentou enganar a torcida questionando a 
regularidade do jogador Victor Ramos, do Vitória, no STJD, 
mas teve outra derrota.

Felizmente no dia seguinte a queda, a diretoria 
reconheceu o fracasso e descartou nova ação contra 
o Vitória. O Internacional, que é um gigante do futebol 
brasileiro, com certeza vai se reerguer e logo voltar à 
Primeira Divisão, não tenho dúvida nenhuma, do mesmo 
jeito que o Vasco conquistou o seu retorno depois de 
passar pela Série B pela terceira vez.

Antes era comum somente equipes intermediárias 
serem rebaixadas, pois o futebol não tinha muito equi-
librio, ao contrário de hoje, daí aqui e acolá um time da 
elite do futebol nacional cair para a Série B. Que o diga o 
próprio Palmeiras, campeão brasileiro deste ano e que em 
2012 amargou um rebaixamento. O Corinthians também 
teve o seu calvário assim como Grêmio e Botafogo. 
Todos citados deram a volta por cima e recuperaram o 
prestígio com títulos. O Campeonato Brasileiro com 38 
rodadas é desgastante e se não tiver elenco vai sofrer 
com expulsões, cartões amarelos e contusões, além da 
perda de jogadores quando é aberta a janela de transfe-
rência de negociações para a Europa. Então quem não se 
prepara para as adversidades sempre se complica. Clubes 
que ganham o Estadual acham que o elenco é forte. Ledo 
engano. Os campeonatos estaduais não são parâmetros 
para a disputa do Brasileiro. Porque na maioria deles não 
existe competitividade. Nas finais sempre os mesmos. 
Os pequenos servem apenas de saco de pancadas. No 
Rio sempre dá Bota, Fla, Flu e Vasco: em Minas, Atlético 
e Cruzeiro (América ás vezes);  no Rio Grande do Sul, 
Grêmio e Inter; em São Paulo, Corinthians, São Paulo, 
Santos e Palmeiras; e na maioria dos estados acontece o 
mesmo. Então, se explica a queda de um time grande.

O técnico da Seleção Brasileira disse a TV Gazeta ser 
responsável pelo momento ruim do Corinthians. Tite 
deixou o clube em boa situação e a troca de técnico 
e saída de jogadores atrapalhou o sonho de disputar a 
Libertadores.

Baixa do Corinthians

O Botafogo vai assinar 
contrato por dois anos 
com o técnico Jair Ventura 
para a próxima temporada. 
As bases salariais já foram 
acertadas, assim como os 
detalhes do acordo.

Jair Ventura
Pelo segundo ano consecuti-
vo, a CBF promoveu o Curso 
de Gestão Esportiva. Em 2016, 
87 novos gestores participa-
ram das aulas. O presidente 
da FPF, Amadeu Rodrigues, 
participou do curso.

Curso de Gestão

O ano pode se dizer que foi legal para os clubes do Nordeste. 
O Bahia voltou à Primeira Divisão, o ABC de Natal subiu para a 
Série B e o CSA alcançou a Série C, sem falar no Moto Clube, 
novo integrante na Terceira Divisão. O Vitória conseguiu se 
manter na Série A, mesmo perdendo para o Palmeiras em 
casa na última rodada. Lamentar apenas a queda do Santa.

Nordeste em alta

varellajp@yahoo.com.br

Geraldo 
Varela

Valdeno Brito foi um dos 
grandes destaques da tempo-
rada 2016 da Stock Car. Vete-
rano de 42 anos, o paraibano 
foi para a americanense TMG 
— após quatro anos corren-
do pela equipe de A.Mattheis, 
patrocinada pela Shell — e 
fez bonito, andando na fren-
te em praticamente todas as 
etapas e sendo o principal 
concorrente da dupla de pos-
tulantes ao título Felipe Fraga 
e Rubens Barrichello.

Valdeno comentou que 
a mudança de equipe antes 
do início da temporada 2016 
não foi algo tão simples, es-
pecialmente por ter tido um 
desempenho tão bom em seu 
antigo time. Brito foi subs-
tituído neste ano por Átila 
Abreu. Curioso é que Valdeno 
vai deixar a TMG neste ano 
justamente para dar lugar a 
Átila — que, assim como Ri-
cardo Zonta, vão correr pela 
equipe de Americana, que vai 
ser patrocinada pela petro-
lífera holandesa a partir de 
2017. 

“Sempre é muito difícil 
encarar uma mudança. Você 
vê isso também com o pessoal 
da A.Mattheis, ainda que o 
Zonta já estivesse lá. Eu vinha 
de anos bons, sempre entre 
os cinco primeiros, ganhando 

corridas, fazendo poles. Aqui 
mesmo em Interlagos eu ia 
ganhar no ano passado, mas 
tive de parar por conta da luz 
de freio. Tive grandes mo-
mentos por lá”, disse.

O paraibano explicou 
que sempre acreditou que 
teria sucesso ao lado de Thia-
go Meneghel e que, por isso, 
seu rendimento não era sur-
preendente.

“Era mesmo uma incóg-
nita, por se tratar de um time 
novo, ainda que o Thiago Me-
neghel seja um cara muito 
bom e com quem eu sempre 
tive vontade de trabalhar. 
Mas, por mais que seja sur-
presa para alguns, lembro de 
ter conversado com o Me-
neghel lá no começo, apos-
tando que nossa parceria da-
ria certo”, seguiu.

Para Valdeno, o quar-
to lugar com 229 pontos no 
campeonato mostra bem o 
que foi seu desempenho em 
2016. O piloto só lamentou 
que não vai conseguir levar 
a parceria com a TMG para 
frente em razão da mudança 
de patrocinador.

“Esse meu quarto lugar 
eu considero justo. Assim 
como Rubinho, Fraga e Da-
niel Serra merecem estar na 
frente, acho que esse quarto 
lugar é bem de acordo com 
o que foi minha temporada, 
meu desempenho. Faltou 
pole, ainda falta vitória. Mas 

fui muito constante, marquei 
muitos pontos sempre que 
deu. O ideal seria um segun-
do ano com o time, mas isso 
não vai ser possível pela tro-
ca de patrocinadores. Agora 
é levar esse otimismo para o 
time novo em 2017”, explicou 
o veterano.

 O veterano concordou 
que vai tendo um dos me-
lhores desempenhos de sua 
carreira, tendo a regularidade 
como marca. Para Valdeno, a 
Cimed, do líder Fraga, sobrou, 
especialmente nas classifica-
ções.

“Considero essa uma das 
minhas melhores tempora-
das, sim. Fui muito regular, 
constante, por mais que não 
tenha tido tanta velocidade 
quanto em outros anos. Só 
acho que faltou um pouqui-
nho, o pente fino no acerto do 
carro em relação a mim para 
a gente brigar por poles. Mas, 
é bom dizer que a Cimed tam-
bém está em um ano ilumina-
do, tem de respeitar o traba-
lho deles”, falou.

Brito elogiou bastante 
a TMG e contou que vai le-
var ótimas recordações da 
sua casa em 2016. “A equipe 
sempre me deu o carro muito 
bom, com pouquíssimos pro-
blemas mecânicos, então eu 
com certeza vou deixar a casa 
muito satisfeito com tudo”, 
afirmou.

Valdeno só não soube 

escolher exatamente sua me-
lhor corrida em 2016. Con-
tente com o desempenho, 
citou a Corrida do Milhão e 
etapas de Goiânia como seus 
destaques.

“Tive várias boas corri-
das esse ano, sinceramente. 
A Corrida do Milhão foi uma 
muito boa, em que eu larguei 
em décimo e cheguei em ter-
ceiro, logo atrás do Rubinho 
e do Fraga. Tive duas corri-
das em Goiânia muito boas... 
umas três ou quatro ótimas 
esse ano. Mas espero que a 
minha melhor seja a final”, 
disse.  O paraibano mostrou-
se bastante otimista para 
2017, elogiando a evolução 
que a Carlos Alves teve nes-
te ano e confiando em se 
manter no topo da categoria 
por mais uma temporada na 
Stock Car.

“Estou bem otimista 
para o ano que vem. Tenho 
conversado muito com o Car-
lão, a equipe tem evoluído 
bastante e tem um patrocina-
dor forte, além de orçamento 
de equipe grande. Espero 
que eu vá para somar com a 
minha experiência, sei que 
vão me dar um carro com-
petitivo, então minha ideia 
é ter um ano tão bom como 
foi este”, completou Valdeno, 
esperando que o futuro seja 
ainda melhor do que este 
2016 que se encerrou para a 
Stock Car em Interlagos.

Valdeno Brito terminou a última prova do ano em nono lugar e caiu de terceiro para quarto lugar na classificação da Stock Car de 2016

O ano de 2016 ficará marcado 
na carreira e na memória de Alison 
e Bruno Schmidt (ES/DF). E não havia 
melhor forma de encerrar a tempo-
rada para a dupla campeã olímpica 
que não fosse com mais um título. 
Jogando em alto nível a parceria su-
perou, na manhã do último domin-
go, Álvaro Filho e Saymon (PB/MS) 
por 2 sets a 0 (21/19, 21/18), em 43 
minutos, na decisão da etapa de São 
José (SC) do Circuito Brasileiro Open. 
O Circuito Brasileiro volta com mais 
quatro etapas em 2017. 

João Pessoa (PB) é a primeira 
parada de 27 a 29 de janeiro. Na se-
quência o tour passará por Maceió 
(AL), em fevereiro, Aracaju (SE), em 

março, e Vitória (ES), em abril. A 
medalha de bronze da etapa ficou 
com Arthur Lanci, 20 anos, cam-
peão mundial Sub-19 e Sub-21, e 
seu parceiro Eduardo Davi, 22 anos, 
campeão brasileiro em duas catego-
rias da base. Foi a primeira vez que 
a dupla paranaense comandada 
pelo técnico Robson Xavier subiu 
ao pódio na carreira. Eles venceram 
na disputa do terceiro lugar contra 
Guto e Benjamin (RJ/MS) por 2 sets a 
1 (26/24, 18/21, 15/8), em 56 minutos 
de duração.

Alison e Bruno conquistaram os 
principais torneios que disputaram 
em 2016. Ouro nos Jogos Olímpi-
cos do Rio de Janeiro, campeões do 

World Tour Finals e, pela segunda 
vez em cinco etapas, campeões do 
tour nacional. Resultado que faz a 
dupla chegar aos 1.400 pontos, na 
vice-liderança do ranking geral e 
motivo de celebração para ‘Mamu-
te’."É uma responsabilidade muito 
grande dar o seu melhor todos os 
dias, em todos os torneios. Esco-
lhemos isso para nossa carreira. Ti-
vemos um ano maravilhoso, que 
vamos recordar sempre com muito 
carinho daqui a muitos anos. Mas 
não apenas 2016, desde 2014, co-
meço da nossa parceria, um ano de 
crescente, coisas boas. Amadureci-
mento de ambos. Estou muito satis-
feito", disse Alison após a final.

Alison e Schmidt são campeões em SC
CIRCUITO DE VÔLEI DE PRAIA

FOTO: Divulgação/Stock car

FOTO: Paparazzi
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Os confrontos do último fim 
de semana pela Série A marcaram 
o fim do calendário do futebol bra-
sileiro em 2016. É o momento de 
fazer o balanço sobre o que funcio-
nou e não funcionou ao longo dos 
últimos meses. E, de bate-pronto, 
claro, a primeira análise, talvez 
mais superficial, é realizada a partir 
dos resultados e das posições finais 
de cada clube na tabela.

O Palmeiras, claro, é quem 
mais tem a comemorar. O Atlético-
GO e seu título histórico na Série B, 
também. A exemplo do Guarani, que 
deixou a terceira divisão embalado 
por seu torcedor e o maior público 
no Brinco de Ouro desde 2012, e 
ainda do Juventude, que desafiou 
a todos com o ex-zagueiro Antônio 
Carlos Zago em seu banco. Outros 
como Inter, Joinville e Portuguesa 
tiveram um ano para esquecer.

Na elite, o América-MG este-
ve longe de repetir o desempenho 
que o fez se sagrar campeão minei-
ro após 15 anos. Com um elenco 
fraco, cartolas perdidos e troca de 
treinadores, esteve sempre entre 
os rebaixados. Chegou a flertar com 
uma possível reação sob o coman-
do de Enderson Moreira, mas sem 
sucesso.

O Santa Cruz, por sua vez, li-
derou o campeonato em sua ar-
rancada, foi chamado de ‘Leicester 
brasileiro’ e tinha na dupla Keno e 
Grafite a sua aposta para brigar na 
parte de cima. Acabou o ano com 
greve de funcionários, atraso de sa-
lários e de volta à Série B.

O Figueirense, que tinha no ve-
terano Carlos Alberto a sua estrela, 
teve a sua queda marcada pelo ‘pac-
to contra o rebaixamento’ firmado 
por seus atletas. Virou motivo de 
piada.

A maior surpresa ficou por 
conta do Inter, que irá disputar a 
Segunda Divisão pela primeira vez 
em sua história. Não faltou apoio 
do torcedor, mas, em campo, so-
brou incompetência: troca de socos 
entre Wiliam e Anderson em treino, 
elenco e direção rachados e apego 
ao passado com a volta de Fernan-
do Carvalho, Falcão e Celso Roth.

Série B
O Atlético-GO garantiu o aces-

so à elite e faturou o título de forma 
surpreendente. Sem grandes no-
mes, sobressaiu o trabalho do téc-
nico Marcelo Cabo, ex-observador 
da CBF.

O Avaí protagonizou recupe-
ração impressionante no Segundo 
Turno para ficar com o vice-cam-
peonato. A luta pelas outras duas 
vagas foi até a última rodada. No 
fim, melhor para o Vasco, que supe-
rou divisão interna e os protestos 
contra o presidente Eurico Miran-
da, e o Bahia, que, com um futebol 
pragmático sob o comando de Guto 
Ferreira, afastou a possibilidade de 
outro ano na Série B.

Na zona da degola, não resis-
tiram Joinville, Tupi, Bragantino e 
Sampaio Corrêa. A situação do JEC, 
em especial, chama a atenção: ele 
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FOTO: Rodrigo Villalba/ GloboEsporte.com) FOTO: Divulgação/Volta Redonda

Palmeiras, Atlético-GO, 
Boa Esporte e Volta 
Redonda são destaques

Acessos e quedas na temporada
BRASILEIRÃO 2016

havia sido rebaixado da Série A no 
ano anterior.

Série C
Na Série C, subiram todos os ti-

mes que alcançaram a semifinal da 
competição: Boa Esporte, Guarani, 
ABC e Juventude.

O surpreendente campeão foi 
o Boa, que havia feito primeira 
fase irregular, mas embalou nos 
mata-matas e derrotou o favorito 
Guarani na grande decisão.

Os rebaixados, por sua vez, 
foram os últimos colocados dos 
grupos regionalizados A (Norte, 
Nordeste e Centro-Oeste) e B (Sul e 
Sudeste).

América-RN e River-PI foram 
degolados na primeira chave, en-
quanto Portuguesa e Guaratinguetá 
foram os piores da segunda.

Série D
Na Série D, subiram todos os 

times que alcançaram a semifinal 
da competição: Volta Redonda, CSA, 
São Bento e Moto Club.

O grande campeão foi o Volta 
Redonda, 2º melhor time da fase 
de grupos da competição, que con-
quistou a taça com relativa facili-
dade, goleando o CSA por 4 a 0 na 
grande final.

Dos outros que conquistaram 
o acesso, CSA e São Bento também 
haviam feito boas campanhas na 
1ª fase, enquanto o Moto Club, que 
conquistou a classificação para os 
mata-matas no limite, surpreen-
deu ao eliminar o Atlético Acreano, 
melhor clube da competição até ali, 
nas quartas, garantindo a ida às se-
mis e também a ida à Série B. Não 
existem rebaixados.

O Palmeiras conquistou com méritos o título brasileiro e com uma rodada de antecedência ao vencer a Chapecoense. Foi a sua nona consagração na competição

O Atlético Goianense superou o favoritismo do 

Vasco e conquistou de forma antecipada o título

Campeonato Brasileiro

Quem desceu Quem subiu Libertadores de 2017

Sul-Americana de 2017

Da A para B
l Inter    
l Figueirense    
l Santa Cruz    
l América-MG
Da B para a C
l  Joinville 
l Tupi 
l Bragantino 
l Sampaio Corrêa 
Da  C para a D
l América-RN 
l Portuguesa 
l River-PI 
l Guaratinguetá 

Da B para A
l Atlético-GO
l Avaí 
l Vasco 
l Bahia 
Da C para a B
l Boa Esporte 
l Guarani 
l ABC 
l Juventude
Da D para a C
l Volta Redonda 
l CSA 
l São Bento 
l Moto Club 

l Palmeiras
l Santos    
l Flamengo    
l Atlético-MG   
l Grêmio    
l Chapecoense    
l Botafogo    
l Atlético-PR  

l Corinthians    
l Ponte Preta    
l São Paulo    
l Cruzeiro    
l Fluminense    
l Sport    

O Boa Esporte surpreendeu ao conquistar o título. O clube mineiro foi quem eliminou o Botafogo paraibano O Volta Redonda fez uma campanha impecável na Série D e está garantido na Série C 

FOTO: Agência Estado



Jogos de volta da segunda 
fase começam hoje no CT 
Ivan Thomaz, no Valentina

Belas jogam contra o Flamengo
PARAIBANO FEMININO
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O Botafogo continua 
a ser um time a se bater no 
Campeonato Paraibano de 
Futebol Feminino 2016. Em 
seus três jogos realizados, 
as Belas do Belo venceram 
todas elas e se tornaram 
uma “metralhadora girató-
ria” contra os adversários. 
Já marcaram 28 gols e não 
sofreram um sequer. Foram 
10 x 0 no Kashima, 4 a 0 no 
Flamengo e, a última vítima, 
o Grêmio Serrano, de Cam-
pina Grande, que, no último 
domingo foi goleado por 14 
a 0. Nesta partida, a atacante 
Lucilene balançou as redes 
do Lobo da Serra sete vezes.

Com o encerramento 
dos jogos de ida, que ocorreu 
no último domingo, quan-
do o Botafogo venceu por 
14x0 o Serrano e Flamengo x 
Kashima ficaram no empate 
de 1 a 1, a liderança isolada é 
do Botafogo que chegou aos 
nove pontos, seguido do Fla-
mengo com quatro, Serrano 
três e Kashima 1. As quatro 
equipes que lutam pela úni-
ca vaga do Estado na Copa do 
Brasil de Futebol Feminino 
2016 voltam aos gramados 
amanhã, no CT Ivan Tomaz 
(o Tomazão), no Valentina 
Figueirêdo, em João Pessoa. 
Às 18h30 se enfrentam Bota-
fogo x Flamengo e, às 20h30, 
jogam Serrano x Kashima. 

Os clubes de futebol 
feminino que disputam a 
competição terão, a partir 
de agora, terminar o certa-
me com as atletas que estão, 
uma vez que, na última sex-
ta-feira, se encerrou o pra-
zo de inscrições de atletas 
para os três jogos de volta do 
campeonato, numa delibera-
ção aprovada pelas próprias 
agremiações e que está in-
serida no regulamento que 
rege o Estadual 2016.

Pela tabela divulgada no 
último domingo pelo Depar-
tamento Técnico da Federa-
ção Paraibana de Futebol, 
numa forma de que o cam-
peonato se encerre no dia 23 
próximo, antes do Natal, as 
equipes terão que fazer três 
jogos em uma semana, fican-
do estabelecido que serão 
realizadas partidas hoje, na 
próxima sexta-feira e domin-
go. A fase final com jogos de 
ida e volta ficou determinada 
para a terça-feira, dia 20 e na 
sexta-feira, dia 23.

Foto: Paparazzi

Marcos Lima
marcosauniao@gmail.com

Comissão técnica aprova jogos 
contra times do distrito de Galante

Não foram as equipes es-
peradas, afinal, não se trataram 
de grandes clubes como adver-
sário nesta fase de preparação 
para o Campeonato Paraiba-
no de Futebol Profissional da 
Primeira Divisão de 2017, no 
entanto, a diretoria do Campi-
nense Clube ficou satisfeita. No 
último final de semana, o time 
realizou dois amistosos con-
secutivos, ambos com equipes 
amadoras do Estado, vencendo 
todos eles. Derrotou o Grêmio 
Surrão por 3 a 0 e passou fácil 
pelo Francana (4 a 0), todos do 
distrito de Galante, na Rainha 
da Borborema. 

Os sete gols assinalados 
deixaram a comissão técnica 
otimista, que já volta as aten-
ções para os próximos com-
promissos. No dia 18, a Raposa 
fará amistoso contra o Central 
de Caruaru-PE, na casa do ad-
versário e, no dia 21, recebe 
a equipe pernambucana em 
Campina Grande, provavel-
mente no Renatão, seu centro 
de treinamento. No dia 30, o 
Rubro-Negro paraibano en-
frentará o Guarany de Juazei-
ro-CE, no Estádio Amigão.

Os amistosos do final 
de semana tiveram o objeti-
vo de movimentar a equipe 

que vai defender as cores do 
Rubro-Negro em 2017. Os 
gols diante do Grêmio foram 
marcados por Joécio, Marcos 
Paulo e Tiago Orobó. Já os 
gols do segundo jogo (Fran-
cana) foram marcados por 
Andson, Ronaell e Augusto 
(duas vezes). 

O Campinense usou equi-
pes bem diferentes nas duas 
partidas. O único jogador que 
participou dos dois jogos foi o 
goleiro Glédson. Ele jogou toda 
a primeira partida e parte da 
segunda, sendo substituído já 
perto de encerrar o jogo, pelo 
reserva Jonathan. (ML)

CAMPINENSE

O técnico do Campinense, Paulo Foiani, fez várias observações diante de times de Galante

No Primeiro Turno, o Botafogo não encontrou dificuldades para vencer o Flamengo por 4 a 0, em jogo realizado no Estádio Wilsão. Hoje será no CT Ivan Thomaz

Lateral esquerdo colombiano tem bastante experiência
O colombiano Sebástian 

Viáfara, 25 anos, que defendeu 
nos últimos dois anos o Améri-
ca de Cáli, da Colômbia, se inte-
grou ontem à tarde ao elenco 
do Botafogo da Paraíba, para 
a temporada 2017. Lateral es-
querdo, uma das posições onde 
o Belo tinha algumas deficiên-
cias, o jogador tem uma vasta 
experiência profissional, com 
passagens por grandes clubes 
daquele País, destaque para 
o Independiente de Medéllin, 
Deportos Quíndio, Universi-
tário de Popayan e o próprio 
América de Cáli. Oficialmente 
hoje o novo reforço deve ser 
apresentado a imprensa e tam-
bém aos torcedores.

Com a chegada do colom-
biano, fica faltando apenas a 
chegada do meia Tarcísio, das 
12 contratações feitas pela di-
retoria botafoguense para a 
próxima temporada. Ontem, 
o grupo fez trabalho intensivo 
nos dois períodos. Pela manhã, 
treinou em uma academia da 

cidade. À tarde, treinamento 
com bola na Acadepol – Acade-
mia de Polícia, em Jacarapé, na 
capital.

O grupo comandado pelo 
treinador Itamar Shulle segue 
treinando firme e também se 
reforçando, extra campo, para 
a estreia na Primeira Divisão 
do Campeonato Paraibano, 
programado para o dia 8 de 
janeiro. O Botafogo vai enfren-
tar o Internacional, de Santa 
Rita, equipe remanescente da 
Segunda Divisão. Atualmen-
te, além dos 12 contratados, 
o Botafogo já soma 27 atletas 
no seu elenco, alguns, atuaram 
na temporada 2016 e outros 
oriundos da base do próprio 
clube.

No próximo dia 17, con-
forme divulgou a programação 
de treinamentos e amistosos, 
a equipe enfrenta na Maravi-
lha do Contorno, a Seleção de 
Paulista-PE, em jogo treino. A 
diretoria, a pedido da comissão 
técnica, confirmou também 

outros dois amistosos para o 
clube, desta feita de grande 
porte,  sendo um no próximo 
dia 23 (time ainda não foi con-
firmado) e dia 30, desta feita 
contra o Santa Cruz, do Rio 
Grande do Norte. Esta partida, 
por sua vez, acontecerá no Es-
tádio Almeidão, na capital.

Na manhã de ontem, Bre-
no Morais, vice-presidente do 
Botafogo, garantiu que o grupo 
está praticamente fechado e 
que a chegada do meia Tarcí-
sio deverá ocorrer no final do 
mês ou início de janeiro. “É um 
jogador que ainda está em ati-
vidade. Nesta quarta-feira, seu 
time, o Flamengo de Pernam-
buco joga na cidade do Cabo e 
está preste para subir a Primei-
ra Divisão. Mesmo assim, já de-
cidimos que vamos dá 10 dias 
de folga ao jogador antes dele 
se apresentar ao Botafogo”, ga-
rantiu Breno.

Por outro lado, quem está 
de volta ao Botafogo é o em-
presário Nelson Lira, desta vez, 

a uma nova função. Ele será o 
responsável em mobilizar a 
torcida e impulsionar de vez o 
programa de sócio-torcedor do 
clube. Não por acaso, já chega 
lançando o desafio e mandan-
do um recado para os rivais 
Treze e Campinense. “Vamos 
começar pela região metropo-
litana de João Pessoa, mas esse 
é um projeto estadual. Vamos 
chegar à região da Borbore-
ma, mesmo sabendo que vai 
ser difícil entrar lá por causa 
de Treze e Campinense. Mas a 
nossa ideia é oferecer ao tor-
cedor vantagens em ser sócio 
do Botafogo-PB, em fazer parte 
desse projeto. E isso vale para 
toda a Paraíba”, disse ele.

Nelson assume o trabalho 
deixado pelo diretor-executi-
vo Giovane Martineli, que não 
renovou contrato com o Belo 
para 2017. A implantação do 
programa de sócio-torcedor foi 
a grande bandeira do anteces-
sor, mas agora Nelson acredita 
que o clube pode dar um passo 

à frente. Ele justifica o início do 
trabalho ser em João Pessoa e 
cidades vizinhas. 

Auto Esporte
O Auto Esporte inicia 

amanhã a venda de carnê com 
ingressos do time para todo 
o Campeonato Paraibano de 
2017. O carnê vai custar R$ 
250 para nove jogos do clube 
em casa ao longo da compe-
tição, o que significa que o in-
gresso de cada jogo vai custar 
pouco mais de R$ 27. O detalhe 
é que neste ano o Alvirrubro 
vai realizar uma parceria com 
a Fundação Napoleão Laurea-
no e parte da renda vai ser des-
tinada ao hospital filantrópico 
que é referência no tratamen-
to do câncer, conforme disse o 
presidene Wateau Rodrigues.

O lançamento do carnê 
vai ser festivo. Vai acontecer 
em um café da manhã no res-
taurante Bessa Grill, a partir 
das 7h30, em data ainda a ser 
definida pela diretoria. (ML)

BOTAFOGO-PB

FOTO:PBesportes.net



ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA

EXTRATO DE ADITIVO DE REDUÇÃO DE VALOR E PRORROGAÇÃO DE PRAZO
Tomada de Preços Nº 00001/2016. Contrato: 00183/2016. Aditivo: 001/2016. Objeto da Lici-

tação: Contratação de empresa especializada na execução nas obras de construção da 2ª etapa 
do Estádio Municipal Celso Morais no município de Itapororoca-PB. Valor do contrato: passa de 
R$ 495.495,89 (QUATROCENTOS E NOVENTA E CINCO MIL QUATROCENTOS E NOVENTA 
E CINCO REAIS E OITENTA E NOVE CENTAVOS) para R$ 494.655,93 (QUATROCENTOS E 
NOVENTA E QUATRO MIL SEISCENTOS CINQUENTA E CINCO REAIS E NOVENTA E TRES 
CENTAVOS). Rubrica Orçamentaria: RECURSOS FEDERAIS / PRÓPRIOS / PROGRAMAS / 
OUTROS Dotação consignada no orçamento vigente 2016, Elemento de Despesa: 3.3.90.39.00 
- Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica, 4.4.90.51.00 Obras e Instalações, Contrato de 
Repasse: 1014.975-92/2014/ME/ ESPORTE E GRANDES EVENTOS ESPORTIVOS. Contratante: 
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA. Contratada: HUMBERTO RAMALHO TRIGUEIRO 
MENDES. Data da Assinatura do Contrato: 29 de Junho de 2016. Data da Assinatura do Aditivo: 09 
de Dezembro de 2016. Vigência do Aditivo: 07 de Junho de 2017. 

Itapororoca – 09 de Dezembro de 2016
Celso Morais de Andrade Neto

Prefeito

ESTADO DA PARAÍBA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPOROROCA

EXTRATO DE CONTRATO
OBJETO: Empresa especializada na realização de Exames de alta e média complexidade 

tipos Ressonâncias, Cintilografias e Ultrassonografias do corpo humano, destinados a pacientes 
das unidades de saúde básicas deste município. FUNDAMENTO LEGAL: Dispensa de Licitação 
nº DP00011/2016. DOTAÇÃO: RECURSOS FEDERAIS / PRÓPRIOS / PROGRAMAS / OUTROS 
Dotação consignada no orçamento vigente 2016 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - 
Pessoa Jurídica 3.3.90.32.00 - Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita VIGÊNCIA: até o final do 
exercício financeiro de 2016

PARTES CONTRATANTES: Fundo Municipal de Saúde de Itapororoca e: CT Nº 00236/2016 
- 06.12.16 - DIAGSON - DIAGNOSTICO EM ULTRASSONOGRAFIA E MEDICINA FETAL - R$ 
235.150,00

DIVA MARIA QUEIROZ DA NÓBREGA
Gestora 

ESTADO DA PARAÍBA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPOROROCA

EXTRATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO
PROCESSO: Exposição de Motivos nº DP00011/2016. OBJETO: Empresa especializada na 

realização de Exames de alta e média complexidade tipos Ressonâncias, Cintilografias e Ul-
trassonografias do corpo humano, destinados a pacientes das unidades de saúde básicas deste 
município. FUNDAMENTO LEGAL: Art. 24, inciso V, da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações. 
AUTORIZAÇÃO: Secretaria Municipal de Saúde.

RATIFICAÇÃO: Secretária e Gestora do Fundo Munic de Saúde de Itapororoca, em 02/12/2016.
DIVA MARIA QUEIROZ DA NÓBREGA

Gestora 
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80% dos adolescentes não cumprem a recomendação da OMS

Atividade física
Em todo o mundo, 41 

milhões de crianças com me-
nos de cinco anos estão aci-
ma do peso ou são obesas, de 
acordo com a Organização 
Mundial da Saúde (OMS). 
Além disso, mais de 80% dos 
adolescentes não cumprem 
a recomendação de 60 mi-
nutos de atividade física diá-
ria, pelo menos cinco vezes 
na semana. Essas questões 
são cada vez mais discutidas 
e também relacionadas ao 
atual comportamento dos 
pequenos: muitas horas em 
frente a eletrônicos e poucos 
(ou nenhum) momentos de-
dicados a exercícios físicos.

Há uma ou duas gera-
ções, a atividade física dei-
xou de ser parte integrante 
do cotidiano. Alguns fatores, 
como a segurança das crian-

ças e a facilidade e comodi-
dade de oferecer a elas dis-
tração por meios eletrônicos, 
fazem com que seja ainda 
mais difícil tirá-las de casa 
ou fazer com que se interes-
sem por atividades que não 
envolvam tecnologia. Dessa 
forma, a inatividade física vi-
rou algo normal.

A chegada das férias é 
o momento propício para 
repensar sobre como mu-
dar esse cenário e melho-
rar a qualidade de vida das 
crianças. Atualmente, uma 
criança brasileira passa mais 
de 5 horas por dia na frente 
de uma tela (televisão, ce-
lular, tablets, entre outros), 
desconsiderando tempo de 
escola. “Entre as principais 
consequências dessa reali-
dade, estão a diminuição na 

qualidade de vida da criança 
quando se tornar adulta e o 
aumento nos custos de saú-
de pública, pois as doenças 
crônicas acabam aparecendo 
mais cedo. As despesas e as 
complicações sociais e eco-
nômicas são insustentáveis”, 
afirma o preparador físico 
Marcio Atalla.

Nos Estados Unidos, 
por exemplo, foi constatado 
que essa geração com até 
12 anos pode ser a primeira 
a viver menos que os pais 
por conta do sedentarismo. 
Além disso, de acordo com 
uma pesquisa realizada para 
o Projeto Desenhado para o 
Movimento, a atividade físi-
ca dos brasileiros terá uma 
redução de mais de 34% até 
2030, e mais da metade deles 
será considerada inativa. Jovens que não fazem exercícios apresentam mais cedo as doenças crônicas

Pesquisa revela as principais reclamações
O Brasil é o quarto 

maior mercado consumidor 
de produtos para higiene 
pessoal, perfumaria e cos-
méticos do mundo, atrás 
apenas de Estados Unidos, 
China e Japão, de acordo 
com a Associação Brasilei-
ra da Indústria de Higiene 
Pessoal, Perfumaria e Cos-
méticos. E em um setor com 
constantes lançamentos de 
produtos, a maior preocu-
pação das mulheres bra-
sileiras em relação a seus 
cabelos é com a caspa. É o 
que aponta a Avaliação de 
Beleza, levantamento con-
duzido pelo Grupo Minha 
Vida com 25.800 mulheres 
maiores de 18 anos, entre 
2015 e 2016.

Para a Dra. Bhertha 
Tamura, dermatologista 
parceira do Minha Vida, a 
preocupação com as cas-
pas, apontada por 26% das 
respondentes da pesqui-
sa, condiz com as queixas 
das pacientes que atende 
em seu consultório: “Jun-
tamente com a queda de 
cabelo, a caspa está entre 
as principais preocupações 
das mulheres”. Ainda de 
acordo com a especialista, 
os dois problemas estão 

relacionados e existem di-
versos motivos que podem 
levar ao aparecimento da 
caspa: “Stress do dia a dia, 
uso de produtos não indi-
cados, alergias e químicas 
podem causar o surgimento 
da caspa, que, por sua vez, 
é um dos motivos da que-
da de cabelo maior do que 
o normal. Nesses casos, o 
acompanhamento médico, 
a suspensão de cosméticos 
que podem causar irritação 
e o uso de produtos adequa-
dos resolvem o problema”.

Outra preocupação co-
mum relatada pelas respon-
dentes da Avaliação de Bele-
za é com excesso de volume. 
No total, 16% das mulheres 
declaram se preocupar com 
esse problema, sendo um 
apontamento mais relatado 
por mulheres que não têm 
cabelos lisos. Dentre as de-
mais preocupações aponta-
das pelo levantamento está 
a falta de crescimento dos 
fios, questão citada por 15% 
das respondentes. A médica 
explica que é comum mu-
lheres mais velhas relata-
rem problemas com o cres-
cimento dos fios: “A partir 
dos 50 anos, o corpo come-
ça a mudar. Os folículos ca-

CUIDADOS COM OS CABELOS

pilares vão ficando atrofia-
dos e as glândulas da região 
passam a produzir menos 
gordura. Em consequência 
disso, os cabelos ficam mais 
finos e mais ralos, e o cres-
cimento mais lento”. A es-
pecialista chama a atenção 
que, quando observada em 
pessoas mais novas, pode 
se tratar de um problema 
genético: “Em uma pequena 
parcela das pessoas, após 
os 30 anos, o cabelo pode 
apresentar diminuição no 
ritmo do crescimento. Nota-
-se que o cabelo cresce até 
certo ponto e, depois, para 
de crescer”.

A Avaliação de Beleza 
aponta ainda outras apreen-
sões da mulher brasileira em 
relação a seu cabelo. Para 
Márcia Netto, diretora do 
Minha Vida, essa pesquisa 
possibilita aos usuários uma 
reflexão sobre seus hábitos 
diários: “A ferramenta onli-
ne proporciona aos respon-
dentes autoconhecimento e 
análise do nível de cuidados 
com corpo, pele e cabelos. 
Como temos muitos acessos 
em nosso site, chegando a 
mais de 25 milhões de visi-
tantes mensais, as pesquisas 
periódicas que realizamos 

são fundamentais para en-
tender como nosso público 
pensa e toma decisões”.

O aparecimento de fri-
zz (10%), a calvície (10%) 
e a oleosidade na raiz com 
ressecamento das pontas 
(5%) são as demais preo-
cupações apontadas na aná-
lise. De acordo com a Dra. 
Bhertha, a oleosidade ex-
cessiva pode estar relacio-
nada com problemas mais 
complexos: “Geralmente, o 
cabelo oleoso é mais obser-
vado em adolescentes que 
estão passando por mudan-
ças hormonais típicos da 
puberdade. Quando ocorre 
em mulheres mais velhas, é 
necessário investigar a cau-
sa, pois pode ser sinal de 
problemas de saúde, como 
desregulação hormonal e 
síndrome do ovário policís-
tico”. A médica ainda explica 
que ressecamento e pontas 
duplas são sinais de que o 
cabelo precisa de cuidados 
mais intensos: “São indica-
ções de que o cabelo preci-
sa de hidratação e nutrição, 
para que os fios se recupe-
rem de danos causados por 
procedimentos químicos 
e pela alta temperatura de 
chapinhas e escovas”.

A Dra. Bhertha Tamura revela como 

garantir que os cabelos estejam 

sempre saudáveis e bonitos:

n Alimentação Balanceada: “Quando o 

corpo tem deficiência de vitaminas, os 

cabelos e as unhas são os primeiros 

a refletirem. É importante ter cuidado 

com dietas restritivas e procurar 

sempre acompanhamento de nutricio-

nista para garantir que o consumo de 

vitaminas e proteínas esteja adequado 

com as necessidades do corpo”.

n Vida Equilibrada: “Os cabelos 

também revelam quando não esta-

mos bem psicologicamente. Stress, 

ansiedade e depressão podem causar 

enfraquecimento  e queda dos fios”. 

n Higiene: “É mito de que lavar 

demais enfraquece os cabelos. A 

limpeza contínua é fundamental, 

mas cada cabelo, dependendo da 

oleosidade natural, tem uma neces-

sidade diferente, que pode variar de 

lavagens todos os dias ou uma vez 

por semana. O importante é evitar 

prender e dormir com cabelos ainda 

úmidos”.

n Produtos adequados: “O brasilei-

ro é muito vaidoso e costuma usar 

muitos produtos de beleza, inclusive 

no cabelo. O problema está em usar 

muitos produtos fortes, que podem 

irritar o couro cabeludo. Às vezes, 

a pessoa usa tantos produtos, que 

nem sabe qual está fazendo mal. 

É necessário tomar cuidado na aplica-

ção, evitando passar na raiz e, ao 

notar alguma reação adversa, é im-

portante suspender o uso e procurar 

um dermatologista”.

n Acompanhamento médico: “O 

especialista sempre terá a melhor in-

dicação para cada caso. Ao observar 

um problema ou incômodo, procure 

um médico e siga rigorosamente as 

suas instruções e tratamentos, para 

garantir uma melhora rápida e eficaz”.

Dica para fios bonitos

FOtO: Reprodução/Internet

De acordo com a 
pediatra e nutróloga 
Fernanda Ceragioli, “a 
Academia Americana 
de Pediatria recomen-
da que crianças abaixo 
dos 5 anos realizem 
atividades físicas em 
ambientes externos e 
seguros em companhia 
dos pais (parques, pra-
ças e praia) limitando 
sua exposição à tecno-
logia, como tablets e 
celulares, para no má-
ximo duas horas por 
dia”. Não é indicado, 
por exemplo, deixar a 
televisão no quarto da 
criança.

As atividades indi-
cadas para as férias são 
aquelas que trazem pra-
zer para a criança. Em-
pinar pipa, jogar bola, 
brincar com o cachor-
ro ou jogar queimada. 
Existem vários locais que 
oferecem atividades 
lúdicas adaptadas por 
faixa etária, variando 
os tipos de brincadeiras 
e proporcionando estí-
mulos de vários grupos 
musculares.

Primeiros anos
Os primeiros dez 

anos de vida da criança 
tem grande influência 
sobre seus interesses 
futuros. Envolvê-las em 
programas de atividade 
física que sejam diverti-
dos, inclusivos e educa-
cionais, de acordo com 
sua idade, garantem 
uma experiência positi-
va com esse tipo de ati-
vidade desde cedo e au-
menta a probabilidade 
de que elas continuem 
ativas ao longo da vida.

“A alimentação da 
criança deve ser balan-
ceada e variada, com 
alimentos preparados 
em casa, adequada 
para faixa etária e com 
quantidade reduzida 
de alimentos indus-
trializados tanto sob a 
forma de sólidos como 
líquidos. Essa orienta-
ção vale para qualquer 
criança, independen-
temente do estado nu-

tricional e ser ou não 
sedentária”, afirma 
Dra. Fernanda. Isso vale 
também para as férias. 
Como é um período 
em que a maioria das 
pessoas sai da rotina, o 
ideal é apenas adequar 
a alimentação aos no-
vos horários. Ou seja, 
manter um equilíbrio e 
continuar moderando 
a ingestão de alimentos 
industrializados, além 
de evitar pular refeições 
ou cometer exageros, o 
que deve ser controlado 
com maior atenção.

Nutrientes
Alimentação varia-

da significa incluir todos 
os nutrientes. No perío-
do de férias, é comum 
a criança pedir mais 
alimentos doces, como 
chocolates ou um bolo. 
A especialista recomen-
da: “A alimentação 
deve ser um momento 
de tranquilidade e pra-
zer. O doce pode fazer 
parte de um momento 
social, nas sobremesas 
ou como uma parte do 
lanche. Um pedaço de 
bolo caseiro de frutas, 
por exemplo, é saudá-
vel e pode ser utilizado 
nos lanches dos peque-
nos, lembrando sempre 
de aliar a isso a prática 
de atividades físicas”.

Responsabildade
Os pais e responsá-

veis têm papel funda-
mental no incentivo e 
educação com relação 
à prática de exercícios 
físicos dos filhos. “É 
importante ressaltar 
que, como são exem-
plos, não basta apenas 
mandar fazer e sim 
participar ativamente 
das atividades, além de 
ensinar sobre sua im-
portância. Aos finais de 
semana, por exemplo, 
o ideal é compartilhar o 
lazer com movimento”, 
afirma Marcio Atalla. 
“É importante lembrar 
que a escola também 
tem a responsabilidade 
de educar, diz ele”.

Ação durante as férias



Apresentante: CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG.: 0037
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 063800
Responsavel.: MATEX IMPORT E EXPORT LTDA ME
CPF/CNPJ....: 009137076/0001-38
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$          1.531,33
Apresentante: BANCO ITAU S/A-60701190/4132-80
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 064276
Responsavel.: MATEX IMPORT E EXPORT LTDA ME
CPF/CNPJ....: 009137076/0001-38
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$          1.531,33
Apresentante: BANCO ITAU S/A-60701190/4132-80
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 064277
Responsavel.: MAURICIO SIDNEY  FARIAS DE VIANA
CPF/CNPJ....: 086772074-30
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            500,00
Apresentante: CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG.: 0037
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 064779
Responsavel.: OSEAS RAMALHO PEREIRA VAS-
CONCELOS
CPF/CNPJ....: 009366326/0001-01
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            735,20
Apresentante: BANCO SANTANDER BANESPA S/A
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 064872
Responsavel.: OSEAS RAMALHO PEREIRA VAS-
CONCELOS
CPF/CNPJ....: 009366326/0001-01
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            735,10
Apresentante: BANCO SANTANDER BANESPA S/A
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 064873
Responsavel.: OSEAS RAMALHO PEREIRA VAS-
CONCELOS
CPF/CNPJ....: 009366326/0001-01
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            667,55
Apresentante: BANCO SANTANDER BANESPA S/A
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 064874
Responsavel.: OSEAS RAMALHO PEREIRA VAS-
CONCELOS
CPF/CNPJ....: 009366326/0001-01
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            667,55
Apresentante: BANCO SANTANDER BANESPA S/A
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 064875
Responsavel.: OT FOODS RESTAURANTES LTDA
CPF/CNPJ....: 023787065/0001-24
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$          1.760,00
Apresentante: BANCO ITAU S/A-60701190/4132-80
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 064287
Responsavel.: RESIDENCIAL VIVAMT
CPF/CNPJ....: 020088309/0001-92
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            280,00
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 065549
Responsavel.: STARGAZ COMERCIO DE SERVICOS 
LTDA M
CPF/CNPJ....: 008889481/0001-40
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            600,00
Apresentante: CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG.: 0037
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 064762
Responsavel.: SUDERLANE CABRAL DO REGO
CPF/CNPJ....: 085507204-02
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            133,33
Apresentante: CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG.: 0037
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 064771
Responsavel.: THIAGO FIGUEREDO BORJA
CPF/CNPJ....: 060914174-01
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            948,34
Apresentante: BANCO DO BRADESCO-60746948/342340
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 064576
Responsavel.: TOQUE FINAL COM DE PROD E 
DECOR LTD
CPF/CNPJ....: 012596450/0001-78
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            584,15
Apresentante: BANCO DO BRADESCO-60746948/342340
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 064411
Responsavel.: TORRE & ABRANTES LTDA ME
CPF/CNPJ....: 016631225/0001-86
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            372,42
Apresentante: BANCO DO BRADESCO-60746948/342340
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 065339
Responsavel.: TORRE & ABRANTES LTDA ME
CPF/CNPJ....: 016631225/0001-86
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            372,42
Apresentante: BANCO DO BRADESCO-60746948/342340
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 065340
Responsavel.: TORRE & ABRANTES LTDA ME
CPF/CNPJ....: 016631225/0001-86
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$             65,44
Apresentante: BANCO DO BRADESCO-60746948/342340
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 065341
Responsavel.: TORRE & ABRANTES LTDA ME
CPF/CNPJ....: 016631225/0001-86
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$          1.006,82
Apresentante: BANCO DO BRADESCO-60746948/342340
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 065342
Responsavel.: TORRE & ABRANTES LTDA ME
CPF/CNPJ....: 016631225/0001-86
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$          1.006,84
Apresentante: BANCO DO BRADESCO-60746948/342340
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 065343
Responsavel.: VALENTIM JOSE FIALHO BARRINHA 
DA CR
CPF/CNPJ....: 016210984-94
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            205,21
Apresentante: BANCO DO BRADESCO-60746948/342340
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 064589
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,  13/12/2016
Bel. GERMANO CARVALHO TOSCANO DE BRITO

- Titular -

Responsavel.: ALINE ALVES GUEDES DANTAS
CPF/CNPJ....: 065066944-40
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$             60,00
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 063812
Responsavel.: CAMARIM COMERCIO DE ROUPAS E
CPF/CNPJ....: 023623578/0001-08
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            895,25
Apresentante: BANCO DO BRADESCO-60746948/342340
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 065065
Responsavel.: CAMARIM COMERCIO DE ROUPAS E
CPF/CNPJ....: 023623578/0001-08
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            760,88
Apresentante: BANCO DO BRADESCO-60746948/342340
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 065070
Responsavel.: COMUNIDADE EVANGELICA APAS-
CENTAR
CPF/CNPJ....: 019646565/0001-79
Titulo......: DUP PRES SER IN  R$            400,00
Apresentante: BANCO DO BRADESCO-60746948/342340
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 064427
Responsavel.: CR CONSTRUCOES E INCOORPO-
RACOE
CPF/CNPJ....: 007597655/0001-38
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            505,10
Apresentante: BANCO ITAU S/A-60701190/4132-80
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 064228
Responsavel.: CR CONSTRUCOES E INCOORPO-
RACOE
CPF/CNPJ....: 007597655/0001-38
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            551,28
Apresentante: BANCO ITAU S/A-60701190/4132-80
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 064230
Responsavel.: DISTRIBUIDORA ATRAENTE LTDA
CPF/CNPJ....: 013061173/0001-61
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$          2.292,64
Apresentante: BANCO SANTANDER BANESPA S/A
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 065234
Responsavel.: DISTRIBUIDORA ATRAENTE LTDA
CPF/CNPJ....: 013061173/0001-61
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$          1.893,19
Apresentante: BANCO DO BRADESCO-60746948/342340
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 065332
Responsavel.: DISTRIBUIDORA ATRAENTE LTDA
CPF/CNPJ....: 013061173/0001-61
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$          2.469,80
Apresentante: BANCO ITAU S/A-60701190/4132-80
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 065449
Responsavel.: DISTRIBUIDORA ATRAENTE LTDA
CPF/CNPJ....: 013061173/0001-61
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$          2.613,22
Apresentante: BANCO ITAU S/A-60701190/4132-80
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 065450
Responsavel.: DISTRIBUIDORA ATRAENTE LTDA
CPF/CNPJ....: 013061173/0001-61
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            662,48
Apresentante: BANCO DAYCOVAL S/A
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 065472
Responsavel.: ELETRICA CABO & FIO EIRELI
CPF/CNPJ....: 015353128/0001-06
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            417,76
Apresentante: BANCO DO BRADESCO-60746948/342340
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 064545
Responsavel.: LURG?NIA SARAIVA DA SILVA
CPF/CNPJ....: 601904264-20
Titulo......: CERT DIVI ATIVA  R$            664,15
Apresentante: CONSELHO REGIONAL DE CONTA-
BILIDAD
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 063174
Responsavel.: IND. COM. DE AL. MANA LTDA ME
CPF/CNPJ....: 014461311/0001-62
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            428,61
Apresentante: BANCO ITAU S/A-60701190/4132-80
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 064915
Responsavel.: HALLISON CORREIA MEIRA
CPF/CNPJ....: 023033364-81
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$          2.967,36
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 065026
Responsavel.: HELENO MARCENES DE O. COSTA
CPF/CNPJ....: 071184936-60
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            500,00
Apresentante: BANCO ITAU S/A-60701190/4132-80
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 065677
Responsavel.: MARIA DO CARMO MENDONCA 
BEZERRA-ME
CPF/CNPJ....: 004951348/0001-15
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            605,36
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 065575
Responsavel.: MARIA ESTER DE SOUSA RIBEIRO
CPF/CNPJ....: 498516244-20
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            114,00
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 063823
Responsavel.: MARIA GORETTI LAURINDO TAVARES
CPF/CNPJ....: 870512814-53
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            500,00
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 063642
Responsavel.: MARIA LOPES CARNEIRO
CPF/CNPJ....: 027711574-46
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            216,00
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 064393
Responsavel.: MARTA LUIZ DA SILVA - ME
CPF/CNPJ....: 009531475/0001-89
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            250,00

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DA RAÍZ
 AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00019/2016
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada no 

Largo da Matriz, 60 - Centro - Serra da Raiz - PB, às 09:00 horas do dia 22 de Dezembro de 2016, 
licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Locação de Estrutura, destina-
dos as festividades do Padroeiro Senhor do Bonfim, que será realizada no dia 31/12/2016 nesta 
cidade.. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 
e Decreto Municipal nº 04/2011. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, 
no endereço supracitado.

Telefone: (083) 3684-1092.
Email: cplserradaraiz@hotmail.com

Serra da Raiz - PB, 12 de Dezembro de 2016.
ADRIANO DE MELO FERREIRA - Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITÉ
AVISO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº. 045/2016

Objeto: AQUISIÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO 0 KM TIPO PICK-UP E 01 (UM) VEÍCULO SEMINOVO 
TIPO PICK-UP PARA AS SECRETARIAS DE SAÚDE E AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. Tipo: 
Menor Preço. Início da Sessão: 09:00 (hora local) do dia 23/12/2016. Local: Sala da CPL, Sede da 
Prefeitura Municipal de Cuité, Rua 15 de Novembro, 159, centro. Informações e Retirada de Edital: 
Segunda a Sexta-feira, das 08h às 12h, Tel. 83-3372-2246/2447, e-mail licitacao.pmc@cuite.pb.gov.
br ou no endereço www.cuite.pb.gov.br. 

Cuité/PB, 09 de dezembro de 2016. 
Bruce da Silva Santos

Pregoeiro

ESTADO DA PARAIBA...
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE

SECRETARIA DE OBRAS
EXTRATO DE TERMO DE RESCISÃO

INSTRUMENTO: RESCISÃO UNILATERAL DO TERMO DE CONTRATO Nº 2.08.005/2015/
SECOB/PMCG. PARTES: SECRETARIA DE OBRAS/PMCG E EMPREITEIRA TAVARENSE LTDA-
-ME. OBJETO CONTRATUAL: “IMPLANTAÇÃO DE INFRAESTRUTURA URBANA) TERRAPLA-
NAGEM E PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS) DE RUAS DA RAMADINHA, BAIRRO DE 
BODOCONGÓ EM CAMPINA GRANDE-PB”. FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: CLÁUSULA DÉCIMA 
SEXTA DO CONTRATO E ARTIGOS, 77,78, I, II, IV, V, XII E 79, I, DA LEI 8.666/93, ALTERADA. 

CAMPINA GRANDE, 12 DE DEZEMBRO DE 2016.
ANDRÉ AGRA GOMES DE LIRA

SECRETÁRIO DE OBRAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX
HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO - TOMADA DE PREÇOSNº 005/2016

Nos termos do relatório final apresentado pela Comissão Permanente de Licitação e observado o 
parecer da Assessoria Jurídica, referente a Tomada de Preçosnº 005/2016, que objetiva: Contratação 
de empresa especializada em construção civil para implantação de pavimentação em via públicas 
no município de Bayeux; HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório e ADJUDICO o 
seu objeto a: Antunes Engenharia EIRELI - ME - R$ 503.454,75. Fica o licitante convocado no prazo 
de até 05 dias para assinatura do contrato, sob pena de perda do direito a contrata e aplicação de 
penalidades prevista por Lei.

Bayeux - PB, 09 de dezembro de 2016
Dr. Expedito Pereira 

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLÂNEA
AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 00030/2016

Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 
Pernambuco, S/N - Centro - Solânea - PB, às 08:00 horas do dia 26 de Dezembro de 2016, licitação 
modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Aquisição de relógio registrador de ponto 
eletrônico destinados a atender as Unidades Básicas de Saúde; NASF; CAP’S; CEO; POLICLÍNICA; 
SAMÚ e a Secretaria de Saúde do Município de Solânea/PB. Recursos: previstos no orçamento 
vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e Decreto Municipal nº 007/2013. Informações: 
no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: (083) 3363-
1285. Email: licitacoessolanea@hotmail.com.

Solânea - PB, 12 de Dezembro de 2016
JUSCELINO SOARES DA SILVA 

 Pregoeiro Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS

 RESULTADO FASE HABILITAÇÃO - CONCORRÊNCIA Nº 00002/2016
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUÇÃO OBRAS DE 

CONSTRUÇÃO CIVIL DE UMA CRECHE MUNICIPAL NO MUNICIPIO DE POCIN.
LICITANTE INABILITADO:
- LUMAR ENGENHEIRO 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 
20/12/2016, às 09:00 horas, no mesmo local da primeira reunião. Maiores informações poderão 
ser obtidas junto a Comissão Permanente de Licitação, Rua Cônego João Coutinho, 19 - Centro - 
Pocinhos - PB, no horário das 08:00 as 12:30 horas dos dias úteis.

Telefone: (83) 00000000.
Email: cplpocinhos@gmail.com.

Pocinhos - PB, 12 de Dezembro de 2016
ERASMO DA SLVA GOMES - Presidente da Comissão

PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DA RAÍZ
 AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00019/2016
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada no 

Largo da Matriz, 60 - Centro - Serra da Raiz - PB, às 09:00 horas do dia 23 de Dezembro de 2016, 
licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Locação de Estrutura, destinado 
as festividades do Padroeiro Senhor do Bonfim, que será realizada no dia 31/12/2016, em praça 
pública nesta cidade.. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal 
nº 10.520/02 e Decreto Municipal nº 04/2011. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas 
dos dias úteis, no endereço supracitado.

Telefone: (083) 3684-1092.
Email: cplserradaraiz@hotmail.com

Serra da Raiz - PB, 12 de Dezembro de 2016.
ADRIANO DE MELO FERREIRA - Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA
SECRETARIA DE SAÚDE

A V I S O D E L I C I T A Ç Ã O
PROCESSO Nº 16.049/2016 – PREGÃO ELETRÔNICO Nº 10111/2016
DATA DE ABERTURA: 09/01/2017 – ÀS: 10:00h.
OBJETO: SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS PARA A AQUISIÇÃO DE EXAMES LABO-

RATORIAIS DE MICROBIOLOGIA E BACTERIOLOGIA EM GERAL COM CESSÃO DE EQUIPA-
MENTOS EM COMODATO.

A Secretaria de Saúde do Município de João Pessoa, através de sua Pregoeira, Srª. Juliana 
Pereira de Lima torna público, para conhecimento dos interessados, que fará licitação na modalidade 
Pregão do tipo Eletrônico, sob o critério do menor preço por lote. O Edital ficará à disposição dos 
interessados no prazo prescrito na legislação pertinente, no site www.licitacoes-e.com.br, sob o 
número da licitação 657056, e no site http://transparencia.joaopessoa.pb.gov.br/licitacoes. Consultas 
com a Pregoeira e sua equipe de apoio, no endereço acima, no HORÁRIO ÚNICO de 08h00min as 
14h00h, no Fone: 83. 3214-7937 ou pelo e-mail cel.smsjp@gmail.com. Fonte de Recursos: SUS/ 
ORDINÁRIOS. Fundamentação legal: Lei Federal nº 10.520/2002, Decreto Federal nº 5.450/2005, 
Decreto Municipal nº 5.716/2006, e, subsidiariamente, Lei Federal nº 8.666/1993.

João Pessoa, 12 de Dezembro de 2016. 
Juliana Pereira de Lima 

Pregoeira da CSL

PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR
EXTRATO DE CONTRATO

INSTRUMENTO: Contrato de prestação de serviços, de acordo com o processo de Dispensa 
de Licitação nº 00002/2016. 

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR
CONTRATADA: NTZ CONSTRUTORA E LOCAÇÕES LTDA ME.
OBJETO: Contratação de empresa para a execução dos serviços com a construção de um açude 

lancha I, localizado no sítio lancha, neste município. 
VALOR GLOBAL R$: 5.760.501,81 (cinco milhões, setecentos e sessenta mil, quinhentos e um 

reais e oitenta e um centavos).  
PRAZO: 12 (dorze) meses.

Aguiar - PB, em 05 de Dezembro de 2016.
Manoel Batista Guedes Filho

Prefeito

 PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR
DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº00002/2016

HOMOLOGAÇÃO
A Prefeitura Municipal de Aguiar, no uso de suas atribuições legais e, de acordo com o art. 24, 

inciso IV da Lei nº 8.666/93 e do parecer jurídico exarado no referido processo, em face ao cum-
primento da Comissão Permanente de Licitação do Município, e tendo em vista a documentação 
que instrui o Processo de Dispensa de Licitação nº 00002/2016, HOMOLOGO, A DISPENSA DE 
LICITAÇÃO, pela contratação direta para a execução dos serviços com a construção de um açude 
lancha I, localizado no sítio lancha, neste município, a empresa NTZ CONSTRUTORA E LOCAÇÕES 
LTDA ME, cadastrada no CNPJ nº 12.347.973/0001-80, com o valor global de R$ 5.760.501,81 (cinco 
milhões, setecentos e sessenta mil, quinhentos e um reais e oitenta e um centavos).  

             Aguiar, em02 de Dezembro de 2016.
Manoel Batista Guedes Filho

Prefeito Municipal

ESTADO DA PARAÍBA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CUITÉ DE MAMANGUAPE

 AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00012/2016

Torna público que fará realizar através da Pregoeira Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Avenida 
Severino Jorge de Sena, 1111 - Centro - Cuité de Mamanguape - PB, às 14:00 horas do dia 23 de 
Dezembro de 2016, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Contratação 
de uma empresa especializada para a realização dos cursos e execução financeira das Ações do 
Plano Regional de Educação Permanente em Saúde da 1 (primeira) macrorregião do Estado da 
Paraíba, conforme o termo de referência. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento 
legal: Lei Federal nº 10.520/02 e Decreto Municipal nº 004/2013. Informações: no horário das 13:00 
as 17:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado.

Telefone: (83) 991742062.
Cuité de Mamanguape - PB, 12 de Dezembro de 2016

MARIA SALETE MAGNA DE SOUZA - Pregoeira Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO
 AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº 00050/2016

OBJETO: REGISTRO DE PREÇO para aquisição de livros para atender as necessidades das 
escolas da Rede Municipal de Ensino de Condado. Data e Local: 23 de Dezembro de 2016 às 
08:30 horas, na sala de Reuniões da CPL, Rua Padre Amâncio Leite, 395 - Centro - Condado - PB.

Condado - PB, 12 de Dezembro de 2016
LUCIANA LEITE FERNANDES

Pregoeira

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO
 AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº 00051/2016

OBJETO: REGISTRO DE PREÇO para aquisição de equipamentos e material permanente para 
atender as necessidades das escolas da Rede Municipal de Ensino de Condado. Data e Local: 23 
de Dezembro de 2016 às 09:30 horas, na sala de Reuniões da CPL, Rua Padre Amâncio Leite, 
395 - Centro - Condado - PB.

Condado - PB, 12 de Dezembro de 2016
LUCIANA LEITE FERNANDES

Pregoeira

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA
SECRETARIA DO PLANEJAMENTO

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS N° 33002/2016

HOMOLOGO a licitação na modalidade Tomada de Preços nº 33002/2016, Processo Nº 
2016/064234, destinada a seleção de empresa para a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPE-
CIALIZADA PARA EXECUÇÃO DAS OBRAS DE CONSTRUÇÃO DO CENTRO CULTURAL 
QUILOMBOLA DE PARATIBE, EM JOÃO PESSOA-PB., a qual culminou como FRACASSADA, 
conforme demonstra o relatório da Comissão Especial de Licitação da SEPLAN e Parecer da 
Assessoria Jurídica da SEPLAN.

João Pessoa, 09 de dezembro de 2016.
Daniella Almeida Bandeira de Miranda Pereira

Secretária de Planejamento

PREFEITURA MUNICIPAL DE MÃE DÁGUA
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL 043/2016
O pregoeiro do município no uso de suas atribuições legais, nos termos do art. 41 da Lei 8.666/93, 

torna público que devido alterações no Edital na especificação do item 1, a reunião marcada para  
dia 14/12/2016 ás 08:30  na sede da Prefeitura (Horário local), cujo objeto é Aquisição de veículo do 
tipo passeio, com capacidade para 05(cinco) passageiros, incluindo motorista, Ano Fabricação 2015 
ou superior, modelos básico de fabricação nacional, zero Km, destinado atender as atividades da 
secretaria de Saúde do Município de MÃE D ÁGUA, conforme especificações do edital e seus anexos, 
ficou marcada para dia 23 de Dezembro de 2016 as 08:30  na sede da Prefeitura (Horário local).

INFORMAÇÕES:  Os interessados poderão obter o Edital na Rua Luiz Furtado de Figueiredo, 48, 
centro, – Prédio da Prefeitura Municipal de MÃE D ÁGUA - Estado da Paraíba, na sala Comissão 
Permanente de Licitação, em todos os dias úteis, no horário de 8:00 as 12:00 hs, Informações pelo 
telefone 0(xx)83-3428-1000.

Mãe D’água - PB, 12 de Dezembro de 2016.
PAULO SERGIO DE OLIVEIRA
PREGOEIRO OFICIAL/PMMD

ESTADO DA PARAÍBA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO

 AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00025/2016

Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na 
Travessa Marcus José Barreto da Silva, S/N - Centro - Marcação - PB, às 08:00 horas do dia 23 de 
Dezembro de 2016, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, restrita à partici-
pação de Microempresas, Empresas de Pequeno Porte e Equiparados, visando formar Sistema de 
Registro de Preços para contratações futuras, para: Aquisição de medicamentos diversos, desti-
nado ao fundo municipal de saúde deste de Município.. Recursos: previstos no orçamento vigente. 
Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e Decreto Municipal nº 0013/2007. Informações: no 
horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado.

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

Marcação - PB, 12 de Dezembro de 2016
LUAN FABRICIO PEREIRA DE OLIVEIRA - Pregoeiro Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00026/2016

Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na 
Travessa Marcus José Barreto da Silva, S/N - Centro - Marcação - PB, às 10:00 horas do dia 
23 de Dezembro de 2016, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, restrita 
à participação de Microempresas, Empresas de Pequeno Porte e Equiparados, visando formar 
Sistema de Registro de Preços para contratações futuras, para: Aquisição parcelada de materiais 
médicos, hospitalares e laboratoriais diversos, destinados ao fundp Municipal de Saúde deste 
Município. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 
e Decreto Municipal nº 0013/2007. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias 
úteis, no endereço supracitado.

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

Marcação - PB, 12 de Dezembro de 2016
LUAN FABRICIO PEREIRA DE OLIVEIRA - Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR
DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº00002/2016

TERMO DE RATIFICAÇÃO
FUNDAMENTAÇÃO LEGAL – Art. 24, incisos IV, da Lei nº 8.666, de 21 de Junho de 1993, 

atualizada pela Lei nº 8.883, de 08 de Junho de 1994.
   OBJETO: Contratação de empresa para a execução dos serviços com a construção de um 

açude lancha I, localizado no sítio lancha,neste município, conforme especificações no contrato, 
pela contratação direta com a empresa NTZ CONSTRUTORA E LOCAÇÕES LTDA ME, cadastrada 
no CNPJ nº 12.347.973/0001-80, com o valor global de R$ 5.760.501,81 (cinco milhões, setecentos 
e sessenta mil, quinhentos e um reais e oitenta e um centavos).

RATIFICAÇÃO: Ratifico a presente Dispensa de Licitação, de acordo com o parecer do Advogado.
 Aguiar -PB, em  02 de Dezembro de 2016.

MANOEL BATISTA GUEDES FILHO
Prefeito Municipal

SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO
DIRETORIA EXECUTIVA DA CENTRAL DE COMPRAS

GERÊNCIA EXECUTIVA DE LICITAÇÃO
COMUNICADO PREGÃO 287/2016

 PROCESSO Nº 25.234.000023.2016
Comunico, a quem interessar, que o Pregão Presencial  nº287/2016 (contratação de serviços de 

empresa especializada para manutenção preventiva e corretiva com reposição de peças), destinado 
ao Laboratório Central de Saúde Publica - LACEN, marcado para o dia 21/12/2016 as 09h, fica 
adiado  para  o dia 26/12/2016 as 09h. Solicitamos aos licitantes que acesse o site. para adquirir 
um novo Edital. www.centraldecompras.pb.gov.br 

CGE: Nº16-01132-9
               João Pessoa, 12 de dezembro  de 2016

Vivianne Pereira Almeida Diniz
 Gerente Executiva de licitação

SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO
DIRETORIA EXECUTIVA DA CENTRAL DE COMPRAS

GERÊNCIA EXECUTIVA DE LICITAÇÃO
COMUNICADO PREGÃO 310/2016
PROCESSO Nº 19.000.016424.2016

Comunico, a quem interessar, que o Pregão Presencial  nº310/2016 (Registro de preços para 
aquisição de botes infláveis de salvamento e de motores de popa), destinado ao Corpo de Bombeiros 
Militar do Estado da Paraíba - CBMPB, marcado para o dia 21/12/2016 as 09h, fica adiado  para  o 
dia 27/12/2016 as 09h. Solicitamos aos licitantes que acesse o site. para adquirir um novo Edital. 
www.centraldecompras.pb.gov.br 

CGE: Nº16-01124-6
               João Pessoa, 12 de dezembro  de 2016

Vivianne Pereira Almeida Diniz
 Gerente Executiva de licitação

       
SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO

DIRETORIA EXECUTIVA DA CENTRAL DE COMPRAS
GERÊNCIA EXECUTIVA DE LICITAÇÃO

CONVOCAÇÕES PARA PREGÃO PRESENCIAL N247/2016
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 26/12/2016 às 09h para:

Aquisição de freezer, 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 - 16-01014-0
 João Pessoa, 12 de dezembro de 2016

Vivianne Pereira Almeida Diniz
Gerente Executiva de Licitação

                                                           
SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO

DIRETORIA EXECUTIVA DA CENTRAL DE COMPRAS
GERÊNCIA EXECUTIVA DE LICITAÇÃO

       CONVOCAÇÕES PARA PREGÃO PRESENCIAL N299/2016
   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 26/12/2016 às 09h para:

Registro de preços para aquisição de material medico e hospitalar - drenos e coletores , destinado 
aos Hospitais da Rede Publica do Estado, 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 - 16-01148-7
João Pessoa, 12 de dezembro de 2016

Vivianne Pereira Almeida Diniz
Gerente Executiva de Licitação

                    
SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO

DIRETORIA EXECUTIVA DA CENTRAL DE COMPRAS
GERÊNCIA EXECUTIVA DE LICITAÇÃO 

CONVOCAÇÕES PARA PREGÃO PRESENCIAL N315/2016
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 26/12/2016 às 13h e 30mim para:

Registro de preços para contratação de empresa especializada para realização de exame psi-
cológico, destinado a Policia Militar da Paraíba - PMPB, conforme anexo I do Edital.

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

 REG. CGE Nº - 16-01136-2
João Pessoa, 12 de dezembro de 2016

Vivianne Pereira Almeida Diniz
Gerente Executiva de Licitação

                              
SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO

DIRETORIA EXECUTIVA DA CENTRAL DE COMPRAS
GERÊNCIA EXECUTIVA DE LICITAÇÃO

CONVOCAÇÕES PARA PREGÃO PRESENCIAL N318/2016
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 09h para:

Registro de preços para aquisição de soro, destinado aos Hospitais da Rede Publica do Estado, 
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 - 16-01138-8
 João Pessoa, 12 de dezembro de 2016

Vivianne Pereira Almeida Diniz
Gerente Executiva de Licitação

                                                           
                                                        

PUBLICAÇÃO
João Pessoa, 09 de dezembro de 2016.
• A Companhia Estadual de Habitação Popular – CEHAP, torna público que a SUDEMA – Supe-

rintendência de Administração do Meio Ambiente, emitiu a  LICENÇA DE INSTALAÇÃO – NÚMERO 
3897/2016  através do Proc. 2016-007141/TEC/LI-5071, para construção do Sistema de abaste-
cimento de água, Adutora e Pavimentação das vias de acesso ao Conjunto residencial Itatiunga, 
município de PATOS - PB. 

• A Companhia Estadual de Habitação Popular – CEHAP, torna público que a SUDEMA – Supe-
rintendência de Administração do Meio Ambiente, emitiu a  LICENÇA DE INSTALAÇÃO – NÚMERO 
3913/2016  através do Proc. 2016-005668/TEC/LI-2971, para construção de uma Unidade básica 
de saúde e uma Escola, no Loteamento Rosa de Luxemburgo, no município de SANTA RITA - PB. 

• A Companhia Estadual de Habitação Popular – CEHAP, torna público que a SUDEMA – Supe-
rintendência de Administração do Meio Ambiente, emitiu a  LICENÇA DE INSTALAÇÃO – NÚMERO 
3896/2016  através do Proc. 2016-007140/TEC/LI-5070, para construção do Conjunto HabitacionaL 
com 268 uh’s, no município de SOUSA - PB. 

• A Companhia Estadual de Habitação Popular – CEHAP, torna público que a SUDEMA – Supe-
rintendência de Administração do Meio Ambiente, solicitou a  LICENÇA PRÉVIA  através do Proc. 
2016-008812/TEC/LP-2816, para construção do Conjunto Habitacional com 40 uh’s, no município 
de SERRARIA - PB. 

• A Companhia Estadual de Habitação Popular – CEHAP, torna público que a SUDEMA – Supe-
rintendência de Administração do Meio Ambiente, solicitou a  LICENÇA PRÉVIA  através do Proc. 
2016-008813/TEC/LP-2817, para construção do Conjunto Habitacional com 30 uh’s, no município 
de JOCA CLAUDINO - PB.

• A Companhia Estadual de Habitação Popular – CEHAP, torna público que a SUDEMA – Supe-
rintendência de Administração do Meio Ambiente, solicitou a  LICENÇA PRÉVIA  através do Proc. 
2016-008814/TEC/LP-2818, para construção do Conjunto Habitacional com 160 uh’s, no município 
de CAJAZEIRAS - PB. 

CLÁUDIO BATISTA DOS SANTOS
Diretor Presidente em Exercício

ALIANÇA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA – CNPJ/CPF Nº 15.801.072/0001-05 Torna público 
que a  SUDEMA – Superintendência de Administração do Meio  Ambiente, emitiu a Licença de 
operação nº 4046/2016 em  João Pessoa, 9 de dezembro de 2016 - Prazo: 730 dias. Para a ativi-
dade  de: Comércio Varejista  de Materiais de Construção em  Geral. Na(o) Rua Capitão Natalício 
Evangelista dos Santos, Cidade dos Colibris. Município:  JOÃO PESSOA – UF: PB. Processo: 
2016-003329/TEC/LO-2258

NIVALDO ALVES DA SILVA FILHO - CNPJ/CPF Nº 062.625.334-94.  Torna público que a SUDEMA - 
Superintendência de Administração do Meio Ambiente, emitiu a Licença de Operação nº 3724/2016 
em João Pessoa, 14 de novembro de 2016 - Prazo: 730 dias. Para a atividade de: PUBLICIDADE 
VOLANTE (FIAT UNO, PLACA MND-5591/PB) Na (o) - EM TODO ESTADO DA PARAÍBA Município: 
- UF: PB. Processo: 2016-007882/TEC/LO-3407.

DRX CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA - CNPJ/CPF Nº 13.519.638/0001-85. Torna 
público que a SUDEMA - Superintendência de Administração do Meio Ambiente, emitiu a Licença 
de Instalação nº 1479/2016 em João Pessoa, 27 de junho de 2016 - Prazo: 730 dias. Para a 
atividade de: EDIFICAÇÃO MULTIFAMILIAR C/32 UNIDADES HABITACIONAIS, DOTADO DE 
SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO (FOSSA SÉPTICA E SUMIDOURO). Na(o) -  RUA 
NAPOLEÃO GOMES VARELA, S/N - BESSA  Município:  JOÃO PESSOA - UF: PB. Processo: 
2016-002175/TEC/LI-4766.

FORNECEDORA – MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA  - CNPJ/CPF Nº  07.197.718/0008-35 
Torna público que a  SUDEMA – Superintendência de Administração do Meio Ambiente, emitiu a  
Licença de Operação nº 3477/2016 em João Pessoa, 14 de outubro de 2016 – Prazo:  730 dias. 
Para a atividade de Comércio Atacadista de Máquinas Novas  e Equipamentos  Novos, Revisões 
de Máquinas em Garantia e Serviços de Lavagem de Máquinas e de Peças. Na(o) –Rua Francisco 
Marques da Fonseca, nº 484, RIO DO  MEIO. Município:  BAYEUX –UF: PB. Processo:  2016-
007468/TEC/LO-3283

CENTRO DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA DA PARAIBA – CNPJ/CPF Nº 08.778.268/0009-18 
Torna público que a SUDEMA – Superintendência de Administração do Meio Ambiente, emitiu a 
Licença de Operação N.º 3928/2016 em João Pessoa, 30 de novembro de 2016 – Prazo: 730 dias. 
Para a atividade de: Procedimentos Hematológicos Na(o) – AV. DOM PEDRO II, Nº 1119 Município: 
JOÃO PESSOA – UF: PB. Processo: 2016-008026/TEC/LO-3640.

SES/PB - HOSPITAL REGIONAL SEBASTIAO RODRIGUES DE MELO – CNPJ/CPF Nº 
08.778.268/0049-05 Torna público que a SUDEMA – Superintendência de Administração do Meio 
Ambiente, emitiu a Licença de Operação N.º 3926/2016 em João Pessoa, 30 de novembro de 2016 
– Prazo: 730 dias. Para a atividade de: Prestação de serviços de saúde para pacientes que neces-
sitam de assistência médica e cuidados de enfermagem em emergência Na(o) – AV. DEP. ADAUTO 
PEREIRA DE LIMA, S/Nº Município: ITABAIANA – UF: PB. Processo: 2016-003326/TEC/LO-2255.

O Sindicato dos empregados em Estabelecimentos Bancários de Itabaiana e Região, situada 
à Av. José Silveira, 103, sala 104, Centro, CEP: 58.360-000, Itabaiana-PB. Faça saber que foi 
registradaà chapa de nº 01(Zero Um), concorrente à Eleiçãopara a escolha da Diretoria, Conselho 
Fiscal, Delegado Representante junto a Federação dos Empregados em Estabelecimentos Bancários 
no Estado da Paraíba, e seus respectivos suplentes, que será realizada no dia 09 de dezembro 
de 2016por este sindicato assim constituída: TIAGO BARBOSA MACENA, LUCIO FLAVIO DE 
ALMEIDA LIMA, CECILIA LACERDA DE VASCONCELOS, ISMAEL DE PONTES RICARDO, OZI-
LAN OTAVIO LIMA DA SILVA, ROBERTO ANTONIO DE ALMEIDA LIMA, GLAUCO FONSECA DE 
MORAIS, THIAGO SANTOS DE LIMA BRAZ, JOSE THIAGO FREITA DA SILVA, FLAVIA DE SOUSA 
ASSIS, ANDRESSA KELLY FERREIRA DA SILVA, JURANDI MEDEIROS DA CUNHA, ERIVELTON 
FERNANDES LIRA, ANTONIO FERNANDO ARAUJO SILVA, CELINALDO ALVES DOS SANTOS, 
WALLBER CARNEIRO FERREIRA, WALTER FONSECA DE MORAIS, TIAGO BARBOSA MACE-
NA, LUCIO FLAVIO DE ALMEIDA LIMA, ISMAEL DE PONTES RICARDO E ROBERTO ANTONIO 
ALMEIDA LIMA.Itabaiana-PB, 07 de dezembro de 2016. Glauco Fonseca de Morais – Presidente.

O Sindicato dos empregados em Estabelecimentos Bancários de Itabaiana e Região, situada à 
Av. José Silveira, 103, sala 104, Centro, CEP: 58.360-000, Itabaiana-PB. Faça saber que foi eleita 
à chapa de nº 01(Zero Um), concorrente à Eleição para a escolha da Diretoria, Conselho Fiscal, 
Delegado Representante junto a Federação dos Empregados em Estabelecimentos Bancários 
no Estado da Paraíba, e seus respectivos suplentes, que será realizada no dia 09 de dezembro 
de 2016 por este sindicato assim constituída: TIAGO BARBOSA MACENA, LUCIO FLAVIO DE 
ALMEIDA LIMA, CECILIA LACERDA DE VASCONCELOS, ISMAEL DE PONTES RICARDO, OZI-
LAN OTAVIO LIMA DA SILVA, ROBERTO ANTONIO DE ALMEIDA LIMA, GLAUCO FONSECA DE 
MORAIS, THIAGO SANTOS DE LIMA BRAZ, JOSE THIAGO FREITA DA SILVA, FLAVIA DE SOUSA 
ASSIS, ANDREZZA KELLY FERREIRA DA SILVA, JURANDI MEDEIROS DA CUNHA, ERIVELTON 
FERNANDES LIRA, ANTONIO FERNANDO ARAUJO SILVA, CELINALDO ALVES DOS SANTOS, 
WALLBER CARNEIRO FERREIRA, WALTER FONSECA DE MORAIS, TIAGO BARBOSA MACE-
NA, LUCIO FLAVIO DE ALMEIDA LIMA, ISMAEL DE PONTES RICARDO E ROBERTO ANTONIO 
ALMEIDA LIMA. Itabaiana-PB, 07 de dezembro de 2016. Glauco Fonseca de Morais – Presidente.
 

 PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSITO E TRANSPORTES PÚBLICOS

 EXTRATO DE CONTRATO
OBJETO: Contratação de Empresa para Aquisição de Forma Parcelada de Combustíveis. Fun-

damento Legal: Pregão Presencial nº 00008/2016.DOTAÇÃO: Recursos Próprios do Município de 
Campina Grande: 15.451.1029.2153 Ações de Melhoria no Sistema de Trânsito 04.122.2001.2154 
Ações Administrativas da STTP 3390.30.000 Material de Consumo.VIGÊNCIA: 120 (por cento e 
vinte dias) a partir de sua assinatura.PARTES CONTRATANTES: Superintendência de Transito e 
Transportes Publicos de Campina Grande e:CT Nº 00087/2016 - 01.12.16 - Márcia Moura Ramadam 
– ME (Posto São Marcos)CNPJ nº 01.106.085/0001-50 -R$ 69.389,00.
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