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Altura

DÓLAR    R$ 3,388  (compra) R$ 3,390  (venda)
DÓLAR TURISMO  R$ 3,220  (compra) R$ 3,570  (venda)
EURO   R$ 3,542  (compra) R$ 3,545  (venda)

l Rangel Júnior é reconduzido ao cargo de reitor da UEPB. Página 3

l Prefeito de Campina tem 30 dias para solucionar temporários. Página 4

l Cagepa lança cronograma de manutenção na orla pessoense. Página 6

l Alvo de operação da PF, pastor Malafaia diz que não é bandido. Página 14
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Mobilidade
Ricardo inaugura 
PB-306 na 2a feira

 

Estrada liga os municípios de 
Manaíra e Santana de Mangueira e 
deve beneficiar uma população de 
120 mil habitantes.  PÁGINA 3

Governo parcela o ICMS 
das vendas de dezembro

Apesar da crise financeira nacional, o Estado da Paraíba vai novamente parcelar em duas vezes o recolhimento do 
ICMS referente às vendas de mercadorias realizadas este mês para suavizar o fluxo de caixa das empresas. PÁGINA 7

História

Ramalho Leite - jornalista
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Órgãos federais, estaduais e municipais deram início ontem a ações de fiscalização de trânsito 
em pontos críticos das rodovias paraibanas para reduzir os índices de acidentes.  PÁGINA 6

FOTO: Edson Matos

Eles vão substituir médicos 
que retornaram ao país de ori-
gem após o encerramento dos 
contratos.  PÁGINA 5

34 profissionais
cubanos chegam
a João Pessoa

Cubanos desembarcaram
no Aeroporto Castro Pinto

FOTO: DivulgaçãoMais Médicos

EsTíMULO AO COMéRCIO

Evento também marca o 
aniversário do sambista 

Preto Netto
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PÁGINA 10

Em sua visita à 
Paraíba, o imperador  
Dom Pedro II foi alvo 
fácil de gestores com 

pouco respeito ao 
dinheiro público

ritmo no pé músicos 
se reúnem e realizam 
hoje, em João pessoa, 
a “Confraternização do 
Samba”. pÁGinA 9

Política

Paraíba

OAB-PB critica
a Reforma da
Previdência

 

45 veículos
roubados são 
apreendidos

 

Em nota divulgada ontem, 
a Ordem dos Advogados do 
Brasil alertou para “retro-
cesso social” e supressão de 
direitos básicos. PÁGINA 4

A Polícia Civil apresentou 
ontem os resultados da Ope-
ração Dublê, que resultou na 
maior apreensão de carros 
já feita no Estado. PÁGINA 6

Nublado com 
chuvas ocasionais

Nublado com 
chuvas ocasionais

Nublado com 
chuvas ocasionais
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Duas notícias divulgadas esta se-
mana por fontes diferentes mostram 
que nossos gestores municipais pre-
cisam ousar e planejar mais em suas 
administrações, ao mesmo tempo que 
uma delas explica porque isso não 
está acontecendo. 

A primeira delas veio do Instituto 
de Desenvolvimento Municipal e Es-
tadual (Ideme). Segundo o órgão, cin-
co municípios paraibanos concentra-
ram 58% do total do valor do Produto 
Interno Bruto (PIB) do Estado no ano 
de 2014: João Pessoa, Campina Gran-
de, Cabedelo, Santa Rita e Patos. Des-
se total, João Pessoa e Campina Gran-
de agregam, juntos, o percentual de 
47%. Vale salientar que o PIB dos mu-
nicípios é calculado com base numa 
metodologia uniforme para todo o 
país, integrado aos procedimentos 
dos Sistemas de Contas Nacionais e 
Regionais do Brasil. Esse método pos-
sibilita a comparação dos resultados 
entre si, bem como entre o PIB nacio-
nal e regional.

As razões para tamanha concen-
tração do PIB em apenas 5 dos 223 
municípios paraibanos, talvez esteja 
na informação divulgada pelo Tribu-
nal de Contas do Estado (TCE) ontem. 
O órgão apresentou os resultados, em 
âmbito estadual, do ‘Índice de Efetivi-
dade da Gestão Municipal’ e os dados 
do TCE são estarrecedores: a maioria 
dos municípios paraibanos trabalha 

sem planejamento. De 223 prefeitu-
ras, 214 responderam que seu plane-
jamento, para o ano de 2015, não foi 
estruturado por meio de programas, 
indicadores, metas e ações. A mesma 
quantidade, 96%, respondeu que não 
disponibilizou, periodicamente, pro-
gramas de capacitação e atualização 
para o pessoal da área de Tecnologia 
da Informação.

Na educação, área em que a pon-
tuação também ficou na média na-
cional, classificada como “em fase 
de adequação”, o indicador apontou 
vários pontos críticos. Metade das 
prefeituras respondeu que não foram 
adotadas medidas ou ações para mo-
nitoramento da taxa de abandono das 
crianças na idade escolar, o chamado 
Ciclo I. Já na saúde, igualmente pon-
tuada na média nacional, exatos 210 
municípios já chegaram a interrom-
per, ou descontinuar, atendimentos 
nas unidades por falta de insumos. 

Dados como esses levantados pelo 
TCE mostram onde está o entrave 
para que os demais municípios parai-
banos possam dividir o bolo do nos-
so PIB. As gestões não investem em 
planejamento. E sem planejamento, 
a gestão funciona de forma capenga. 
Dessa forma, não há investimentos, 
não há crescimento na economia. É 
bom que os novos gestores que assu-
mem em janeiro fiquem atentos a es-
ses números.

Editorial

 Crônica

Sem planejamento não se amplia o PIB
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 O velho Jaguaribe
Somos apressados em demasia para ver a novidade dos shoppings, 
das revendedoras, mas sem baixar as vistas aonde pisamos.”

 

Neste sábado, 17, a par-
tir das 9h, o Partido dos 
Trabalhadores da Paraíba 
realiza o Encontro Esta-
dual da Juventude do PT 
(JPT). A atividade, que 
acontecerá no auditório 
do Sinttel, no Centro de 
João Pessoa, irá reunir 
jovens de todo o Estado fi-
liados ao partido, além de 
contar com a presença de 
Tamires Sampaio, vice-pre-
sidente da União Nacional 
dos Estudantes (UNE).

O senador paraibano Rai-
mundo Lira (PMDB) saiu em 
defesa da manutenção da 
Operação Lava Jato, realizada 
para combater a corrupção na 
gestão pública, que revelou 
uma sangria de pagamento 
de propinas a agentes políti-
cos em detrimento de benes-
ses à coletividade. Na opinião 
do paraibano, a operação 
é necessária para “Lavar o 
Brasil” da corrupção e deve 
continuar sendo apoiada e 
incentivada pela população.

O deputado federal Wilson Filho (PTB) partici-
pou de três audiências, em Brasília, com minis-
tros da Educação, do Esporte e do Trabalho. O 
parlamentar solicitou recursos para realização 
de obras em diversos municípios paraibanos. 
Entre as reivindicações, está a da criação do 
Instituto Federal no Sertão da Paraíba, confor-
me informou o deputado.

À medida em que o ano chega perto do seu final, aumentam as articulações para as eleições da Mesa Diretora 
da Câmara Municipal de João Pessoa. No momento, temos dois candidatos fortíssimos: Durval Ferreira, que 
tenta mais uma reeleição, e Marcos Vinícius, parlamentar com vários mandatos na Casa de Napoleão Laureano. 
Fala-se em um terceiro nome, que surgiria para costurar o consenso no impasse da eleição. Ontem, Marcos 
Vinícius disse não acreditar nessa possibilidade: “Se está difícil com dois imagine com três. Com dois já é 
complicado, imagina três”, enfatizou o tucano. Independente de quem seja vitorioso, a pergunta que corre 
à boca miúda de quem tem bom senso é: o que faz uma pessoa querer se manter num cargo ad infinitum. 
Durval Ferreira é o atual presidente e já foi reeleito várias vezes para o mesmo cargo. Agora quer mais uma 
vez. Alega que seria sua última vez como presidente. Será? E mesmo que fosse, por que querer mais uma vez? 
Por mais que tenha sido um bom presidente da Casa, não estaria na hora de ceder a vez? Ricardo Marcelo quis 
se reeleger várias vezes presidente da Assembleia Legislativa. Perdeu a última tentativa e sumiu do noticiário 
político de forma melancólica. Até gênios como Pelé sabem a hora certa de parar.

AudiêNCiAs

BRIgA nO nInhO tucAnO

LAvA JAtO

uN Informe

MALAfAIA

cELERIDADEJuvEntuDE pEtIStA

pRESIDEntE AD InfInItuM?

Nem os pastores escapam de envolvimen-
to com corrupção. Ontem, o pastor Silas 
Malafaia foi alvo de mandado de condução 
coercitiva no âmbito da Operação Timóteo, 
deflagrada pela Polícia Federal. Malafaia 
criticou a ação coercitva da PF. Interessan-
te que quando a polícia agiu de forma co-
ercitiva com Lula ele comemorou. Pimenta 
no dos outros...

A 5ª Vara da Comarca de Sousa 
conseguiu dar solução definiti-
va, em dois anos e nove meses, 
a um total de 3.532 processos 
que tramitavam naquela uni-
dade judiciária. No mesmo pe-
ríodo, o referido juízo proferiu 
3.490 sentenças, tendo recebi-
do, por distribuição, 2.088 pro-
cessos. O juiz titular da 5ª Vara, 
Renan do Valle Melo Marques, 
que foi recentemente removido 
para a 2ª Vara de Cuité, disse 
que 5ª Vara buscou desenvolver 
um trabalho em equipe.

O governador de São Paulo, Geraldo Alkmim (PSDB), considerou uma “expulsão branca” e “golpe branco” 
a medida da cúpula de seu partido de prorrogar o mandato de Aécio Neves na presidência da legenda. 
Um aliado de Alkmim utilizou-se do termo “revolta” para descrever a reação do governador paulista.

gonzaga Rodrigues - gonzagarodrigues33@gmail.com

 Repisemos num problema de 160 
anos atrás, o município de João Pes-
soa com 22 mil habitantes, o riacho de 
Jaguaribe livre de vizinhos, de detri-
tos humanos, escorrendo suas águas 
impaludadas por toda a aba leste da 
colina em que se plantou a cidade.

O texto é claro como o de um bom 
repórter de hoje: 

“Se houvesse o cuidado de limpar 
o leito deste riacho de modo que suas 
águas tivessem mais expedição, estou 
convencido que daí resultaria muita 
vantagem à salubridade pública, mas 
semelhante empresa demanda algu-
ma despesa para a qual não se tem 
ainda consignado fundos. Pelo que 
diz Gabriel Soares, dava este rio no 
seu tempo(1587)  entrada a embarca-
ções; hoje, porém, é sua barra nimia-
mente rasa e impossibilita qualquer 
navegação, ainda mesmo de canoas 
pequenas”. 

É do ex-presidente da província, 
Henrique de Beaurepaire Rohan, em 
sua Corografia da Província da Para-
íba, escrita em 1860, logo depois de 
sua passagem professoral pela admi-
nistração da Paraíba. Vem à luz para 
reiterar a demora de séculos que le-
vamos com problemas que reclamam 
muito mais cuidado que recursos. 

No tempo de B. Rohan o rio tinha 
pouco a quem impaludar ou infestar 
de febres. Tambaú, que dava nome 
às praias de Manaíra e Bessa de hoje, 

era um pequeno aglomerado de chou-
panas, uma ou outra casa de melhor 
construção. O que se destacava, na 
descrição de 1860, eram as “ruínas 
de um hospício dos religiosos de São 
Francisco, com a invocação de N.S. da 
Conceição (ou de Santo Antonio)”. 

Se nesse vazio urbano, sem ter 
muito a quem ofender, os mosquitos 
e as suas febres já abriam os olhos de 
1860, que dizer da situação de hoje, as 
águas do Jaguaribe lambendo os dois 
extremos da nossa desigualdade so-
cial, numa exposição chocante para os 
que têm alguma responsabilidade com 
a saúde ambiental de uma cidade que 
ainda tem jeito. Digo ainda tem jeito, 
levando em conta o desesperado apelo 
de uma ambientalista de São Paulo para 
quem só resta a alternativa de aterra-
mento dos seus dois rios urbanos. 

Em 2001, o dr. Antonio Sérgio Ta-
vares de Melo, coordenando um proje-
to de pesquisa, oferecia um documen-
to “aconselhando os especialistas em 
gestão territorial a encontrar soluções 
para a melhoria da qualidade de vida 
das populações, sobretudo no que se 
refere à moradia, saúde e trabalho.” 
Me lembro disto toda vez que desço a 
Rui Carneiro, e para obedecer o sinal 
tenho que levar o lenço ao nariz. 

Somos apressados em demasia 
para ver a novidade dos shoppings, 
das revendedoras, mas sem baixar as 
vistas aonde pisamos. 
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Ricardo inaugura 109ª rodovia do 
Programa Caminhos da Paraíba

 Mais uma obra do Pro-
grama Caminhos da Paraíba 
será inaugurada pelo go-
vernador Ricardo Coutinho 
nesta segunda-feira (19). 
Trata-se da pavimentação 
da PB-306, ligando os muni-
cípios de Manaíra e Santana 
de Mangueira, com exten-
são de 35km, contemplando 
uma população de 120 mil 
habitantes nas regiões da 
Serra de Teixeira e do Vale 
do Piancó. A inauguração 
está prevista para 11h30. 
No mesmo dia, o chefe do 
Executivo ainda inaugura 
uma escola, um Centro de 
Referência da Assistência 
Social – Cras e a Reforma do 
Estádio de Futebol Zezão, 
em Itaporanga. 

A PB-306 é a 109ª ro-
dovia entre pavimentação 
e restauração a ser inaugu-
rada pelo governador Ri-
cardo Coutinho, dentro do 
programa executado pelo 
Departamento de Estradas 
de Rodagem da Paraíba, ini-

ciado em 2011. A obra con-
tou com um investimento de 
R$ 33.498.338,59, com re-
cursos do Tesouro do Estado.

Localizada em uma re-
gião bastante movimentada, 
a rodovia tem um tráfego diá-
rio superior a 780 veículos 
entre automóveis, utilitários, 
ônibus, caminhões e motos.

Na sua execução, foram 
realizados serviços de terra-
plenagem em cortes e ater-
ros, pavimentação asfáltica, 
bueiros, duas pontes em con-
creto, drenagem profunda e 
superficial, cercas delimita-
doras, paisagismo e sinaliza-
ção horizontal e vertical.

O diretor de Operações 
do Departamento de Estra-
das de Rodagem da Paraíba, 
Hélio Cunha Lima, diz que 
a pavimentação da PB-306 
proporciona a integração 
da região da Serra de Tei-
xeira com o Vale do Piancó, 
facilitando o escoamento da 
produção econômica regio-
nal e amplia a infraestrutura 
rodoviária estadual com me-
lhor qualidade de vida para 
a população e mais seguran-
ça aos seus usuários.

No Jubileu dos 50 anos, uma 
nova etapa começou na Universida-
de Estadual da Paraíba (UEPB), com 
a nomeação e recondução ao cargo 
de reitor do professor Rangel Junior 
e posse do professor Flávio Romero 
Guimarães como vice-reitor da Ins-
tituição. Eleitos na consulta prévia 
realizada em maio deste ano, com 
60,69% dos votos válidos dos três 
segmentos, e nomeados no último 
dia 13 de dezembro pelo governa-
dor Ricardo Coutinho, os professo-
res foram empossados oficialmente 
nessa quinta-feira (15) pelo Conse-
lho Universitário (Consuni), para o 
quadriênio 2016/2020.

A solenidade foi realizada no 
Museu de Arte Contemporânea 
(MAC), em Campina Grande, e pre-
sidida inicialmente pelo professor 

Orlando Ângelo da Silva, o mais 
experiente conselheiro com assen-
to no Consuni. A cerimônia reuniu 
professores, pró-reitores, diretores 
de centros, chefes de Departamen-
tos, coordenadores de cursos, técni-
cos administrativos e estudantes da 
Universidade.

Conforme rege o protocolo, 
Rangel Junior e Flávio Romero fo-
ram conduzidos até a mesa por uma 
comissão especial, formada por di-
retores dos oito campi da UEPB. Na 
mesa, além dos empossados, esta-
vam o professor Leonardo Ferreira 
Soares, representando a Associação 
de Docentes (ADUEPB); o presiden-
te do Sindicato dos Trabalhadores 
em Ensino Superior do Estado da 
Paraíba (SINTESPB-UEPB), Fernan-
do Borges; o professor Félix Araújo 

Neto, que representou o prefeito 
Romero Rodrigues; e a presidente 
da Fundação Parque Tecnológico, 
Francinete Garcia, que representou 
no ato o governador Ricardo Cou-
tinho. 

A leitura do termo de recon-
dução e transmissão dos cargos foi 
feita pela secretária dos órgãos de 
Deliberação Superior da Instituição, 
Maísa Marques dos Santos. Em se-
guida, os dois professores assina-
ram o livro de posse. Ainda sob a 
responsabilidade de presidir os tra-
balhos, o professor Orlando Ângelo 
procedeu o ato de transladação das 
vestes talares reitorais ao professor 
Rangel Junior. Já investido do car-
go, Rangel Junior repetiu o gesto, 
revestindo com as vestes solene o 
vice-reitor Flávio Romero.

Reitor e vice-reitor da UEPB são empossados

Universidade na luta por uma sociedade mais justa

PROFESSORES RANGEL JÚNIOR E FLÁVIO ROMERO

A diretoria do Sindicato 
das Empresas de Hospeda-
gem e Alimentação de João 
Pessoa (SEHA-JP) se reuniu na 
última quarta-feira (14) para 
discutir as principais deman-
das da categoria para montar 
uma agenda positiva para ser 
desenvolvida a partir do início 
de 2017. Entre os temas dis-
cutidos giraram em torno da 
aprovação de previsão orça-
mentária para o próximo ano, 
atualização do Estatuto Social 
da instituição e a regulamen-
tação da atividade do site Air-
bnb na capital paraibana.

O Airbnb é uma ferra-
menta que possibilita a co-
municação entre turistas 
do mundo inteiro e donos 
de imóveis para alugar. De 
acordo com o presidente do 
SEHA-JP, Graco Parente, o re-
sultado da reunião sobre a 
regulamentação do serviço 
será repassado ao vereador 
Thiago Lucena, como forma 

de subsidiá-lo na elaboração 
de um projeto de lei que será 
apresentado por ele na Câma-
ra Municipal de João Pessoa.

A regulamentação é uma 
das principais demandas dos 
empresários do setor hote-
leiro no sentido de que haja 
uma paridade entre as obri-
gações das atividades do Air-
bnb e da rede hoteleira, per-
mitindo uma concorrência 
leal. Entre os pontos levan-
tados estão a tributação das 
locações feita pelo Airbnb e 
outros sites que oferecem o 
serviço, o cadastramento de 
imóveis que efetuem junto à 
Prefeitura Municipal e o ca-
dastro dos hóspedes que uti-
lizem o serviço.

Participaram da reu-
nião o advogado do SEHA-JP, 
Humberto Bezerra, e Uirá 
Colaço, representante da As-
sociação Brasileira da Indús-
tria Hoteleira, secção Paraíba 
(ABIH-PB). 

Treze prefeitos eleitos do 
Sertão paraibano se reúnem 
na próxima terça-feira (20), em 
Sousa, para discutir o desenvol-
vimento territorial da região e 
as estratégias para o fomento 
e fortalecimento das ativida-
des produtivas geradoras de 
empregos e renda. O encontro 
será no auditório do Sebrae, no 
centro da cidade, às 8h. 

Na ocasião, o Sebrae e a 
Empresa de Assistência Téc-
nica e Extensão Rural (Ema-
ter) apresentarão o projeto 
de Desenvolvimento Econô-
mico Territorial do Vale do 
Piranhas iniciado este ano 
para estimular a economia 
de Sousa e região.  

“O Sebrae tem um impor-
tante papel no cenário regio-

nal, pois aglutina parceiros e 
mobiliza pessoas com o in-
tuito de transformar a região 
onde está inserido. As ações 
do Sebrae, que chegam aos 
municípios, normalmente le-
vam uma visão inovadora de 
apoio aos empreendedores 
locais. O suporte do Sebrae 
ao fomento de políticas públi-
cas e atividade empresarial é 
fundamental para alavancar a 
economia da região", disse o  
gerente do Sebrae em Sousa, 
Rodrigo Gurgel.

O encontro contará com a 
presença do diretor técnico do 
Sebrae Paraíba, Luiz Alberto 
Amorim, e do diretor técnico 
da Emater, Vlaminck Paiva Sa-
raiva. O evento é uma parceria 
do Sebrae com a Emater.

SEHA-JP e ABIH-PB 
discutem regulamentação 

Prefeitos eleitos vão 
discutir emprego e renda

SITE AIRBNB EM JOÃO PESSOA

NO AUDITÓRIO DO SEBRAE

MPF-PB funcionará em regime de plantão
As seis unidades do 

Ministério Público Federal 
(MPF) na Paraíba (João Pes-
soa, Campina Grande, Sousa, 
Patos, Monteiro e Guarabira) 
iniciam, em 20 de dezembro 
de 2016, o recesso forense 
- seguindo a Justiça Federal 

-, que se estenderá até 8 de 
janeiro de 2017, conforme a 
Portaria no 316/2016, de 8 
de dezembro de 2016. 

Nesse período, o órgão 
funcionará em regime de 
plantão, assegurando-se a 
continuidade dos serviços 

urgentes e essenciais, assim 
como a movimentação pro-
cessual correlata.

Para atendimento ao 
público externo, o MPF em 
João Pessoa ficará aberto 
das 12 horas às 17 horas nos 
dias úteis.

DE 20 DE DEZEMBRO A 8 DE JANEIRO

FOTO: Secom-PB

Reitor da Universidade Estadual da Paraíba Rangel Júnior e o professor Orlando Ângelo (D) na cerimônia de posse

Primeiro a fazer uso da pala-
vra, o professor Flávio Romero fez 
um discurso com traços literários e 
afirmou que o tempo que se inicia 
será marcado pela construção da 
identidade democrática da UEPB. 
Ele fez um relato de sua trajetória 
na Instituição e lembrou que todo 
esse tempo foi marcado por lutas, 
conquistas e desafios. “O que nos 
reserva o tempo presente? Tem-
pos de desafios”, disse, acrescen-
tando que estes desafios não po-
dem ser encarados dentro de uma 
perspectiva de quem sucumbe.

Reconduzido para mais qua-
tro anos de mandato à da UEPB, 
o reitor Rangel Junior fez um dis-
curso conclamando a comunidade 
universitária a continuar na luta 
pela construção de uma sociedade 

mais justa. Ele lembrou que há 50 
anos a UEPB produz e compartilha 
saberes, capacitando profissio-
nais cidadãos e cidadãs de várias 
gerações, raças, classes sociais, 
culturas e localidades do Brasil e 
do mundo, especialmente da Pa-
raíba. “Estou aqui como sucessor 
de mim mesmo. Jamais repetidor 
de mim mesmo. Se tudo na vida 
é permanência e mudança, pode-
mos pensar e sugerir para o futu-
ro em construção que queremos 
alimentar uma inspiração que se 
renova”, destacou Rangel. 

Para ele, o que marca o pre-
sente, assim, é sua implacável exi-
gência resolutiva para agir. “Ser 
nomeado reitor requer o duplo 
exercício de lançar um olhar so-
bre a história e, ao mesmo tempo, 

para o devir, para a experiência 
passada e o que se impõe como 
desafio”, frisou Rangel.

Diante da emergente necessi-
dade de se colocar sobre o futuro, o 
reitor apresentou alguns dos proje-
tos que pretende realizar nos próxi-
mos quatro anos. O primeiro passo 
diz respeito à garantia da institucio-
nalidade, ou seja, ao plano das rela-
ções formais que orientam a Univer-
sidade Estadual da Paraíba para a 
educação de Ensino Superior públi-
co, gratuito e de qualidade. Ele tam-
bém defende a articulação da Insti-
tuição junto aos projetos em curso 
na Paraíba, especialmente aqueles 
alinhados para o desenvolvimen-
to estratégico, além do empenho e 
ênfase para demonstrar o valor da 
UEPB como patrimônio da Paraíba.

Trata-se da pavimentação 
da PB-306, ligando Manaíra 
e Santana de Mangueira

Atendimento 
será das 12h 
às 17h nos
dias úteis
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Políticas

Prefeito de Campina Grande tem só 
30 dias para solucionar temporários
A Prefeitura precisará 
realizar concurso público, 
diz o Tribunal de Contas 

O prefeito de Campina 
Grande, Romero Rodrigues 
(PSD), tem 30 dias para regu-
larizar a situação de servido-
res temporários contratados 
irregularmente pela adminis-
tração municipal- vinculados à 
Secretaria Municipal da Saúde. 
A Prefeitura terá que realizar 
concurso público. A determi-
nação é do Tribunal de Contas 
do Estado (TCE-PB), que cons-
tatou irregularidades durante 
Inspeção Especial na gestão de 
pessoal de Campina.

A Inspeção Especial do 
TCE-PB atendeu a uma solici-
tação da Promotoria de Defesa 
dos Direitos da Saúde de Cam-
pina e a decisão prevê o paga-
mento de multas individuais 
de R$ 2 mil, em 30 dias, pela 
secretária da Saúde, Luzia Ma-
ria Marinho Leite Pinto; pelo 
secretário da Administração, 
Paulo Roberto Diniz de Olivei-
ra; e pelo próprio prefeito de 
Campina Grande. 

De acordo com a decisão 
do Tribunal de Contas, a Pre-
feitura de Campina terá 30 
dias para o restabelecimento 
da legalidade, através da ad-
missão de pessoal, pela regra 
do concurso público, utili-

zando a excepcionalidade da 
contratação por tempo deter-
minado nas estritas hipóteses 
previstas em lei, inclusive sob 
o regime jurídico competen-
te. As irregularidades foram 
constatadas no Instituto de 
Saúde Elpídio de Almeida 
(ISEA), do Fundo Municipal de 
Saúde do Município e de ou-
tras unidades vinculadas à Se-
cretaria Municipal da Saúde.

O Tribunal de Contas do 
Estado determinou ainda a 
regulamentação das parcelas 
remuneratórias sem ampa-
ro legal pagas aos servidores, 
uma vez que a inspeção teve 
como objetivo inicial a análise 
do pagamento da Gratificação 
de Incentivo ao Trabalho, sem 
lei autorizativa. 

A determinação do 
TCE-PB foi publicada no Diá-
rio Oficial Eletrônico do órgão, 
com data da publicação para o 
dia 19 de dezembro e divulga-
ção nessa sexta-feira (16). 

A Câmara Municipal de João 
Pessoa (CMJP) concedeu, na ma-
nhã de ontem a mais alta co-
menda da Casa ao procurador 
do Trabalho na Paraíba, Eduardo 
Varandas Araruna. A sessão so-
lene para a entrega da Medalha 
Cidade de João Pessoa, proposta 
pelo vereador Marmuthe Caval-
canti (PSD), aconteceu no Plená-
rio Senador Humberto Lucena.

Marmuthe Cavalcanti re-
lembrou a trajetória do home-
nageado, desde sua formação 
acadêmica em Direito, até suas 
atuações e conquistas como juiz 
do Trabalho, procurador do Tra-
balho, coordenador estadual da 
infância e coordenador estadual 
de combate ao trabalho escravo.

“É um momento importan-
te para a CMJP. É com grande 

honra e satisfação que nos reu-
nimos para entregar a mais alta 
honraria da Casa ao procurador 
do trabalho, professor de Direi-
to e mais novo cineasta, pelo 
brilhante trabalho na luta pela 
dignidade da pessoa humana. A 
trajetória de Eduardo, tanto no 
campo do Direito, como procura-
dor, quanto nas demais funções 
que exerce, justifica esta home-
nagem a um dos mais importan-
tes juristas da Paraíba”, afirmou 
Marmuthe.

O vereador ainda parabeni-
zou o homenageado e reforçou 
que a honraria concedida pela 
Casa representa o sentimento da 
sociedade pessoense. “Parabeni-
zo pelo seu compromisso e res-
ponsabilidade com o povo e com 
as leis. A população pessoense 

lhe abraça por tudo de bom que 
tem feito e que ainda tem por 
fazer”, declarou.

A procuradora do Ministério 
Público da União (MPU), Maria 
Edilene Nunes Ferreira, também 
destacou a trajetória do procu-
rador, mas, principalmente, suas 
qualidades na profissão. “Eduar-
do é um homem que dedica sua 
vida a causas sociais, à democra-
cia, à ética. Essa é a certeza de 
que podemos sonhar com um 
mundo mais fraterno e que esse 
sonho pode se tornar realidade”, 
enfatizou.

Para a vereadora de Bayeux, 
Célia Domiciano, Eduardo Varan-
das se destaca pela coragem e 
ousadia em enfrentar as causas 
envolvendo a defesa das crianças 
e adolescentes. 

Eduardo Varandas recebe comenda
medalha cidade de joão Pessoa 

FOTO: Divulgação/Internet

Procurador do Trabalho Eduardo Varandas (centro), na solenidade na Câmara Municipal da capital que lhe concedeu a honraria

A Ordem dos Advogados 
do Brasil, Seccional Paraíba, 
divulgou nota, nessa quin-
ta-feira (14), manifestando 
discordância com relação à 
Proposta de Emenda Consti-
tucional (PEC) n. 287/2016, 
encaminhada pelo Governo 
Federal à Câmara Federal em 
5 de dezembro de 2016, que 
trata de mudanças na Previ-
dência Social brasileira.

Para a OAB-PB, ao texto 
apresentado é um retrocesso 
social e se aprovado haverá 
supressão de direitos básicos 
dos segurados e seus depen-
dentes em situação de risco 
social como os idosos, as mu-
lheres, viúvas, crianças órfãs, 
trabalhadores da iniciativa 
privada e do setor público, de 
deficientes e dentre outros, 
violando frontalmente o su-
praprincípio constitucional da 
dignidade da pessoa humana.

Na nota, a Ordem dos Ad-
vogados lista algumas das “ab-
surdas propostas” da Emenda 
Constitucional. São elas: “a 
imposição excessiva e abrupta 
de idade mínima para conces-
são do benefício aos 65 anos; 
os 49 anos de contribuição 
necessários para alcançar o 
benefício integral; a redução 
de seu valor e a imposição de 
cota na pensão por morte, po-
dendo ser inferior ao salário 
mínimo; a redução do valor da 
aposentadoria por invalidez 
decorrente de doença não re-
lacionada ao trabalho à meta-
de do benefício; a necessidade 
de ocorrência efetiva de dano 
à saúde do trabalhador expos-
to ao risco, deixando de pro-
teger a sua integridade física 
e mental para indenizar suas 
doenças; a obrigatoriedade de 

contribuição do trabalhador 
rural, independentemente da 
sua produção; o inexplicável 
aumento da idade mínima 
para concessão do benefício 
de prestação continuada aos 
idosos mais carentes, que pas-
sa a ser de 70 anos”. 

De acordo com a OAB, as 
propostas apresentadas me-
recem uma análise minuciosa 
de seus impactos nas esferas 
econômica, atuarial e jurídica. 
“Salientando que existem al-
ternativas para a melhoria no 
custeio que não foram debati-
das com a sociedade, como as 
desonerações das contribui-
ções previdenciárias sobre a 
folha de pagamento das em-
presas; o fim da isenção tri-
butária sobre os rendimentos 
e lucros auferidos por alguns 
segmentos sociais; o fim da 
utilização da desvinculação 
de receitas da União (DRU) 
sobre o orçamento da seguri-
dade; a cobrança das dívidas 
e aperfeiçoamento na gestão 
da arrecadação da Previdên-
cia; destinação das receitas 
oriundas dos bingos e jogos 
de azar ainda em discussão no 
Congresso Nacional e a polí-
tica de inclusão e combate ao 
trabalho clandestino”, explica 
a entidade.

A OAB encerra a nota 
declarando que entende ser 
fundamental a realização de 
uma auditagem pública nas 
contas da Previdência e estu-
dos técnicos, prévios e aptos 
a embasar amplas discussões 
que apurem detalhadamen-
te os termos da Reforma e 
sustentem um planejamento 
equilibrado, paulatino e justo 
de mudanças na Seguridade 
Social brasileira.

OAB-PB é contrária a 
reforma da Previdência

Pec 287/2016

Neste sábado, 17, a partir 
das 9h, o Partido dos Traba-
lhadores da Paraíba realiza o 
Encontro Estadual da Juven-
tude do PT (JPT). A atividade, 
que acontecerá no auditório do 
Sinttel, no Centro de João Pes-
soa, irá reunir jovens de todo 
o Estado filiados ao partido, 
além de contar com a presença 
de Tamires Sampaio, vice-pre-
sidente da União Nacional dos 
Estudantes (UNE). 

Segundo Ênio Miller, se-
cretário de Juventude do PT 
da Paraíba, foram mobiliza-
dos jovens de todas as regiões 
paraibanas, e a expectativa é 
que esse encontro marque a 
continuidade das ações da ju-
ventude petista dentro e fora 
do partido: “Além de apro-
veitarmos o momento para 
fazermos um mapeamento 
dos jovens filiados ao PT, que-
remos saber o que eles e elas 

pensam, seus anseios, e que 
nos ajudem na construção do 
caminho que devemos trilhar 
diante da conjuntura política 
atual que o país vive”. 

“Também estarão na pau-
ta do debate, além de uma 
análise do cenário político da 
atualidade, uma avaliação das 
conquistas da juventude du-
rante os governos do ex-presi-
dente Lula e da ex-presidenta 
Dilma, e que ficaram inviabili-

zados com o processo do golpe, 
uma leitura do próprio golpe e 
do pós-golpe. Sabemos que 
hoje conquistas sociais estão 
sendo destruídas, e outras es-
tão ameaçadas pelo governo 
golpista, no entanto, em para-
lelo, temos o crescimento de 
novos movimentos da juven-
tude que podem ser vistos nas 
ocupações das escolas públicas 
e das universidades”, acrescen-
tou Ênio Miller. 

O deputado estadual Ger-
vásio Maia foi homenageado 
pela Secretaria da Casa Mili-
tar do Governador, ontem na 
comemoração aos 59 anos da 
pasta. Durante a cerimônia, 
que aconteceu no Palácio da 
Redenção, foram homenage-
adas 50 pessoas, entre civis e 
militares, que contribuíram 
para o funcionamento da Casa 
Militar e por relevantes servi-
ços prestados ao Estado.  As 

homenagens foram divididas 
em categorias, entre as quais: 
Medalha do Mérito Casa Mili-
tar do Governador – a mais im-
portante honraria -, e Láurea 
do Mérito Disciplinar. 

O chefe da Casa Militar, 
major Anderson Pessoa, res-
saltou que a ocasião é uma for-
ma de agradecer as pessoas e 
instituições que contribuíram 
com os trabalhos da secretaria. 
"Nos nossos 59 anos não pode-

ríamos deixar de homenagear 
grandes personalidades e os 
parceiros que fizeram com que 
a Casa Militar do Governador 
se tornasse uma grande refe-
rência no Nordeste nas ações 
relacionadas à proteção de au-
toridades", ressaltou o major. 

O deputado Gervásio 
Maia agradeceu a importante 
honraria e falou sobre o tra-
balho das polícias e os resulta-
dos alcançados pelo Governo 

do Estado no tocante ao com-
bate à criminalidade. "Para 
nós é uma honra muito gran-
de receber a maior honraria 
da Casa Militar do Governa-
dor. A Paraíba vem reduzindo 
os índices de criminalidade 
graças ao trabalho focado e ao 
trabalho desses homens e mu-
lheres de coragem, que vivem 
diuturnamente previnindo 
e solucionando os crimes do 
nosso Estado.

Juventude do PT da Paraíba faz encontro hoje

Deputado Gervásio Maia é homenageado

No aUdiTÓRio siNTTel 

59 aNos da casa miliTaR do goveRNadoR

A decisão prevê 
o pagamento 
de multas 
individuais de 
R$ 2 mil, em 
30 dias



Polícia Civil apreende 
45 carros roubados e 
clonados na capital
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Eles chegaram na última 
quinta-feira e vão trabalhar 
no Estado durante três anos

Paraíba recebe mais 34 profissionais 
PROGRAMA MAIS MÉDICOS

FOtO: Divulgação

Trinta e quatro profissio-
nais do Programa Mais Médi-
cos chegaram ao Aeroporto 
Castro Pinto, em Bayeux, na 
última quinta-feira (15). Eles 
vieram no avião da Força Aérea 
Brasileira (FAB) e foram recep-
cionados por representantes 
da Secretaria de Estado da Saú-
de, por meio da coordenadora 
da Comissão Estadual do Pro-
grama, Rosiani Videres, além 
dos gestores de saúde dos mu-
nicípios onde trabalharão nas 
Unidades de Saúde da Família 
(USF) durante três anos.

“Estes médicos estão vin-
do para repor os profissionais 
que retornaram a Cuba, após 
terem trabalhado nos municí-
pios paraibanos, durante três 
anos, tempo previsto no con-
trato”, explicou Rosiani.

A médica Eliete Sanchez 
vai trabalhar em Araruna. “Es-
tou muito feliz com a possibili-
dade de sair do meu país para 
ajudar pessoas de outros luga-
res e vou fazer isso oferecendo 
o meu melhor”, falou.

O secretário de Saúde de 
Mogeiro, Jammes Araújo, foi 
recepcionar outra profissional 

que vai trabalhar no seu muni-
cípio. Disse que a experiência 
com os médicos cubanos sig-
nifica um divisor de águas na 
Atenção Básica.

“Eles têm um atendi-
mento diferenciado por en-
tenderem mais de Atenção 
Básica. Com isso, criam vín-
culo com a comunidade e 
oferecem um atendimento 
humanizado. No pré-natal, 
por exemplo, fazem questão 
de participar junto aos en-
fermeiros. O resultado é que, 
mesmo falando línguas dife-
rentes, a comunicação ocor-
re de forma bastante afetiva 
e o que é melhor, influencia a 
conduta do médico brasilei-
ro”, observou.

Os municípios que re-
ceberam os 34 médicos são: 
Água Branca, Aguiar, Ala-
goinha, Araruna, Aroeiras, 
Assunção, Baraúna, Boa Ven-
tura, Cacimba de Dentro, Car-
rapateira, Congo, Cubati, Frei 
Martinho, Igaracy, Juru, Mo-
geiro, Monteiro, Nova Olinda, 
Olho D’água, Pedra Lavrada, 
Piancó, Picuí, Pirpirituba, 
Poço Dantas, Pombal, Santa 
Cecília, Santana de Manguei-
ra, São Bento, São José de 
Princesa, São Sebastião de 
Umbuzeiro, Seridó, Sossego, 
Taperoá e Umbuzeiro. Médicos cubanos já estão no Estado e vão trabalhar nas Unidades de Saúde da Família em vários municípios do interior paraibano

A inauguração 
do Viaduto do Gei-
sel, que acontecerá 
na próxima terça-fei-
ra (20), contará com 
a participação do 
cantor e compositor 
paraibano Chico Cé-
sar, para abrilhantar 
a festa. Considerado 
uma das mais impor-
tantes intervenções 
em mobilidade urba-
na na Paraíba, o via-
duto vai solucionar os 
problemas de circu-
lação de veículos na 
interseção da BR-230, 
atendendo aos bair-
ros das zonas sul e su-
deste de João Pessoa. 
O investimento soma 
R$ 38,9 milhões, pro-
venientes do Tesouro 
Estadual e Governo 
Federal  

A obra possui 1,75 
km de extensão. São 
quase 6 km contan-
do com as extensões 
das alças e os desvios 
construídos com o 
objetivo de adequar 
as interseções para a 
transposição da BR-
230 e seus respecti-
vos sistemas viários 
de acesso. Para isso, o 
viaduto foi edificado 
em concreto armado, 
com quatro alças e 
trevo. O projeto foi 
aprovado pelo De-
partamento Nacional 
de Infraestrutura de 
Transportes (Dnit), 
em Brasília. 

A entrega do 
Viaduto do Geisel 
faz parte da progra-
mação de inaugura-

ções do denominado 
pacote natalino de 
obras, no qual tam-
bém consta a entrega 
da reforma do Teatro 
Santa Roza, no próxi-
mo dia 22.

Mobilidade urbana
O Governo do 

Estado já realizou 
outras obras de mo-
bilidade urbana na 
Região Metropolita-
na de João Pessoa. 
Entre elas, desta-
que para o Trevo das 
Mangabeiras, entre-
gue em agosto de 
2015, como parte das 
comemorações de 
aniversário da capital 
paraibana. Foi feita 
ainda a instalação de 
duas passarelas na 
BR-230, benefician-
do a comunidade de 
Boa Esperança e Re-
nascer, e o binário de 
Bayeux, também em 
operação.

Inauguração terá show 
de Chico César terça-feira

VIADUtO DO GEISEL

O investimento 
da obra soma 
R$ 38,9 
milhões, 
provenientes 
do Tesouro 
Estadual 
e Governo 
Federal

Maratona conscientiza sobre prevenção
Aliar a prática esportiva 

ao combate e prevenção ao 
mosquito Aedes aegypti. Esse 
foi o objetivo da I Maratona Es-
tudantil de Cabedelo, que reu-
niu 100 alunos de 10 escolas 
da Rede Municipal de Ensino. 
O evento, promovido pelas Se-
cretarias de Saúde, Educação 
e Esporte, aconteceu ontem 
(16), na Praia de Intermares. 
A iniciativa fez parte do Proje-
to “Combate ao Aedes aegyp-
ti: uma ação coletiva em prol 
da vida”, que desenvolveu ao 
longo do ano várias ações de 
pesquisa, painéis e atividades 
junto às comunidades, visan-
do conhecimento e conscienti-
zação a respeito da problemá-
tica do combate ao mosquito 
transmissor da dengue, zika e 
febre chikungunya. 

Durante o evento, ainda 
foram distribuídos à popula-
ção folders informativos, ca-
lendários e amostras grátis de 

um inseticida caseiro desen-
volvido pelos alunos da Escola 
Adolfo Maia. 

“Estão de parabéns, alu-
nos, professores, gestores da 
Educação e demais secreta-
rias parceiras do projeto. Fica 
provado que quando atuamos 
interdisciplinarmente, agre-
gando o esforço das várias 
áreas de governo, podemos 
obter resultados surpreen-
dentes. Estamos promoven-
do educação com inclusão e 
compromisso social, o que 
possibilita ao aluno aprender 
se divertindo e bem conscien-
te do papel social responsável 
que pode realizar”, comentou 
o secretário de Educação, Al-
sony Meireles. 

“Essa maratona é um 
exercício que permite à 
criança vivenciar uma moda-
lidade esportiva ao lado de 
uma prática de grande inte-
resse social. Dessa forma, ela 

se insere numa abordagem 
que promove a formação in-
tegral em seus aspectos so-
ciais, cognitivos e motores”, 
completou o coordenador 
de Educação Física da Seduc, 
Eric Barbosa.

Para os participantes, a 
novidade foi bem-vinda, como 
comentou Wesley Vieira, de 
15 anos, da Escola Elizabeth 
Ferreira. “Realmente é uma 
maneira divertida de apren-
der sobre os problemas cau-
sados pelo mosquito, e ainda 
ajudar às comunidades a co-
nhecer formas de combate ao 
Aedes”, disse

Todos os participantes 
da maratona foram agracia-
dos com medalhas e prêmios. 
Os dois primeiros colocados 
– Amanda Silva, 14 anos, da 
Escola Maria Pessoa; e Tales 
Cruz, de 16 anos, da Escola 
Marizelda Lira – receberam 
um tablet, cada um. 

Participação da Sescab
Aproveitando a realiza-

ção da maratona, a Secretaria 
de Saúde de Cabedelo (Ses-
cab) promoveu diversas ações 
de vigilância e busca ativa em 
vários pontos do bairro de In-
termares, além de distribuição 
de material informativo em 
supermercados, farmácias, lo-
térica e posto de combustível. 

“Tanto a maratona como 
essas ações de fiscalização de 
pontos críticos fazem parte 
do Plano de Contingência no 
Combate ao Aedes aegypti 
2017. Assim, estamos aprimo-
rando nossos procedimentos, 
concentrando esforços nessa 
campanha de verão, entre os 
meses de dezembro, janeiro e 
fevereiro, quando dobra nos-
sa população e precede a fase 
crítica de proliferação do mos-
quito”, explicoua coordenado-
ra da Vigilância em Saúde do 
município, Elisete  Pimentel.

AEDES AEGYPtI

Técnicos do Fida visitam comunidades
Vinte e cinco comunida-

des rurais do Estado recebe-
ram a visita dos membros do 
Fundo Internacional de De-
senvolvimento Agrícola (Fida), 
instituição que, ao lado do Go-
verno do Estado, é responsá-
vel pelas ações do Projeto de 
Desenvolvimento Sustentável 
do Cariri, Seridó e Curimataú 
(Procase). As visitas fazem 
parte da revisão de meio ter-
mo que vem sendo realizada 
no Procase após dois anos de 
execução do projeto.

Participam dessa missão, 
Emmanuel Bayle, especialista 
em Desenvolvimento Produti-
vo e Acesso a Mercados; Pedro 
Meloni, especialista em análise 
de viabilidade, planos de ne-
gócios e projetos produtivos; 
Giulia Pedone, especialista em 
Gênero, Etnia, Geração Comu-
nidades Tradicionais e Foca-
lização; Pablo Sidersky, espe-
cialista em Assessoria Técnica 

e Assentamentos Rurais; Ro-
drigo Dias, especialista em Pla-
nejamento e Monitoramento e 
Avaliação; Leonardo Bichara 
Rocha, Oficial de Programas do 
Fida no Brasil; Cintia Guzman, 
Especialista em Gestão do Co-
nhecimento, Comunicação, 
Políticas Públicas e Dissemina-
ção; Diogo Nascimento, espe-
cialista em Aquisições.

A comitiva do Fida foi re-
cebida pelo coordenador do 
Procase, Hélio Barbosa, que 
os conduziu em cinco dias de 
visita nas comunidades rurais 
dos cinco territórios atendi-
dos pelo projeto. Nas visitas, os 
consultores conversaram com 
os agricultores e agricultoras 
que fazem parte dos projetos 
produtivos apoiados pelo Pro-
case, bem como, beneficiados 
com o plano emergencial de 
convivência com a estiagem 
praticado este ano.

“O Procase chega à meta-

de de sua execução com uma 
série de ações já implementa-
das em todos os territórios de 
sua abrangência, bem como 
auxiliou aos agricultores e agri-
cultoras a desenvolver ótimas 
praticas de convivência com 
o semiárido. Chegar ao meio 
do caminho com tantas ações 
positivas é algo que nos deixa 
bastante entusiasmados”, disse 
o coordenador do Procase, Hé-
lio Barbosa.

Com a finalização das visi-
tas, os membros da missão do 
Fida participam de uma série 
de reuniões com os consulto-
res e técnicos do Procase, além 
de um encontro com o Gover-
nador Ricardo Coutinho, afim 
de identificar as ações prioritá-
rias que serão implementadas 
na segunda fase do projeto, 
que tem como data limite para 
execução o ano de 2018.

“Dos projetos Fida no Bra-
sil, o Procase é o primeiro que 

chega a revisão de meio termo. 
Como o próprio nome diz, esta 
revisão vem justamente avaliar 
o que já foi aplicado e traçar 
as metas para daqui em dian-
te. Para o Fida, é de extrema 
importância chegarmos mais 
próximos dos beneficiários 
para que tenhamos uma me-
lhor noção do que de fato já 
conseguimos avançar”, disse o 
Oficial de Programas do Fida 
no Brasil, Leonardo Bichara.

O Procase é um dos proje-
tos Fida no Brasil que, ao todo, 
destinará aproximadamente  
R$ 140 milhões de reais a pro-
jetos produtivos de associa-
ções, cooperativas e comunida-
des rurais dos 56 municípios 
que estão na área de abrangên-
cia do Procase. Desde 2013, o 
Procase vem lançando editais 
para que o público alvo do pro-
jeto inscreva iniciativas de con-
vivência com o semiárido, que, 
após serem selecionados.

AtENDIDAS PELO PROCASE
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Polícia Civil apreende 45 carros 
roubados e clonados na capital
Ação aconteceu esta 
semana através da 
Operação Dublê I e II

A Polícia Civil da Paraí-
ba fez esta semana a maior 
apreensão de veículos rouba-
dos e clonados no Estado em 
uma única operação. Através 
da “Operação Dublê I e II”, de-
flagrada no dia 9 deste mês, 
pelos agentes da Delegacia de 
Roubos e Furtos de Veículos 
da Capital, foram apreendidos 
45 carros, sete homens foram 
presos e outras oito pessoas 
foram indiciadas. Segundo o 
delegado Nélio Carneiro, ti-
tular da Roubos e Furtos de 
Veículos, “o resultado dessa 
operação é parcial, as inves-
tigações continuam, outros 
bandidos devem ser presos 
nos próximos dias, e o número 
de veículos a ser apreendido, 
pode subir para mais de 50”. 

A quadrilha que era lide-
rada pelo professor de Geogra-
fia da Rede Estadual de Ensino, 
Ricardo de Barros Alexandre, 
37 anos, além de vender em 
João Pessoa, os carros que 
eram roubados nos estados vi-
zinhos do Rio Grande do Norte 
e Pernambuco a preços bem 
abaixo do valor de mercado, 

também fazia troca de veículos 
em imóveis e gado. A organiza-
ção criminosa também tinha 
a participação de um homem 
conhecido por Antônio (Batu-
ri), acusado de ter participado 
do assalto ao Banco Central. 

O delegado informou 
ainda, que o professor era o 
responsável por pesquisar veí-
culos no site OLX do mesmo 
modelo dos que eram rouba-
dos para pegar as placas e fazer 
a clonagem. Na residência dele, 
a polícia encontrou carimbos, 
placas, selos e documentos que 
eram usados para “legalizar” os 
veículos roubados.

Os demais envolvidos e 
presos foram Juraci Alves da 
Silva, 49 anos, João Amaro da 
Silva e Robson Oliveira, 39 
anos, apontados como ‘cor-
retores’, responsáveis pelas 
negociações dos carros, e ain-
da, dois homens identificados 
como Jean e Galego. A Opera-
ção Dublê I e II foi realizada 
em João Pessoa e na cidade de 
Cabedelo, onde pelo menos 
três integrantes foram presos 
quando tomavam cerveja em 
um barzinho da orla. 

Líderes
Na primeira parte da ope-

ração (Dublê I), os líderes da 
quadrilha compravam cada 
veículo roubado em Natal ou 
Pernambuco por R$ 2 mil, e 

José Alves
zavieira2@gmail.com

Os veículos apreendidos ficaram ontem expostos no pátio da Central de Polícia, que fica localizada no bairro do Geisel, em João Pessoa

providenciavam a clonagem 
em João Pessoa e em muitos 
casos adulteravam o chassi. 
Já na segunda parte (Dublê 
II), eles cortavam o local onde 
fica o chassi ou a numeração, 
e transplantava para outro 
veículo. Muitos deles adqui-
ridos através de seguradoras, 
dificultando a identificação do 
carro roubado. 

Com essas clonagens e 
falsificações os membros da 
organização criminosa se di-
ferenciavam, e todos os carros 
acabavam sendo vendidos a 

receptadores ou a cidadãos que 
simplesmente eram engana-
dos, agindo de boa-fé. “Todas 
as pessoas que compraram 
carros da quadrilha a preços 
bem abaixo do mercado, es-
tão sendo indiciadas, já as que 
compraram os veículos por en-
gano, e pelo preço de mercado, 
apenas estão prestando depoi-
mentos e sendo liberadas.

Os carros eram vendi-
dos para os receptadores 
por R$ 7 mil, cada um, e 
para cidadãos por cerca de 
R$ 25 mil a R$ 30 mil. “De 

posse de dados de veículos ven-
didos no site OLX, eles colhiam 
as informações, adulteravam 
a documentação e vendiam os 
bens”, explicou Nélio Carneiro, 
antecipando que a polícia está 
entrando em contato com os 
verdadeiros donos dos veículos 
roubados para que eles possam 
ser devolvidos aos respectivos 
donos. “Alguns veículos foram 
emplacados e vamos tentar en-
contrar as razões por que esses 
veículos clonados e roubados 
conseguiram ser emplacados. 
Outros carros eram depenados, 

ou seja, apenas as peças deles 
eram vendidas a sucateiros, e 
as investigações prosseguem 
também neste sentido”, finali-
zou Nélio Carneiro. 

A coletiva para apre-
sentar o resultado parcial da 
Operação Dublê I e II, acon-
teceu na manhã de ontem no 
auditório da Central de Polí-
cia, no bairro do Geisel, com a 
participação do delegado ge-
ral da Polícia Civil, João Alves 
e os delegados Nélio Carneiro, 
Getúlio Machado, Isaías Gual-
berto e Adriana Guedes. 

Foto: Evandro Pereira

Cardoso Filho      
josecardosofilho@gmail.com

A Via Oeste, em João 
Pessoa, que liga a interse-
ção das rodovias BR-101 
e 230 a centro da capital 
foi ‘tomada’ pelos órgãos 
de segurança no trânsito 
durante toda a manhã 
de ontem. Denominada 
de Operação Rodovida a 
ação tem como objetivo 
de reduzir a violência no 
trânsito, envolvendo a 
Polícia Rodoviária Fede-
ral, Batalhão de Trânsito, 
Departamento Estadual 
de Trânsito, Departamen-
to de Estradas e Roda-
gem, Operação Lei Seca 
e órgãos municipais de 
trânsito – Semob, de João 
Pessoa e Cabedelo.

Abordagem
Na abertura da Ope-

ração Rodovida os inte-
grantes realizaram abor-
dagens para a verificação 
da documentação dos 
condutores e veículos, 
tendo sido verificada al-
gumas irregularidades, 
principalmente licencia-
mento atrasado e falta 
de CNH. “Também esta-
mos fazendo um traba-
lho educativo com a exi-
bição de um vídeo onde 
é mostrada a dinâmica 
de um acidente, através 
do projeto Cinema Ro-
doviário”, disse a policial 
rodoviária Natália Freire.

O teste de alcoole-
mia foi realizado em vá-
rios motoristas, mas nin-
guém foi flagrado com 
sintomas de embriagues. 

A tenente Geovânia Ro-
drigues, da Polícia Militar 
disse que diariamente o 
Detran, através da Coor-
denação da Lei Seca rea-
liza blitze em vários pon-
tos de João Pessoa com o 
objetivo de evitar a em-
briagues no trânsito.

No momento da 
operação ocorreu um 
acidente envolvendo 
quatro veículos com três 
vítimas, sendo que uma 
mulher grávida passou 
mal, um idoso sofreu um 
problema cardíaco e ou-
tra mulher ferimentos le-
ves. Todos foram atendi-
dos no local do acidente.

Os policiais que 
atenderam a ocorrência 
informaram que o pri-
meiro veículo reduziu a 
velocidade e foi colidido 
pelo segundo carro, pro-
vocando o efeito cascata. 
Ninguém quis confirmar, 
mas se acredita que o 
acidente tenha sido pro-
vocado porque o moto-
rista do primeiro veículo 
tenha percebido a ação 
dos policiais e diminuiu a 
velocidade bruscamente.

Em todo o País
A Operação Rodo-

vida lançada ontem, si-
multaneamente em todo 
o Brasil até março, tem 
como prioridade a atua-
ção em pontos críticos 
das rodovias federais. 
Esses pontos foram elen-
cados através de análises 
de dados estatísticos que 
apontam trechos com 
maior necessidade de re-
forço na fiscalização.

Órgãos de segurança 
iniciam operação na PB

MENoS VIoLÊNCIA No tRÂNSIto

O Governo do Estado, 
por meio da Companhia de 
Água e Esgotos da Paraíba 
(Cagepa), deu início, na ma-
nhã de ontem (16), a Opera-
ção Praia Limpa. O objetivo 
é manter a balneabilidade 
das praias urbanas de João 
Pessoa, por meio de manu-
tenções preventivas na rede 
de esgotamento sanitário 
instalada na região da orla 
pessoense.

A operação, que envolve 
caminhões de jato e sucção, 
será realizada durante os 
meses de dezembro, janeiro 

e fevereiro, sempre às sextas-
feiras e sábados, das 5h às 8h. 
“Optamos por esse horário 
para não atrapalhar o fluxo 
de veículos”, destacou o pre-
sidente da Cagepa, Marcus 
Vinícius Neves, que acompa-
nhou o início dos serviços.

Ontem, equipes da Cage-
pa fizeram a limpeza da rede 
coletora e de ramais de es-
gotos instalados na Avenida 
Almirante Tamandaré, entre 
o Busto de Tamandaré e o 
Largo da Gameleira, na Praia 
de Tambaú. Hoje (17), a Ope-
ração Praia Limpa atuará na 

Avenida Cabo Branco.
“Concentraremos nos-

sas equipes no trecho entre 
o Busto de Tamandaré e as 
imediações do Bar do Cus-
cuz. No próximo final de 
semana, daremos sequên-
cia à operação em outros 
trechos da orla”, informou o 
engenheiro Thiago Pessoa, 
gerente regional da Cagepa 
no Litoral.

Campanha educativa
Paralelamente aos ser-

viços de manutenção pre-
ventiva, a Cagepa fará uma 

campanha educativa por 
toda a extensão da orla ur-
bana de João Pessoa, visando 
conscientizar a população, 
os turistas e proprietários de 
bares e restaurantes sobre a 
necessidade de utilizar o sis-
tema de esgotamento sanitá-
rio de forma adequada.

“Utilizaremos nossa equi-
pe de Educação Ambiental 
para orientar as pessoas atra-
vés de folhetos educativos, com 
o objetivo de orientá-las sobre 
como usar a rede de esgotos 
adequadamente”, revelou o 
presidente da Cagepa.

A Secretaria da Casa Mi-
litar do Governador realizou, 
ontem (16), uma solenida-
de em comemoração aos 59 
anos da pasta. Na ocasião, 50 
pessoas foram homenagea-
das, entre civis e militares, 
que contribuíram para o fun-
cionamento da Casa Militar. 
Entre os homenageados, es-
tavam o deputado estadual 
Gervásio Maia, o comandan-
te-geral da Polícia Militar, co-
ronel Euller Chaves entre ou-
tros. A solenidade aconteceu 
no Palácio da Redenção e a 
entrega das homenagens foi 
dividida nas categorias: Me-
dalha do Mérito Casa Militar 
do Governador – a mais im-
portante honraria -, e Láurea 
do Mérito Disciplinar.

O chefe da Casa Militar, 
major Anderson Pessoa, des-
tacou a importância da ho-
menagem como meio de for-
talecer ainda mais a relação 
institucional da secretaria 
com os demais órgãos de Go-
verno e com setores da socie-
dade civil. “Em meio a uma 
série de crises que o País 
enfrenta, o Estado vivencia 
o funcionamento harmôni-
co de suas instituições a fa-
vor da população paraibana. 
Uma das atribuições da Casa 
Militar é a construção desse 
diálogo institucional”, disse.

Na ocasião, o deputado 
Gervásio Maia, agradeceu a 
homenagem e ressaltou os 
avanços da Polícia Militar da 
Paraíba no combate à crimi-

nalidade “É uma honra muito 
grande receber uma honraria 
da Casa Militar. Me lembro de 
uma época em que a polícia 
vivia com muitas dificulda-
des em combater o crime 
no Estado: faltava viatura; 
quando tinha viatura, faltava 
combustível, munições e até 
coletes. Hoje, temos uma po-
lícia qualificada e com condi-
ções dignas de trabalho”, res-
saltou o deputado estadual.

A diretora-geral do 
Hospital Clementino Fraga, 
Adriana Teixeira, disse que a 
homenagem é um estímulo 
ao trabalho que toda a equipe 
vem desenvolvendo o com-
plexo hospitalar. “Essa meda-
lha não é apenas minha, mas 
de toda a equipe do Clementi-

no Fraga. Isso fortalece ainda 
mais o compromisso de reali-
zarmos um trabalho eficiente 
e humanizado a favor da so-
ciedade paraibana”, destacou.

Fábio Maia, chefe de 
Gabinete do Governador, 
também homenageado, res-
saltou que o fortalecimento 
das instituições na Paraíba 
é o resultado da gestão séria 
do governador Ricardo Cou-
tinho. “A Paraíba tem feito o 
dever de casa. Hoje, o Esta-
do paga a segunda parcela 
do 13º salário. Isso mostra 
a seriedade do governador 
Ricardo Coutinho em admi-
nistrar a coisa pública, forta-
lecendo as instituições, com 
a credibilidade da sociedade 
paraibana”, pontuou.

Cagepa lança cronograma de 
manutenção na orla pessoense

Casa Militar completa 59 anos 
e homenageia civis e militares

oPERAÇÃo PRAIA LIMPA
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Governo vai parcelar recolhimento 
do ICMS do varejo em dezembro
Decreto já foi publicado no 
DOE e pagamento poderá 
ser feito em duas vezes

Para suavizar o fluxo 
de caixa das empresas do 
comércio varejista em pe-
ríodo recessivo da econo-
mia, o Governo do Estado 
vai novamente parcelar em 
duas vezes o recolhimento 
do ICMS, referente às ven-
das de mercadorias reali-
zadas no mês de dezembro. 
O decreto 37.120 já foi as-
sinado pelo governador Ri-
cardo Coutinho e publicado 
no diário Oficial do Estado 
em atendimento à Federa-
ção das Câmaras de diri-
gentes Lojistas do Estado 
da Paraíba (FCdL).

O secretário de Estado 
da Receita, Marconi Frazão, 
afirmou que, mesmo em 
ano difícil para as contas 
públicas e o agravamento 
da crise econômica, o go-
vernador Ricardo Coutinho 
manteve o parcelamento 
do recolhimento do ICMS 
do varejo referente ao mês 
de dezembro. 

“O volume de vendas de 
final de ano é maior que os 
meses anteriores e a Receita 
Estadual costuma parcelar 
o recolhimento como forma 
de amenizar o fluxo de cai-

xa das empresas do setor 
comercial no mês de dezem-
bro diante de uma série de 
compromissos”, comentou.

de acordo com o de-
creto, as empresas varejis-
tas que optaram pelo par-
celamento em duas vezes 
do ICMS ficarão obrigadas 
a antecipar a entrega da 
EFd/GIM até o dia 5 de ja-
neiro de 2017.

Prazos
Os prazos das parce-

las do ICMS serão em duas 
datas. No dia 16 de janei-
ro (com valor mínimo de 
50% do ICMS devido) e o 
saldo remanescente em até 
15 de fevereiro de 2017.  O 
requerimento deverá ser 
realizado individualmente 
pelo contribuinte ou seu re-
presentante legal e dirigido 
ao chefe da repartição pre-
paradora de seu domicílio 
fiscal até o prazo previsto.

O decreto somente se 
aplica aos contribuintes 
varejistas regularmente 
inscritos no Cadastro de 
Contribuintes do ICMS do 
Estado da Paraíba. Esse 
parcelamento não inclui as 
operações sujeitas à subs-
tituição tributária, ao ICMS 
garantido e contribuintes 
detentores de regime espe-
cial de tributação.

O Instituto Federal de Edu-
cação Ciência e Tecnologia da 
Paraíba (IFPB) prorrogou ins-
crições para o Programa Nacio-
nal de Integração da Educação 
Profissional ao Ensino Médio na 
Modalidade de Educação de Jo-
vens e Adultos (Proeja). Há sele-
ções em andamento nos campi 
de Cajazeiras, Sousa e Campina 
Grande com 110 vagas, no total. 
As vagas são em cursos técnicos 
integrados ao Ensino Médio. Em 
Cajazeiras, o curso é de Meio 
Ambiente, em Campina Grande, 
é de Administração, e em Sousa 
é de Agroindústria.

As inscrições são gratuitas, 
realizadas no próprio campus, 
e os cursos ocorrem no perío-
do noturno. Acesse, no site do 
Instituto Federal de Educação 
Ciência e Tecnologia da Paraíba, 

os editais com as instruções e 
ficha de inscrição: https://estu-
dante.ifpb.edu.br/processosele-
tivo/processo/7  

Para se inscrever, o candi-
dato precisa ter concluído ou 
estar cursando o 9o ano (anti-
ga 8a série) ou equivalente; ter 
idade mínima de 18 anos, com-
pletados até o dia da matrícula; 
e não possuir o Ensino Médio 
completo. Em Cajazeiras e Cam-
pina Grande, estão sendo ofer-
tadas 40 vagas, em Sousa, são 
30 vagas. Há cota para pessoas 
com deficiência.

Em Cajazeiras, a inscrição 
foi prorrogada até 23 de de-
zembro. A seleção é por análi-
se de questionário e entrevista, 
com participação das equipes 
de Pedagogia e Assistência So-
cial. A previsão é que o resulta-

do seja divulgado até o dia 15 
de fevereiro.

Em Campina Grande, o final 
da inscrição foi prorrogado até 
20 de dezembro. Também hou-
ve alterações nos critérios de 
seleção e por isso o edital deve 
ser lido novamente por todos 
os interessados. A seleção cons-
ta de entrevista e questionário 
socioeconômico. O resultado 
também foi prorrogado para 10 
de março. Em Sousa, a inscrição 
termina em 13 de janeiro. A se-
leção é por análise do Histórico 
Escolar do Ensino Fundamental. 
O resultado preliminar está pre-
visto para 6 de fevereiro, com 
prazo de recursos nos dois dias 
seguintes. A lista final de candi-
datos deve ser divulgada em 10 
de fevereiro. A matrícula está 
prevista para fevereiro.

IFPB oferta 110 vagas em cursos 
técnicos do Proeja em três cidades

educação 

O Governo do Estado, 
por meio da Secretaria de 
Estado da Educação (SEE), 
encerrou, ontem (16), a 
semana de formação de la-
boratório de Matemática, 
voltada aos professores que 
vão reforçar o conteúdo 
prático dessa disciplina na 
Rede Estadual de Ensino. 
A capacitação foi realiza-
da no Centro de Formação 
de Educadores Professora 
Elisa Bezerra Mineiros, no 
bairro de Mangabeira, em 
João Pessoa. 

de acordo com o pro-
fessor Hélder Rodrigues 
Macedo, um dos minis-
trantes da formação, o uso 

de kits de Matemática em 
sala de aula dinamiza o en-
sino e, por isso, se torna 
cada vez mais comum. 

“Com os kits de Ma-
temática, o conteúdo que 
passamos para o aluno se 
torna mais divertido”, re-
forçou. Os kits possuem, 
entre outros itens: mate-
riais referentes ao assunto 
de multiplano, sólidos es-
paciais, produtos notáveis, 
torre de Hanoy e formas 
geométricas. 

Outro ministrante do 
evento foi o professor Rei-
naldo Luna. “Nossa missão 
aqui é mostrar aos outros 
professores de Matemáti-

ca que é possível dinami-
zar o ensino da disciplina 
com os kits apresentados, 
mesmo em sala de aula e 
não apenas em laborató-
rios especializados”, re-
velou. “Algumas escolas 
já aplicam a metodologia 
dessa forma e registram 
resultados surpreenden-
tes”, complementou. 

O professor Rogério 
Bezerra da Silva, da Esco-
la débora duarte, que fica 
no bairro dos Funcioná-
rios 2, na capital, partici-
pou da formação. “É inte-
ressante ver que podemos 
transformar e tornar mais 
atrativo o ensino da Ma-

temática que, para alguns 
alunos, é uma matéria pe-
sada”, falou. Ele é profes-
sor há 11 anos e já está 
cheio de ideias para en-
volver ainda mais os alu-
nos na disciplina a partir 
do próximo ano. 

Na última segunda-
-feira (12), a formação de 
professores de Matemática 
foi realizada com os educa-
dores da região de Sousa. 
Na terça-feira, aconteceu 
em Patos. Na quarta-feira, 
foi em Campina Grande e 
na quinta-feira reuniu os 
professores de Guarabira, 
Mamanguape e Itabaiana, 
também, em João Pessoa. 

Professores de matemática da 
rede estadual são capacitados

FoRMação de LaBoRaTÓRIo

Para Sousa, o Instituto Federal de Educação Ciência e Tecnologia da Paraíba está oferecendo vagas para Agroindústria

FoTo: Divulgação

A premiação dos alunos 
vencedores do concurso ‘Arte 
Cidadã’, que seria realizada 
na última quinta-feira (15) no 
auditório da delegacia da Re-
ceita Federal, foi adiada para 
a próxima segunda-feira (19) 
e também para um novo local. 
A mudança ocorreu devido à 
ocupação do prédio do Minis-
tério da Fazenda, na capital, 
local onde iria ocorrer a sole-
nidade de premiação.

A solenidade vai aconte-
cer, às 14h30, no auditório da 
Escola Estadual Liceu Parai-
bano, em João Pessoa. Além 
dos alunos finalistas do con-
curso, a solenidade de entrega 

da premiação contará com a 
participação dos secretários 
da Receita Estadual, Marconi 
Frazão, da Educação do Esta-
do, Aléssio Trindade, além do 
delegado da Receita Federal, 
Marialvo Laureano.

Os sete finalistas, avalia-
dos pela comissão julgadora, 
foram escolhidos por apresen-
tarem as melhores produções 
nas categorias de desenhos 
(história em quadrinhos), po-
esia e paródia. Cada um deles 
vai receber como premiação 
um notebook. O tema principal 
do concurso, com inscrições 
encerradas no dia 20 de no-
vembro, foi a cidadania fiscal. 

O último dia para a 
entrega dos presentes da 
Campanha Papai Noel dos 
Correios foi segunda-feira 
(12), mas mesmo assim al-
guns presentes ainda não 
foram entregues pelos pa-
drinhos nos pontos de ado-
ção da capital. Por conta 
disso, o prazo para a entre-
ga dos últimos presentes 
será estendido até a pró-
xima segunda-feira (19). 
A pessoa que adotou uma 
cartinha deverá se dirigir 
ao edifício-sede dos Cor-
reios, no bairro do Cristo 
Redentor, para entregar o 
presente. Realizar a entre-
ga dentro do prazo é funda-
mental para que a criança 
consiga receber o presente 
antes do Natal e antes de 

encerrar o ano letivo, uma 
vez que a entrega é feita di-
retamente nas escolas.

Neste ano, participam 
do Papai Noel dos Correios 
34 instituições de ensino da 
rede pública estadual e mu-
nicipal de João Pessoa, com 
alunos até o 5º ano do en-
sino fundamental. Em todo 
o estado, foram cerca de 9 
mil cartas recebidas, sendo 
6 mil cartas só na capital. 
desde 2010, os Correios es-
tabeleceram parcerias com 
escolas públicas, creches e 
abrigos que atendem crian-
ças em situação de vulnera-
bilidade social. O objetivo é 
auxiliar no desenvolvimen-
to da habilidade de redação 
de carta, de endereçar e 
usar corretamente o CEP.

Premiação de concurso 
é adiada para o dia 19

Entrega dos presentes  
vai até segunda-feira

aRTe cIdadã

PaPaI NoeL doS coRReIoS
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Combos de ceia natalina podem 
chegar a R$ 1,9 mil em João Pessoa
Constatação foi feita pelo 
Procon-PB em pesquisa 
realizada nos dias 14 e 15  

O Procon-PB divulgou 
ontem uma pesquisa de 
preço com os principais 
produtos de ceia natalina 
no mercado de João Pes-
soa. Os valores dos com-
bos variam de R$ 478 a 
R$ 1,9 mil. Ao todo, foram 
analisados os preços de 
157 itens, entre combos e 
pratos prontos para a ceia 
natalina, nos últimos dias 
14 e 15, em panificadoras, 
buffets e restaurantes da 
capital paraibana.

De acordo com os car-
dápios de oito estabeleci-
mentos da cidade, os itens 
mais comuns nesta época 
são: bacalhau gratinado 
com molho e batatas por 
quilo, com preço médio de 
R$ 165; chester à Califórnia 
inteiro com farofa, compo-
tas e fios de ovos para 15 
pessoas, com preço médio 
de R$ 220; quilo de filé ao 
molho madeira, com pre-
ço médio de R$ 160; quilo 
de salpicão, em média de 
R$ 63,99; e tortas doces de 
um quilo, com preço médio 
de RS 57,71.

Os 157 itens pesqui-
sados estão divididos em 
combos de ceia natalina, 
pratos, entradas, massas, 
saladas, sobremesas, arroz 
e farofas. Os preços refe-
rem-se somente aos dias 
de realização da pesquisa. 
Portanto, os valores dos 
produtos estão sujeitos a 
mudanças de acordo com 
seus fornecedores.

Sob aplausos, o corpo de dom 
Paulo Evaristo Arns foi enterrado 
ontem, às 17h10, na cripta da Cate-
dral Metropolitana de São Paulo, na 
Sé, região central da capital paulista. 
O sepultamento ocorreu após uma 
missa de exéquias – honras fúne-
bres – celebrada pelo arcebispo de 
São Paulo, dom Odilo Scherer, com 
a participação de cardeais, bispos, 
dezenas de padres e diáconos. Uma 
grande faixa da Pastoral do Povo de 
Rua ficou estendida entre as pessoas 
que assistiram à celebração.

No início da celebração, o cô-
nego Antonio Aparecido Pereira 
lembrou em breve mensagem que 
Arns abriu as portas da Igreja para 
os perseguidos políticos, para os 
moradores de rua e para pessoas 
com HIV. Ele pediu que os presen-
tes gritassem a palavra “coragem”, 
que muitas vezes era dita por dom 
Paulo aos seus seguidores. No final 
da cerimônia, o caixão, que durante 
a celebração permaneceu em frente 
ao altar principal da catedral, foi le-
vado, sob aplausos e gritos de “viva 
dom Paulo” e “coragem”, até a crip-
ta. No local ocorreu uma breve ceri-
mônia particular, com a presença de 
parentes, religiosos e autoridades.

“Em tempos difíceis, de cercea-
mento das liberdades democráticas, 
de perseguição política e de graves 
violações da dignidade humana e 
dos direitos da pessoa, dom Paulo 
empenhou-se pessoalmente me-

Dom Evaristo Arns é sepultado
Sob aplauSoS, na Catedral da Sé

Bruno Bocchini
Da Agência Brasil

Foto: Mauro Calove

O sepultamento ocorreu após missa celebrada pelo arcebispo de SP, dom Odilo Scherer

diando a solução de conflitos e dan-
do amparo, coragem e confiança a 
muitas pessoas feridas no corpo e na 
sua dignidade porque lutavam por 
um Brasil livre e democrático”, des-
tacou dom Odilo na homilia da últi-
ma missa celebrada no funeral.

Dom Paulo morreu aos 95 anos, 
após permanecer internado no Hos-
pital Santa Catarina, com quadro de 
broncopneumonia. Ele completou 
71 de sacerdócio e 76 de vida francis-
cana e era cardeal desde 1973. Foi ar-
cebispo metropolitano de São Paulo 
entre 1970 e 1998. Em testamento, 
dom Paulo deixou todos os seus per-
tences para a Casa São Paulo, entida-
de criada por ele, em 1998, para dar 
morada a padres idosos e doentes.

Na lápide de dom Arns, foi gra-
vada a frase “de esperança em espe-
rança”. “As duas mensagens princi-

pais que a gente leva, que São Paulo 
e o Brasil levam, são de esperança e 
de coragem. Ele dizia ‘a esperança, 
mesmo pequena, é o maior dom no 
meio de um mundo cansado’. E a se-
gunda é de coragem, de enfrentar a 
ditadura, e a coragem de fazer toda 
a ação pastoral, principalmente com 
o povo da periferia”, disse, após o 
sepultamento, o sobrinho de dom 
Paulo, Clóvis Arns Cunha.

Entre as autoridades que acom-
panharam a despedida de dom Arns, 
estavam o governador de São Paulo, 
Geraldo Alckmin, o ministro da Justi-
ça, Alexandre de Moraes, o prefeito 
da capital paulista, Fernando Had-
dad, e o prefeito eleito, João Doria Jr.

A Catedral da Sé permaneceu 
aberta ontem até as 20h para que 
as pessoas pudessem visitar a cripta 
onde está sepultado dom Arns.

O Procon-PB divulgou 
ontem uma pesquisa sobre o 
preço da cesta básica em João 
Pessoa. A diferença entre os 
estabelecimentos comerciais 
pode chegar a 60,88%. O es-
tudo levou em conta a aná-
lise comparativa de preços 
de 13 alimentos, realizada 
em nove supermercados da 
capital. O estabelecimen-
to com a cesta básica mais 
barata foi o supermercado 
Todo Dia, nos Bancários, cus-
tando R$ 231,04, enquanto a 
mais cara foi encontrada no 
supermercado Pão de Açú-
car, em Miramar, ao preço de 
R$ 371,25, uma diferença de 
R$ 140,21. 

Essa diferença no preço 
da cesta é apenas um reflexo 
dos preços encontrados nos 
alimentos. A carne lagarto 
registra oferta de R$ 7,99 
até R$ 30,25, com diferença 
de R$ 22,26, numa varia-
ção de 278,60%. Outra car-
ne, o contra-filé, tem oferta 
de R$ 22,98 até R$ 38,48, 
com diferença de R$ 15,50, 
numa variação de 67,45%. 
O legume cenoura apresenta 
diferença de R$ 4,90. O va-
lor pode até parecer baixo 
diante de outros alimentos 
na pesquisa, mas é quase o 
triplo do preço do alimen-
to, já que a oferta fica entre 

R$ 1,89 e R$ 4,99, com varia-
ção de 234,45%. 

Foram avaliados os pre-
ços de 13 alimentos e as 
quantidades equivalentes aos 
padrões de uma cesta básica, 
determinados pelo Departa-
mento Intersindical de Esta-
tística e Estudos Socioeconô-
micos (Dieese): carne (4,5kg), 
leite (6l), feijão (4,5kg), arroz 
(3,6kg), farinha (3kg), batata 
(6kg), legumes (12kg), pão 
francês (6kg), café em pó 
(300g), frutas (7,2kg), açúcar 
(3kg), óleo (750g) e manteiga 
(750g).

Supermercados
Os nove supermercados 

comparados são: Bem Mais 
(R. Empresário João Rodri-
gues Alves – Bancários), 
Carrefour (R. Empresário 
João Rodrigues Alves – Ban-
cários), Extra (Av. Epitácio 
Pessoa – Tambauzinho), 
Extra (Av. Walfredo Macedo 
Brandão – Bancários), Hiper 
Bompreço (Av. Epitácio Pes-
soa – Torre), Hiper Bompre-
ço (Parque Solon de Lucena 
– Centro), Pão de Açúcar 
(Av. Pres. Epitácio Pessoa – 
Miramar), Super Box Brasil 
(R. Dep. Petrônio Figueiredo 
– Geisel) e Todo Dia (R. En-
fermeira Ana Maria Barbosa 
de Almeida – Bancários).

Cesta básica apresenta 
variação de até 60,88% 

em SupermerCadoS da Capital

Ministro do STF 
nega pedido da 
PGR para 
afastar Renan

O ministro do Supremo 
Tribunal Federal (STF) Ed-
son Fachin negou, ontem, 
pedido feito pelo procura-
dor-geral da República, Ro-
drigo Janot, para afastar o 
presidente do Senado, Re-
nan Calheiros (PMDB-AL), 
do cargo. Na semana passa-
da, por maioria de votos, a 
Corte manteve o senador no 
cargo.

A decisão foi tomada 
após parecer enviado à tarde 
por Janot no qual o procura-
dor pediu o prosseguimen-
to da ação. No ofício, Janot 
manteve seu entendimen-
to de que Renan Calheiros 
deve deixar o cargo por ser 
réu na Corte pelo crime de 
peculato, pelo suposto des-
vio de recursos do Senado. 
Segundo o entendimento, 
réu não pode ocupar a linha 
sucessória da Presidência 
da República, ocupada pelos 
presidentes da Câmara dos 
Deputados e do Senado.

A manifestação foi en-
viada em resposta a um pe-
dido feito pelo ministro Ed-
son Fachin, após a decisão 
liminar da Corte, que man-
teve Renan no cargo. Além 
da Rede, que foi derrotada 
na votação, Janot também 
havia pedido o afastamento 
do presidente do Senado.

A Corte Interamericana 
de Direitos Humanos, uma 
instituição judicial autôno-
ma da Organização dos Es-
tados Americanos (OEA), 
responsabilizou internacio-
nalmente o Estado brasileiro 
por não prevenir a prática de 
trabalho escravo moderno e 
de tráfico de pessoas. A sen-
tença do caso Trabalhadores 
da Fazenda Brasil Verde Vs. 
Brasil foi dada nesta semana 

em um processo que durou 
cerca de três anos. O Brasil 
é o primeiro país condenado 
pela OEA nessa matéria.

O Estado brasileiro tem 
um ano para indenizar cada 
uma das 128 vítimas resga-
tadas durante fiscalizações 
do Ministério Público do Tra-
balho na Fazenda Brasil Ver-
de, no Sul do Pará, nos anos 
de 1997 e 2000. Somente 
nessa fazenda, mais de 300 
trabalhadores foram resga-
tados, entre 1989 e 2002. Em 
1988, houve uma denúncia 

da prática de trabalho escra-
vo na Fazenda Brasil Verde, 
no Pará, e o desaparecimen-
to de dois adolescentes que 
teriam tentado fugir.

Além disso, a própria 
OEA, a partir das informa-
ções prestadas pelas denun-
ciantes, fala em “um contexto 
no qual dezenas de milhares 
de trabalhadores foram sub-
metidos ao trabalho escravo”. 
A maioria das vítimas é do 
sexo masculino, negra, tem 
entre 15 e 40 anos e morava 
em cidades pobres, marca-

das pela falta de oportunida-
des de trabalho. Ninguém foi 
punido e o caso foi levado à 
OEA pelo Centro, Justiça e o 
Direito Internacional (Cejil) 
e pela Comissão Pastoral da 
Terra (CPT).

A sentença também de-
termina que sejam reaber-
tas as investigações sobre as 
violações cometidas contra 
esses trabalhadores, o que 
abre precedentes para a rea-
bertura de casos já arquiva-
dos aqui e nos demais países 
da América Latina.

Brasil é condenado por trabalho escravo
Corte interameriCana de direitoS HumanoS 

A Agência Nacional de Energia 
Elétrica (Aneel) apresentou ontem 
uma proposta para os valores das 
bandeiras tarifárias que deverão ser 
aplicadas às tarifas de energia no 
ano que vem. Os valores ainda po-
dem sofrer alterações, pois a propos-
ta receberá contribuições por meio 
de audiência pública.

Segundo a proposta da agência, 
a bandeira amarela passaria de um 

adicional de R$ 1,50 para R$ 2 a cada 
100 quilowatts/hora (kWh) consumi-
dos. A bandeira vermelha patamar 1 
ficaria inalterada, em R$ 3 para cada 
100 kWh e o valor da bandeira ver-
melha patamar 2 cairia de R$ 4,50 
para R$ 3,50 a cada 100 kWh.

A mudança no valor da bandei-
ra amarela foi sugerido por causa 
do aumento dos custos relacionados 
ao risco hidrológico neste patamar, 
de acordo com o relator da matéria, 
diretor José Jurhosa. Segundo ele, a 
redução do valor da bandeira tarifá-

ria vermelha patamar 2 é explicada 
porque em 2016 foram considera-
dos os cenários com o racionamento 
das usinas térmicas mais caras.

O sistema de bandeiras tarifá-
rias foi criado em 2015 como forma 
de recompor os gastos extras com a 
utilização de energia de usinas ter-
melétricas, que é mais cara do que a 
energia de hidrelétricas. A cor da ban-
deira que é impressa na conta de luz 
(vermelha, amarela ou verde) indica o 
custo da energia, em função das con-
dições de geração de eletricidade.

Aneel propõe mudanças em valores
bandeiraS tariFáriaS 

André Richter
Da Agência Brasil

Flávia Villela
Da Agência Brasil

Sabrina Craide
Da Agência Brasil



Sambistas da capital se reúnem na Feirinha 
de Tambaú e promovem tarde de 

confraternização com roda de samba

Celebrando a 
música

a

Tradicional Auto de Natal  
do Colégio Pio X 
acontece hoje na capital
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Carlos Pereira relembra as 
manifestações populares 
do bairro de Jaguaribe
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Preto Netto (destaque) é um 
dos idealizadores do encontro 
que também conta com 
as participações do Cluube do 
Samba, Alisson Cavalcante, 
Dandara Alves e Chico Limeira

Escritor paraibano 
Políbio Alves fala da 
sua próxima produção

evento mantém viva a 
tradição do samba pa-
raibano fazendo ponte 
com o samba de todo 
o Brasil”, enfatizou o 
músico Alisson Caval-
cante, que se apresenta 
ao lado do músico e 

também irmão, Preto Netto, e mais uma gama de 
sambistas paraibanos no evento “Confraterniza-
ção do Samba”. Marcado para as 15h de hoje, a 
reunião musical acontece no antigo Jonh People, 
localizado na Feirinha de Tambaú, em frente ao 
Mundial Lanches. Entre os nomes cotados para 
se apresentar durante a tarde de samba estão 
bandas e artistas como Trem das Onze, Dandara 
Alves, Clube do Samba, Raquel Ramos, Mirandi-
nha, entre outros. A entrada custa R$ 15. 

“Sempre fazemos essa confraternização, 
mas este ano, em especial, estamos comemo-
rando mais cedo devido ao aniversário de Preto 
Netto. Além disso, o evento mostra o crescimento 
do samba na capital e dos próprios composito-
res que agora estão ganhando mais destaque na 
cena musical”, contou ainda durante a entrevista, 
Alisson Cavalcante. 

Já Preto Netto completou dizendo que, a 
ideia do evento nunca foi concretizada, porque 
nunca teve um local fixo, mas nunca deixou de 
acontecer devido a vontade de sempre estar se 
apresentando. “Em contra mão do evento, sem-
pre tem novos compositores que estão fazendo 
um trabalho bacana e isso demonstra a celebra-
ção do ritmo e a vibração dos artistas paraibanos 
com a música local em querer fazer samba de 
verdade”, finalizou Preto Netto.

Entre o repertório, o público da capital será 
banhado por canções de grandes compositores a 
exemplo de Zé Catimba, Cartola, Noel Rosa e Adoni-
ran Barbosa. Por outro lado, os músicos participan-
tes também demonstraram suas canções autorais 
trazendo a contemporaneidade ao evento. 

Por exemplo, formado desde 2008, o 
grupo paraibano de samba intitulado “Trem das 
Onze” é composto pelos jovens músicos Chico 
Limeira, Regina Limeira, Tibério Limeira e 
Paulinho Tazz. No repertório os jovens artistas 
trazem clássicos do samba como os inesquecí-
veis de João Nogueira, chegando também aos 
contemporâneos, como Chico Buarque e Zeca 
Pagodinho, que são cantados nas vozes dos 
irmãos Limeira, Chico e Regina. 

“Nosso samba tem uma energia que flui 
muito naturalmente e quando tivemos a opor-
tunidade de juntar os amigos foi formado isso o 
Trem das Onze”, disse Chico.

Considerado uma das principais referên-

cias no que diz respeito ao samba de raiz na 
capital paraibana, o grupo foi formado em uma 
celebração de família feita no quintal de casa. 
Por terem influências desde pequenos em suas 
vidas, os artistas costumam afirmar que foram 
seduzidos pelo samba devido à força das canções 
e poesia que eles trazem. 

Outra atração que também promete 
movimentar o local da apresentação é a jovem 
cantora, Dandara Alves.  “Até agora posso 
revelar que, o show irá trabalhar canções que 
trazem ritmos africanos, marcando a chegada 
da mulher no samba, porque posso dizer com 
certeza que fui à primeira mulher sambista 
a chegar à cena nacional, ainda mais sendo 
paraibana”, confessou.

Atualmente, Dandara traz em sua bagagem 
musical o seu primeiro ep intitulado “Samba 
Derradeiro” composto por quatro composições 
de sambistas paraibanos interpretados em sua 
voz temperada de leveza e firmeza. 

O nome de seu mais atual trabalho, surgiu 
a partir de uma música da compositora, Olga 
Alves, irmã da artista, e é uma música que traz o 
universo feminino à tona. A partir daí, Dandara 
explora nas músicas compostas no ep um grande 
leque de universo cujo o samba pode estar pre-
sente indo do feminino ao africano.

Bem humorada durante a entrevista, a 
cantora brincou dizendo que o nome do seu 
trabalho é engraçado. “Partindo da lógica de que 
os últimos serão os primeiros, Samba Derradei-
ro traz isso explicitamente em minhas canções, 
porque o que seria último se tornou primeiro”, 
completou. 

E finalizando, mas não sendo menos impor-
tante que os demais, outro destaque é o “Clube 
do Samba”. Com uma proposta de trazer o autên-
tico samba para as rodas da capital paraibana, o 
Clube do Samba nasceu em 2006 unindo amigos 
e amantes do samba de raiz.

Em entrevista, o instrumentista e integran-
te do grupo, Leandro Fernandes, afirmou que, 
profissionalmente, sua vida se divide em antes 
e depois do Clube do Samba. “Toda evolução e 
aperfeiçoamento por mim apresentado eu obtive 
no Clube, sem contar com o espírito de pertenci-
mento, a capacidade de unir forças para vencer 
os desafios, e fazer o samba com profissionalis-
mo e acima de tudo, paixão”, afirmou convicto 
sobre sua experiência adquirida e apreço sobre 
como é participar do grupo.

Passando por algumas formações, o grupo 
de samba tem uma longa trajetória, mas sempre 
tendo artistas que agregam valores ao projeto, 
que busca sempre desenvolver um trabalho vol-
tado para valorização do celeiro do bom samba, 
numa busca incessante pela pesquisa e mul-
ti-particularidades que esse ritmo proporciona, 
como o samba de terreiro, de breque, de roda, 
rasgado, partido alto e afins. 

Lucas Silva  
Especial para A União

“O
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O imperador na Parahyba

Ramalho
LeiteA lapinha de Jaguaribe

Carlos Pereira Engenheiro - cpcsilva1@globo.comCrônica

Ex-deputado e jornalista - ramalholeite84@gmail.com

 A Avenida Conceição era a preferida de todos quantos 
moravam  no bairro e para lá se dirigia, em tempo de festa, 
gente vinda do Centro, de Tambiá, do Róger e até os que ti-
nham a primazia de veranear em Tambaú. Isso porque era na 
Conceição que aconteciam os melhores festejos populares de 
Jaguaribe, exceção é claro da Festa do Rosário, a mais impor-
tante de todas, que se realizava no mês de outubro no pátio da 
feira de quarta-feira, quase em frente à Igreja.

Nos primeiros dias de dezembro, os moradores da 
avenida começavam a recolher as contribuições e da “vaqui-
nha” participavam, também, os que tinham casa na Floriano 
Peixoto, Vasco da Gama, 12 de outubro, Benjamin Constant, 
Capitão José Pessoa, Vera Cruz e até nós que morávamos na 
Rua da Concórdia, então já chamada de Senador João Lyra – 
como até hoje.

Parte do dinheiro arrecadado servia para montar a in-
fraestrutura das festas de fim de ano. Um pavilhão era levan-
tado em colunas de madeira  de lei, qualidade também exigida 
para as terças, caibros e ripas do telhado. O piso do pavilhão 
era de madeira lavrada, bem plana e polida de modo a per-
mitir danças e evoluções sem sustos. A coberta  exigia palhas 
bem trançadas,  a fim de evitar goteiras pois  as chuvas de ve-
rão de vez em quando teimavam em cair,  talvez para justificar 
o que minha avó dizia – elas tardam, mas não faltam.

A avenida era enfeitada em toda a sua extensão, des-
de a Vera Cruz até a Praça dos Motoristas: as bandeirolas, 
balançando em cordas esticadas, tinham  cores variadas 
em que predominavam o azul, o vermelho e o verde. Aliás, a 
cor vermelha, à época era invariavelmente conhecida como 
“encarnado” ,  nome do festejado cordão que, juntamente com 
o azul, compunha animada lapinha, manifestação cultural de 
fundo religioso que enchia de gente o pavilhão e prendia as 
atenções de quantos freqüentavam as festas de fim de ano da 
Conceição.

As meninas da lapinha, chamadas de pastorinhas, eram 
escolhidas na fina flor do bairro e se preparavam com afinco 
porque da antevéspera de Natal até o dia 6 de janeiro, tra-
dicional dia de Reis, a festa era delas. Mocinhas, simpáticas 
e desenvoltas, elas se vestiam a caráter e não raro ouviam 
suspiros apaixonados de jovens adolescentes mais românti-
cos. Os galanteios eram dirigidos, de forma educada diga-se 
de passagem, ao anjo, à mestra, à contra-mestra, à borboleta e, 
em especial, à Diana – a mais cortejada.

“Senhores e senhoras queiram desculpar, mas esta jor-
nada não acaba já” – cantavam em coro alegres senhorinhas 
que, em  trajes típicos confeccionados em  tafetá, seda  e papel 
celofane, se espalhavam  no salão em belas coreografias que 
faziam  a alegria da moçada.

Nos intervalos das danças aconteciam as quermesses: aí 
é que jovens mais endinheirados (geralmente vindos de fora 
do bairro) arrematavam, por preços bem salgados, as ofertas 
da noite que podiam ser um pombo recheado, uma galinha 
frita ou até um vistoso peru assado, cujo valor em dinheiro su-
perava o apurado de uma semana da venda do meu pai. 

No dia de Reis, última noite do pastoril, era escolhida, por 
eleição,  a rainha da festa e terminava a disputa entre o cordão  
azul e o  encarnado. Eu (nem sei bem porque) sempre torci  
pelo cordão encarnado que aliás,  dificilmente ganhava.

Recordo que num dos últimos anos a que assisti a lapi-
nha de Jaguaribe, ainda adolescente, gastei alguns suados cru-
zeiros (moeda da época) na eleição de uma gentil senhorita, 
candidata à rainha da festa, cujo nome mantenho em segredo 
até hoje.

Para ser fiel à minha memória, não lembro se ela  foi elei-
ta, mas de uma coisa tenho certeza: a minha preferida nunca 
soube o quanto eu torci  pela sua vitória...

Muito já se es-
creveu sobre a visita 
do Imperador Pedro 
II à Paraíba. Sabe-se 
que ele chegou à nos-
sa capital na tarde de 
uma véspera de Natal. 
Era um sábado do ano 
de 1859. Um vapor 
da Marinha do Brasil 
conduzia o monarca e 
sua numerosa comi-
tiva nessa viagem de 
quatro meses pelas 
províncias. Cinco 
dias foram dedica-
dos à Parahyba do 
Norte. As cidades de Pilar, Mamanguape e Cabedelo tiveram 
a honra de ver de perto a coroa de D.Pedro que, a cavalo, 
conheceu ainda alguns engenhos da Várzea. A pompa com 
que foi recebido, as despesas do erário com as festividades, 
reformas e adaptações das instalações palacianas, tapetes, 
móveis e talheres condignos às bocas imperiais, importa-
ram na abertura de um crédito especial para tal finalidade. 
Um conto de réis que mandaram da Corte foi insuficiente. 
Há registro de que o Imperador tomara emprestado alguns 
contos de réis para arcar com as despesas da viagem. O 
tesouro imperial era parco de recursos, mas, assim mesmo, 
S.M., “do seu bolsinho”, fez algumas doações que, infelizmen-
te, foram desviadas das suas finalidades.

Quem pensar que essa história de  desviar dinheiro 
público é invenção Republicana, está muito enganado. Go-
vernava a Paraíba, quando da visita do monarca, o paraense 
Ambrósio Leitão da Cunha que foi deputado, senador e pre-
sidente, ainda, do Pará, Pernambuco, Maranhão e Bahia. No 
seu périplo pela Província, o Imperador teve ao seu lado o 
governante local que, como é costume até hoje, rogava ajuda  
real para todos os males que não podia resolver.Pedro II co-
moveu-se em duas oportunidades e resolveu atendê-lo. Não 
voltaria, jamais, para saber o resultado dos investimentos 
que fez. É  essa a história que estou querendo contar...

Na visita à Santa Casa da Misericórdia, Dom Pedro 
efetuou um donativo de seis contos de réis para serem 
transformados, pelo governador local, em apólices da dívida 
pública em favor da entidade. O novo governante, o gaúcho 
Silva Nunes, ao assumir, procurou saber como fora proces-
sada aquela operação, tomando conhecimento de que nada 
fora efetivado. Determinou de imediato, a sua execução. 
Qual não foi sua surpresa ao ouvir do  Inspetor do Tesou-
ro que esse dinheiro, saído “do  bolsinho” do Imperador, 
sumira em função das necessidades urgentes de outros 
serviços da província. Naquele tempo, os sucessores ainda 
não brigavam com os antecessores, e Silva Nunes justificou 
a falha: “Sem dúvida, se por mais algum tempo permanece 
na administração o meu antecessor, teria realizado a sua 
intenção, satisfazendo assim as vistas do Soberano”.

Andando pela nossa cidade, Dom Pedro repudiou 
a localização do matadouro público, construído às mar-
gens de uma estrada com prejuízo para o meio ambiente. 
Novamente, como narra Silva Nunes em mensagem ao 
legislativo de então, o imperador entregou à presidência 
quatro contos de réis para a remoção do abatedouro para 
terreno mais condizente. “Sinto ter de dizer-vos (explica 
aos deputados provinciais) ainda esta vez que o estado dos 
cofres não me consente ocupar-me por ora com essa obra 
nem mesmo dispondo para seu começo desses 4.000$rs 
devidos à generosidade do Imperador, e de que meu digno 
antecessor viu-se obrigado a lançar mão para acudir a 
encargos urgentes da Província”.

Esse presidente Silva Nunes veio governar a Paraíba 
graças ao fato de ser genro do Barão de Muritíba, com 
grande influência na Corte onde era  reverenciada essa 
nobre genrocracia. Tanto é, que saiu daqui para o Senado e 
governou outras províncias enquanto seu sogro viveu sob 
o manto protetor de Pedro II. Foi o primeiro governante 
paraibano a visitar o nosso interior.  Recebido com muitas 
festas por onde passava. viajou trinta dias a cavalo, comen-
do a poeira do Sertão e a lama do Brejo, além das iguarias 
dos banquetes. Em sua primeira mensagem ao legislativo 
provincial relatou as duas peripécias do  antecessor que 
resumi acima. Mas, ao que parece, era um homem pacato 
e não fazia mau  juízo de ninguém. Os desvios de verbas 
do seu antecessor mereceram pálida referência e nenhu-
ma censura, sendo até justificadas.Ele, porém, prometeu 
consertar aquelas irregularidades: “Trato de economizar 
quanto posso para restituir essa soma ao fim a que foi des-
tinada pelo Augusto Doador”.  Só quem não brigou com o 
antecessor, porque não o teve, foi Tomé de Souza, primeiro 
governador do Brasil. Eis outra exceção que, seguida desde 
então, teria evitado muitos episódios da nossa história.
Quase ia esquecendo: o Imperador assistiu à Missa do Galo, 
à meia-noite, na Igreja da Conceição, ao lado do Palácio.  
(Consultei Wilson Seixas e Maurílio Almeida. Nas transcri-
ções, mantive a grafia da época. Neste Natal, completa 157 
anos a visita do imperador)

Eu havia sugerido o nome “Ka-
mikazes” para a banda. Mas Edmar 
Aragão, dono do conjunto, preferiu “Os 
Tropicoelhos”, invenção dele mesmo. 
A Toca do Coelho era obra de Edmar. A 
churrascaria ficava a estibordo da Ave-
nida Ruy Carneiro, na Granja Bela Vista, 
ao fim de uma suave ladeira que subia 
dobrando-se à direita de quem vem da 
praia de Tambaú, depois de uma curva 
iluminada pela gambiarra. 

Havia muitos coqueiros. Serviam 
de coito para os frequentadores mais 
afoitos. A certa altura da noite, Edmar 
me convocava para fazermos uma 
ronda pelo coqueiral, espantando os 
casais. Éramos empatas-foda. Os caras 
acunhavam as moças nos pés de coco, 
era de se ver. Os fregueses pensavam 
que eu era sócio de 
Edmar, tal a partici-
pação que eu tinha 
na sua churrascaria. 
Todas as noites estava 
lá, até o dia amanhe-
cer. De madrugada, 
ele fechava o bar e 
me dava a chave para 
eu continuar minha 
bebedeira.

Depois eu ia 
quebrar as garrafas 
com meu 38. Edmar 
havia me ensinado 
a atirar. Era exímio 
no gatilho. Botava 
um machado virado 
para ele e acertava 
no gume, cortando 
a bala em duas bandas. Só vendo. 
Eu fazia tiros mais modestos: que-
brava garrafas pequenas de cerveja 
(chopinhos) a dois espaçamentos de 
coqueiros, distante sete metros um 
do outro. Acordava sua família com os 
tiros, Dona Didi e sua numerosa prole. 
Edmar era um amigão.

Nós o chamávamos de Zungão, 
por conta da história que ele contou 
a respeito do jumento pai d’égua dos 
Lundgrens, em Rio Tinto. Ou era Ma-
manguape? Sempre misturo um lugar 

Kamikazes

10

Otávio Sitônio Pinto   Escritor - sitoniopinto@gmail.com

 

“Edmar 
gravou o 
zurrado de 
Frim-Frim e 
soltou a fita 
no Teatro 
Santa Roza

Cronicartigo

FOTOS: Divulgação

com o outro. Ambos ficam 
à beira-mar, a bombordo 
de quem vem de Natal, a 
estibordo de quem vai. Os 
Lundgrens forneciam mua-
res ao Exército, filhos de 
Zungão, o jumento catalão 
pai d’égua. Era um jumen-
tão, tamanho elefante. 

Mas veio o tempo e 
Zungão morreu de morte 
morrida. Era a segunda 
guerra mundial. A demanda 
pelos muares havia aumen-
tado, e os Lundgrens es-
tavam sem reprodutor. Os 
suecos mandaram, pois, um 
emissário aos Cariris e Ser-
tões procurar um jegue que 

substituísse Zungão. Trouxeram Frim-
Frim, um SRD com um pouco de sangue 
espanhol. E aposentaram Zungão. Um 
dia, Frim-Frim vinha correndo atrás 
de égua, o pra-ti-vai desembainhado, e 
passou perto do gigante catalão.

 A égua deu um drible de corpo em 
Frim-Frim, elas não gostam; o pra-ti-vai 
dos jegues é grande. O andaluz errou o 
alvoe cobriu Zungão. O grande jumento 
amofinou, morreu. Os gringos manda-
ram o veterinário examinar o cadáver 
do jumento, para prevenir uma epide-

mia. Mas foi um menino que assistiu a 
cena quem deu o serviço. E o veteriná-
rio escreveu na súmula: “causa mortis, 
traumatismo moral”.

Edmar gravou o zurrado de Frim-
Frim e soltou a fita no Teatro Santa Roza, 
quando os Tropicoelhos foram tocar no 
IV Festival Paraibano da Música Popular 
Brasileira. Eu era um dos organizadores. 
A banda da Toca foi o conjunto oficial da 
festa. Um sucesso. Muitos dos especta-
dores nunca tinham ouvido um jumento 
zurrar, e ficavam pasmos com o som que 
mais parece buzina de trem. O certame 
premiou Cátia de França e sua troupe, 
Carlos Aranha e João Manuel de Carva-
lho, Cleodato Porto etc. 

Mas é difícil satisfazer a humani-
dade. Carlos Aranha e outros mais fize-
ram a maior baderna, querendo todos 
os prêmios para eles. Tive medo que 
incendiassem o Teatro, juro. Aí eu dei 
meu 38 a Edmar, com a recomendação 
que ele metesse bala se os caras qui-
sessem tocar fogo no pinho de Riga de 
que era revestido o Teatro. Felizmente, 
não foi preciso. O Santa Roza escapou 
de ser palco de uma tragédia. Edmar ia 
acertar no gume do machado.

(Coluna publicada terça, quinta e 
sábado.)



Roteiro

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

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

 

Em cartaz

Celebração

FM

0h - Madrugada na Tabajara

5h - Aquarela Nordestina

6h - Programação Musical

7h - Cena Cultural

8h - Espaço Ecológico

9h - Programação Musical

17h - Detalhes 105

17h - Programação Musical

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

PROGRAMAÇÃO DE HOJE

Rádio Tabajara

Serviço

Na noite de hoje, o Colégio 
Marista Pio X realizará o tradicio-
nal Auto de Natal da Instituição. 
A apresentação acontecerá às 
19h30, no próprio colégio. 

Em sua 20ª edição, o espe-
táculo acontecerá ao ar livre e 
envolverá as diversas linguagens 
artísticas e culturais, como a mú-
sica, o teatro, a arte circense, as 
artes plásticas e a dança. Unindo 
elementos da cultura clássica e 
popular, a apresentação contará a 
história do nascimento do me-
nino Jesus e envolverá cerca de 
300 pessoas, entre professores, 
estudantes, ex-alunos e colabora-
dores da instituição.

A estimativa é de que cer-
ca de 3 mil pessoas assistirão à 
apresentação neste ano. A entra-
da custará um quilo de alimento 
não perecível e poderá ser troca-

do pelo ingresso no Centro Maris-
ta de Arte e Cultura, em horário 
comercial. No período de 12 a 16, 
os ingressos estarão disponíveis 
para o público em geral. 

Assim como nos anos ante-
riores, os alimentos arrecadados 
serão disponibilizados para o 
Banco de Alimentos da Prefeitura 
de João Pessoa, que tem como 
objetivo beneficiar a população 
agrupada em entidades filantró-
picas, comunidades e acampa-
mentos urbanos cadastrados pela 
Secretaria de Desenvolvimento 
Social (Sedes).

A mudança do local
O espetáculo será realizado 

nas dependências internas do 
Colégio Marista Pio X. Em diá-
logo e em comum acordo com 
a Prefeitura Municipal de João 

Pessoa, a direção do Marista 
decidiu trazer o espetáculo para 
dentro da instituição e vai abrir, 
no dia 17, as portas do colégio 
para a sociedade. A revitaliza-
ção da Praça da Independência 
contemplou intervenções pai-
sagísticas, urbanísticas e patri-
moniais, com o intuito de trazer 
às famílias de volta aos espaços 
públicos. O Marista Pio X sabe 
da importância para a socieda-
de, por isso valoriza a iniciativa 
e busca colaborar com a preser-
vação ao máximo.

O espetáculo será o mesmo 
do ano anterior, incluindo toda 
a estrutura de palco, ilumi-
nação, som e acomodações. 
O objetivo é fazer com que o 
público aproveite ao máximo e 
receba este momento como um 
cartão postal.

 

A banda Esquadrão 38 se apresenta hoje para lançar 
o videoclipe da música “Tributo a Zumbi dos Palmares”, no 
Ateliê Multicultural Elioenai Gomes R. (Ladeira da Borborema, 
101, Varadouro), a partir das 21h, com ingressos promo-
cionais por R$ 10. Essa é a primeira apresentação da banda 
depois da morte do vocalista Pablo Scobá Dub, assassinado 
em maio (7) no Centro Histórico da capital por assaltantes. 
“Estamos retornando aos palcos para dar continuidade ao 
legado de Pablo. Tínhamos gravado a pouco tempo um CD e 
vamos lançar além do vídeo, as faixas que ele gravou”, falou 
Paulo Bala, guitarrista e vocalista da banda. 

Evento

O que será amanhã?

Agora é tarde, Inês é morta. Com essa expressão linguística 
muito usual no linguajar comum, o âncora do telejornal a que eu 
assistia anunciou a aprovação da PEC 55 pelo Senado Federal, em 
segundo turno. Isso significa que, por já ter sido aprovada na Câ-
mara dos Deputados, também em dois turnos, o Congresso muda 
a Constituição para adequá-la ao mais duro ajuste fiscal desde 
1988 quando entrou em vigência. 

Outra expressão foi usado pelo âncora, quando comentou 
a votação, considerando que a aprovação da matéria “passou 
raspando”, com apenas quatro votos a mais do que o necessário 
para aprovar alterações constitucionais. Foram 53 votos a favor 
e 16 contra, quando na primeira votação, em novembro, o placar 
foi de 61 a 14. 

A legislação aprovada limitará todos os investimentos 
do poder público federal pelos próximos 20 anos (dez anos, 
renováveis por mais dez). Os gastos da União só poderão ser 
reajustados conforme a inflação acumulada e medida pelo 
Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA). Essa 
condição valerá para os orçamentos fiscal e da seguridade social 
e para todos os órgãos públicos federais, incluindo o Legislati-
vo, o Ministério Público e o Judiciário. Isso suscita apreensão, 
porquanto nesse período o Brasil terá cinco novos presidentes 
eleitos e não se pode garantir que todos acatem os procedimen-
tos e resultados decorrentes da PEC 55, mesmo que a economia 
se restabeleça, o que certamente irá gerar novos e maiores 
desejos de consumo e necessidades de serviços públicos. 

Outro aspecto que não foi considerado na nova legislação é 
que os serviços essenciais tendem a crescer naturalmente, com 
o aumento populacional gerando demanda de maiores volumes 
de atendimento na saúde, na educação, na habitação popular, na 
segurança pública e na previdência social, ainda mais porque a 
população da terceira idade, que já totaliza 23,5 milhões de pes-
soas no Brasil, irá duplicar nos próximos 20 anos, e absorverá um 
aumento de pelo menos 37% do orçamento da saúde. Países como 
a Finlândia, Holanda e Suécia já adotaram medidas semelhantes 
de contenção de gastos. Naqueles países, a experiência foi positiva, 
mas foi aplicada em uma perspectiva de no máximo quatro anos. 

A medida é rejeitada por 60% da população, de acordo 
com pesquisa Datafolha publicada no mesmo dia da votação da 
matéria no Senado. Mas o Governo afirma que a restrição é o 
único caminho para reverter o rombo nas contas públicas, em 
trajetória ascendente e considerado insustentável por economis-
tas de várias matizes. No entanto, o presidente Michel Temer, que 
vê na medida uma saída para conter o rombo nas contas públicas 
e superar a crise econômica, não teve a iniciativa de adotar outra 
alternativa. Sabe-se, por exemplo, que a arrecadação no Brasil é 
predominantemente composta por impostos indiretos e regressi-
vos, enquanto que em países desenvolvidos ela incide mais sobre 
o patrimônio e a renda. Mas o governo resiste em não taxar mais 
rigidamente o capital e as riquezas. 

A propósito dessa “rigidez” anunciada pelo governo com a 
PEC 55, José Gomes Temporão, que foi ministro da Saúde entre 
2007 e 2010, ironicamente questionou: “Gostaria de saber se o 
corte de gastos com saúde vai incluir o reembolso integral que 
senadores, deputados e seus familiares recebem de gastos com 
médicos e odontologistas”. 

O que será amanhã, responda quem puder... Vamos ouvir 
Simone?

Alarico Correia Neto
alaconeto@gmail.com

Mídias em destaque
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Auto de Natal do Colégio Pio X 
acontece hoje em João Pessoa

Banda Esquadrão 38 faz homenagem 
ao vocalista assassinado este ano

FOTO: Divulgação

Este ano, o espetáculo sacro será encenado nas dependências internas da instituição de ensino

ANJOS DA NOITE – GUERRA DE SANGUE (EUA 2016). 
Gênero: Ação. Duração: 58 min. Classificação: 14 
anos. Direção: Anna Foerster. Com Kate Beckin-
sale, Theo James, Tobias Menzies. 
Sinopse: Selene é uma guerreira vampira que 
luta para acabar com a guerra eterna entre o clã 
Lycan de lobisomens sanguinários e a facção de 
vampiros que a traiu. Quando um novo levante 
parece tomar forma, ela irá utilizar sua influência 
e relacionamento com ambas as partes para 
negociar um cessar fogo.  Manaíra7/3D: 16h40, 
21h50 (LEG). Mangabeira3: 22h35 (DUB). Tam-
biá3: 16h40, 18h40 e 20h55 (DUB).

ANIMAIS FANTÁSTICOS E ONDE HABITAM (EUA 
2016). Gênero: Aventura. Duração: 135 min. 
Classificação: 12 anos. Direção:  David Yates. 
Com Eddie Redmayne, Katherine Waterston, 
Dan Fogler. Sinopse: O excêntrico magizoo-
logista Newt Scamander chega à cidade de 
Nova York com sua maleta, mas Newt mal 
sabe que precisará usar suas habilidades e 
conhecimentos para capturar uma variedade 
de criaturas que acabam saindo da sua maleta. 
CinEspaço1: 17h, 21h30 (LEG). Manaíra7/

3D:13h30, 18h45.  Mangabeira4/3D: 13h30, 
18h45 (DUB). Tambiá3: 14h10 (DUB).

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

CINE BANGÜÊ: LUA EM SAGITÁRIO (BRA 2016). 
Gênero: Romance. Duração: 100 min. Classi-
ficação: 14 anos. Direção: Marcia Paraiso. Com 
Manuela Campagna, Jean Pierre Noher, Fagun-
des Emanuel, Andrea Buzato, Ana Cecília Costa, 
Serguei, Elke Maravilha. Sinopse: Ana vive em 
uma pequena cidade na fronteira do Brasil com 
a Argentina, um lugar sem internet banda larga 
e sem opções de lazer. Seu refúgio é “A Caver-
na”, um misto de lanhouse e sebo de livros e 

discos, tocada pelo misterioso argentino LP. E 
é lá que ela conhece e se apaixona por Murilo. 
Cine Bangüê: 16h,18h30, 19h30, 20h30.
  
CINE BANGÜÊ: SANGUE DO MEU SANGUE (FRA 
2016). Gênero: Drama. Duração:  106 min. Clas-
sificação: 14 anos. Direção: Marco Bellocchio. 
Com Roberto Herlitzka, Pier Giorgio Bellocchio, 
Alba Rohrwacher, Lidiya Liberman. Sinopse: 
No século 17, Federico Mai, um jovem padre, é 
chamado até um convento na cidade de Bobbio. 
Seu irmão cometeu suicídio e não pode ser 
enterrado em terreno sagrado, a não ser que 
sua amante, a freira Benedetta, confesse seus 
pecados, e salve assim a alma do morto.  Cine 
Bangüê: 16h, 18h30, 19h30, 20h30.

CINE BANGUÊ: O TESOURO (FRA 2015). Gênero: 
Comédia. Duração: 89 min. Classificação: 10 
anos. Direção: Frank Mora. Cuzin Toma, Adrian 
Purcarescu, Corneliu Cozmei, Cristina Toma, 
Nicodin Toma. Sinopse: Costi é um jovem pai de 
família. À noite, gosta de fazer o seu filho de 
seis anos dormir lendo as aventuras de Robin 
Hood. Cine Bangüê:  17h30, 18h, 20h30.
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Livro sobre “100 anos da Federação Espírita 
Paraibana” será lançado amanhã na FCJA

Capital paulista 
sedia campeonato 
nacional de poesia

O livro “Federação Espírita 
Paraibana – História, Dou-
trina, Divulgação”, da auto-
ria do ex-presidente José 
Raimundo de Lima, será 
lançado amanhã, às 16h, na 
sede da Federação Espírita 
Paraibana (Av. Bento da 

Gama, 555 – Torre, João Pessoa – PB).
Em suas 464 páginas, o autor faz uma 

retrospectiva histórica, referenciando 
desde as bases do Espiritismo universal, 
destacando as dificuldades enfrentadas 
pelos pioneiros, mas também superação, 
grandes conquistas, criatividades e fatos 
marcantes que integram as gestões dos 
oito presidentes, que compõem a história 
centenária.

A apresentação, organização da obra 
e edição de textos são assinados pela 
jornalista Fátima Farias; prefácio pelo 
atual presidente da FEPB, Marco Granjeiro 
Lima; orelhas pelo professor Francelino 
Soares e comentários da professora Suely 
Cavalcanti.

Jornal “A União” é destaque no livro
O jornal “A União”, é destaque no livro, 

por ter produzido um suplemento espe-
cial, em abril de 2010, sobre o centenário 
de Chico Xavier, encartado numa edição 
dominical. Outros destaques são matérias 
que divulgaram eventos diversos, como 
congressos, feiras de livros e outras ativi-
dades culturais. O suplemento foi reprodu-

São Paulo sedia até amanhã a terceira edição 
do Slam BR – Campeonato Brasileiro de Poesia 
Falada, no Itaú Cultural, com poetas de todo o 
país. Durante o evento, os campeões de 29 poetry 
slams brasileiros competem por uma vaga na Copa 
do Mundo de Slam, que será realizada na França 
no ano que vem.

Poetry slams são batalhas de poesia falada, 
celebradas em mais de 500 comunidades do 
mundo. “Surgidas na década de 1980 nos Esta-
dos Unidos, desde 2008 elas vêm se espalhando 
pelo Brasil. A programação do Slam BR apresenta 
diversas atividades da fase final do campeonato”, 
diz a organização do evento.

“O Slam acaba sendo uma maneira de as 
pessoas terem voz, é uma ágora livre, tem regras 
muito simples, são poemas próprios de no máxi-
mo três minutos, sem acompanhamento musical, 
com júri popular e você precisa de pouquíssimas 
coisas para realizar”, afirma Roberta Estrela D’Alva, 
idealizadora do evento e integrante do Núcleo 
Bartolomeu de Depoimentos, companhia de teatro 
e hip hop que organiza o campeonato.

“[O evento] é uma maneira de as pessoas se 
expressarem, se ouvirem, trocarem ideias e até de-
bater política de maneira poética, é um espaço da 
voz, da fala, da escuta. Ainda mais em um momen-
to político como temos vivido, não só agora. Somos 
um país que teve ditadura, que teve 400 anos de 
sistema escravocrata, então há muitas vozes que 
são invisibilizadas por conta das mazelas que es-
ses sistemas deixaram. São espaços em que essas 
pessoas têm voz por meio de um jogo”, acrescenta.

Nessa quinta-feira (15), os poetas partici-
param de duas finais: Menor Slam do Mundo (de 
poemas curtos) e ZAP! (o primeiro poetry slam do 
país). Também houve o sorteio das chaves que 
competirão nesta sexta (16), quando cada um dos 
seis grupos – compostos de cinco poetas – passará 
por duas rodadas de competição. Dois poetas de 
cada chave serão selecionados, totalizando 12 
participantes que passam para as semifinais.

Das batalhas, seis poetas passam para a 
grande final, que ocorre domingo (18) e revela o 
representante brasileiro na Copa do Mundo de 
Slam. Todas as atividades são abertas ao público 
e contam com interpretação na Língua Brasileira 
de Sinais (Libras). A programação completa está 
no site do evento.

Intitulado de “Al leste de 
Los Hombres”, mas traduzido 
para o português como “A leste 
dos Homens”, o escritor parai-
bano, Políbio Alves, discorreu 
em mais uma de suas obras a 
sua vivência em La Habana, 
Cuba. Entretanto, dessa vez 
ele trouxe algo inusitado em 
seu mais novo livro - os tempos 
sombrios da ditadura militar nos 
anos 60 e 70. A Solenidade de 
lançamento aconteceu no últi-
mo dia (25) de novembro, mas 
a obra literária está prevista 
para chegar as livrarias paraiba-
nas ano que vem. Em converso 
com o jornal A União, o escritor 
contou que faz um hiato sobre 
o que era o Brasil na ditadura 
fazendo ponto com Cuba. 

Ainda na entrevista, Políbio 
brincou ao dizer que, essa é a 
décima quinta viagem que vai a 
Cuba para estudar e que conhe-
ce o local muito mais do que o 
próprio bairro ao qual reside 
em João Pessoa hoje. 

Se tratando de uma obra fic-
cional, o livro narra, como dito 
anteriormente, os tempos da 
ditadura nos anos 60 e 70. Mas, 
por outro lado, tudo acontecen-

do numa velha cidade às margens 
de um rio poluído e de um porto 
com grande fluxo comercial. No-
tadamente de produtos varejistas 
da região. No entanto, hoje, esse 
porto se encontra desativado.

Indo mais além, quem puder 
conferir ou ler rapidamente a obra 
literária e histórica verá que toda a 
escrita feita no livro têm uma infâ-
mia e tirania que se abateu sobre 
o povo brasileiro. Desse modo, o 
texto retrata os tempos de chumbo 
ao qual o varadouro, por exemplo, 
passou durante o período da dita-
dura militar. 

Como disse Políbio inicialmente, 
a trama do livro traça dois parâme-
tros. Um, a ditadura aqui no Brasil 
e o outro, a situação de Cuba antes 
de Fidel. Para dar base a isso, os 
leitores poderão encontrar um tes-
temunho corajoso que sobreviveu 
à morte, à tortura e aos cárceres 
clandestinos, à fome e à sede. 

“Dentro do livro existe um docu-
mento, que foi do livro do escritor, 
Enrique Cirules, que diz tudo o que 
era Cuba naquela época. Fora isso, 
a personagem que narra a história 
está dentro de uma biblioteca e po-
licia queima tudo e apenas um livro 
se salva, que é justamente o livro de 
Cirules”, confessou o escritor.    

Sua ligação com o País cubano 
se deu por meio do livro “Varadou-
ro”. Através de correspondências  
que o escritor estava recebendo na 

época surgiu o interesse em enviar 
o livro para a Casa das Américas. 
Entretanto, ele não poderia enviar 
nada, porque até então o País era 
muito fechado. Desse modo, a tia 
do poeta Sergio de Castro Pinto, 
que era conhecido em Cuba como 
“Maria Cuba”, levou o seu livro até 
o País. A partir dai surgiu o primei-
ro contato com o País e suas publi-
cações começam a ser aceitas para 
participar do acervo da Casa das 
Américas. 

Quem é Polibio Alves? 
Políbio Alves dos Santos nas-

ceu em 1941 na capital da Paraíba. 
Ficcionista e poeta, é formado em 
Ciências Administrativas. Desde 
l974 possui o título de Cidadão 
Carioca, onde viveu por mais de 15 
anos. Literário da Tribuna da Im-
prensa, anos 60/70, tem trabalhos 
em antologias e periódicos, nacio-
nais e em outros países como Esta-
dos Unidos, Alemanha, Portugal e 
Cuba.

É verbete da Enciclopédia de 
Literatura Brasileira, de Afranio 
Peixoto e J. Galante de Sousa. De-
tém vários prêmios literários, alguns 
internacionais. Recebeu a Medalha 
Poeta Augusto do Anjos, da Assem-
bleia Legislativa da Paraíba - 2001 e 
a Comenda Cidade de João Pessoa, 
da. Câmara Municipal da capital pa-
raibana - 2002. Foi editor da revista 
Presença Literária (de 1983 a 1985).

FOTOS: Divulgação

Sensibilidade

As bases do Espiri-
tismo estão presen-
tes na obra de José 

Raimundo de Lima 
(lado) 

Escritor 
Políbio Al-
ves figura 
entre os 
grandes 
nomes da 
literatura 
paraibana 
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Políbio Alves, lança ano que vem a versão portuguesa 
de seu mais novo livro “Al leste de Los Hombres”

zido no livro na íntegra.
“A União” recebeu homenagem da 

Federação Espírita Paraibana, por meio 
de uma placa, entregue ao então superin-
tendente Nélson Coelho. A justificativa foi 
pelo reconhecimento à ampla cobertura 
dos eventos e divulgação da mensagem 
espírita.

Autor do livro dirigiu a FEPB por 27 anos
Perfil do autor - José Raimundo de 

Lima nasceu em Areia-PB. Formado em 
Direito, ingressou no Ministério Público 

paraibano, onde exerceu diversos cargos 
de relevância e atualmente é Procurador 
de Justiça, chegando a ser sub-procura-
dor-geral de Justiça.  Foi professor da 
Universidade Federal da Paraíba e hoje é 
aposentado. 

José Raimundo foi presidente da Fede-
ração Espírita Paraibana por vinte e sete 
anos (hoje é vice-presidente administra-
tivo) e membro do Conselho Superior da 
Federação Espírita Brasileira, há mais de 
quinze anos.

Fátima Farias
Assessoria de Imprensa

Camila Boehm 
Agência Brasil

Lucas Silva
Especial para A União
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do Estado Islâmico são 
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Cai a popularidade de Michel Temer 
PEsquIsa CnI-IboPE

O governo do presi-
dente Michel Temer foi 
avaliado como ruim ou 
péssimo por 46% dos bra-
sileiros entrevistados na 
pesquisa da Confedera-
ção Nacional da Indústria 
(CNI) e do Ibope, divulga-
da ontem. O percentual de 
pessoas que consideram o 
governo regular é de 35% 
e os que avaliaram como 
ótimo ou bom somam 
13%. Outros 6% não sa-
bem ou não responderam.

A avaliação do governo 
como ruim ou péssimo au-
mentou em relação ao le-
vantamento divulgado em 
setembro. Naquela pesqui-
sa, o governo foi conside-
rado ruim ou péssimo por 
39% da população.

Em setembro, 14% 
dos entrevistados acha-
ram o governo ótimo ou 
bom, 34% regular e 12% 
não sabiam ou não res-
ponderam. Entre os en-
trevistados, 26% aprovam 
a maneira do presidente 
Temer governar e 64% 
desaprovam. Na pesquisa 
anterior esses percentuais 

foram de 28% e 55%, res-
pectivamente. Em relação 
à confiança, 23% confiam 
em Temer e 72% não con-
fiam. Na pesquisa anterior, 
26% declararam confiar 
no presidente e 68% não.

Para 21% dos entrevis-
tados, o governo Temer é 
melhor do que o da ex-pre-
sidente Dilma Rousseff, 
contra 24%, na pesquisa 
anterior. 

Para 42%, o governo 
atual é igual ao anterior, 
ante 38% na pesquisa de 
setembro. Entre os entre-
vistados, 34% consideram 
a gestão de Temer pior 
do que a de Dilma, contra 
31% da pesquisa anterior. 
Outros 3% não responde-
ram ou não souberam res-
ponder, percentual infe-
rior aos 7% divulgados na 
pesquisa de setembro.

Perspectivas
Ao responder sobre as 

perspectivas em relação 
ao restante do governo 
Temer, 43% consideram 
que será ruim ou péssi-
mo, 32% que será regular 
e 18% acreditam que será 
ótimo ou bom. Outros 7% 
não sabem ou não respon-
deram.

Em setembro, 38% dos 
entrevistados declararam 
acreditar que o restante do 
governo será ruim ou pés-
simo, 30% que será regular 

Governo é avaliado
como ruim ou péssimo 
por 46% dos brasileiros

Kelly Oliveira
Da Agência Brasil

Segundo a pesquisa CNI-Ibope, para 34% dos entrevistados, o governo Temer é pior do que o da ex-presidente Dilma Rousseff

e 24% disseram acreditar 
que será ótimo ou bom. Na 
ocasião, o percentual dos 
que não sabem ou não res-
ponderam foi de 8%.

A pesquisa CNI/Ibope 
também mediu a percep-
ção que os entrevistados 
têm sobre o noticiário re-
lacionado ao governo. Para 
47%, as notícias recentes 

são mais desfavoráveis ao 
governo e 13% acham mais 
favoráveis. Outros 13% 
não consideram nem favo-
ráveis, nem desfavoráveis.

As medidas e reformas 
anunciadas pelo governo 
mantêm-se na lembrança 
da população. Em setem-
bro, 17% lembraram de 
pelo menos uma notícia so-

bre a questão. Agora, 15% 
fazem menção a essas notí-
cias. A Proposta de Emenda 
à Constituição (PEC) 241 
- que estabelece teto para 
os gastos públicos nos pró-
ximos 20 anos - foi citada 
por 7% dos entrevistados. 
A pesquisa também mostra 
que 4% citam notícias so-
bre protestos e manifesta-

ções contra a PEC.
A pesquisa foi feita 

ouvindo 2002 pessoas em 
141 municípios. O perío-
do de coleta das informa-
ções foi entre 1º e 4 deste 
mês. A margem de erro é 
estimada em 2 pontos per-
centuais para mais ou para 
menos. O nível de confian-
ça é de 95%.

Débora brito
Da Agência Brasil 

Advogados da Mesa 
Diretora da Câmara dos 
Deputados protocola-
ram ontem um recurso 
contra a decisão do mi-
nistro do Supremo Tri-
bunal Federal (STF), Luiz 
Fux, que suspendeu a 
aprovação do pacote 
anticorrupção, aprova-
do pela Casa. Segundo 
o documento, a medida 
liminar determinada por 
Fux “não apenas suspen-
de todo o processo legis-
lativo” do projeto de Lei 
4850/2016, como tam-
bém “interfere de forma 
indevida no exercício das 
prerrogativas privativas 
da Câmara dos Deputa-
dos”, diz o texto.

O recurso contesta 
os argumentos usados 
pelo ministro, entre eles 
o de que a essência da 
proposta de iniciativa 
popular para as medidas 
de combate à corrupção 
foi “desfigurada” pelas 
emendas aprovadas pe-
los parlamentares. No 
recurso, a Mesa defende 
que a possibilidade de 
emenda a projetos dessa 
natureza está prevista no 
regimento do Congresso. 
De acordo com o agravo 
regimental, o objetivo da 
Casa não foi “usurpar” a 
iniciativa popular e desta-

ca que o Congresso “não 
pode ser constrangido a 
apenas dizer sim ou não. 
Mais: se pode dizer não 
ao todo, há que se reco-
nhecer que se pode dizer 
não a partes do projeto”.

O recurso afirma 
ainda que, caso se man-
tenha o entendimen-
to de que a tramitação 
ocorreu de forma inde-
vida, projetos como a 
Lei da Ficha Limpa, que 
é resultante do mesmo 
procedimento, poderão 
ser colocados em dúvi-
da. E sugere que a pro-
posta original, que foi 
assinada por 1,5 milhão 
de pessoas, seja remeti-
da ao Tribunal Superior 
Eleitoral (TSE) para con-
ferência das assinaturas 
e da condição eleitoral 
dos proponentes, a fim 
de atender às normas de 
constitucionalidade esta-
belecidas pelo regimen-
to interno da Câmara.

Pacote
O projeto de Lei 

4850/2016, que trata das 
dez medidas de combate 
à corrupção, foi aprovado 
por 450 votos na madru-
gada de 30 de novembro 
na Câmara. A votação ge-
rou reação popular e do 
Ministério público Fede-
ral devido às mudanças 
realizadas pelos deputa-
dos no projeto.

Câmara recorre de 
decisão de ministro  

PaCoTE anTICoRRuPÇÃo

Felipe Pontes
Da Agência Brasil 

O juiz federal Sérgio 
Moro ordenou a transferên-
cia do ex-presidente da Câ-
mara dos Deputados Eduar-
do Cunha (PMDB-RJ) da 
carceragem da sede da Polí-
cia Federal em Curitiba para 
o Complexo Médico-Penal, 
que fica na Região Metropo-
litana da capital paranaense.

A defesa de Cunha disse 
que não se manifestará so-
bre a decisão. Os advogados 
do ex-deputado haviam so-
licitado a permanência dele 
na sede da PF pelo menos até 
o seu depoimento perante o 
juiz Sérgio Moro, marcado 
para o dia 7 de fevereiro.

Moro alegou que a 
transferência é necessária 
para evitar a superlotação 
da carceragem da PF, autora 

do pedido de remoção do ex-
deputado. “Em que pesem os 
relevantes argumentos das 
defesas, o fato é que o espa-
ço físico da carceragem da 
Polícia Federal é limitado e 
destina -se precipuamente a 
ser local de passagem, e não 
de cumprimento de penas, 
ou mesmo recolhimento em 
prisão cautelar, salvo raras 
exceções”, escreveu o juiz.

Cunha foi preso preventi-

vamente no dia 19 de outubro 
no âmbito da Operação Lava 
Jato, em decorrência da qual 
já se tornou réu na Justiça Fe-
deral. No mesmo despacho, no 
entanto, Moro determinou que 
Léo Pinheiro, ex-presidente da 
empreiteira OAS, e João Cláu-
dio Genu, ex-tesoureiro do PP, 
permanecessem na sede da 
PF, para facilitar o desloca-
mento para audiências na Jus-
tiça e oitivas em inquéritos.

Felipe Pontes
Da Agência Brasil 

O ex-governador do Rio 
de Janeiro Sérgio Cabral é 
agora réu no âmbito da Ope-
ração Lava Jato. A denúncia 
contra ele e outras seis pes-
soas, incluindo a ex-primei-
ra-dama, Adriana Ancelmo, 
foi aceita na manhã de ontem 
(16) pelo juiz Sérgio Moro, da 
Justiça Federal em Curitiba.

Cabral é acusado de cor-
rupção passiva e lavagem de 
dinheiro, por ter recebido, se-
gundo a denúncia, R$ 2,7 mi-
lhões em propina desviada de 
um contrato da Petrobras com 
a empreiteira Andrade Gutier-

rez para realização de serviços 
de terraplanagem nas obras 
do Complexo Petroquímico 
do Rio de Janeiro (Comperj). 
Após aditivos, o contrato, que 
no início foi de R$ 819,8 mi-
lhões, ultrapassou os R$ 1,17 
bilhão, destacaram os procu-
radores autores da denúncia 
aceita por Moro.

Segundo a acusação, a 
indicação de que os paga-
mentos deveriam ser feitos a 
Cabral foi feita pelo ex-dire-
tor de Abastecimento da Pe-
trobras Paulo Roberto Costa, 
que possui acordo de delação 
premiada com o Ministério 
Público Federal.

Sérgio Cabral foi preso 

pela Polícia Federal (PF) em 17 
de novembro, na Operação Ca-
licute, em decorrência da qual 
também já se tornou réu. Enca-
minhado ao presídio de Bangu 
8, no Rio, ele acabou transferi-
do para a carceragem da PF em 
Curitiba no último dia 10, sob 
suspeita de que recebia visitas 
irregulares no complexo peni-
tenciário de Bangu.

Móveis e roupas
A mulher de Cabral, a 

ex-primeira-dama Adriana 
Ancelmo, também é acusa-
da de corrupção passiva e de 
participação na lavagem da 
propina. Segundo a denúncia 
oferecida pelo MPF, o casal 

usou o dinheiro para a blin-
dagem de carros, aquisição de 
móveis e roupas finas. Com a 
compra de roupas da marca de 
luxo Ermenegildo Zegna, por 
exemplo, foram gastos mais de 
R$ 232 mil em espécie.

Os procuradores dis-
seram que o próprio Cabral 
participou das negociações 
visando a propina. “No âmbi-
to dos beneficiários, o próprio 
governador e seus associados 
Wilson Carlos Cordeiro da Silva 
Carvalho e Carlos Emanuel de 
Carvalho Miranda teriam par-
ticipado dos acertos e da ope-
racionalização do recebimento 
de valores”, escreveu o MPF na 
denúncia aceita por Moro.

Moro manda transferir Cunha 
para Complexo Médico-Penal

Ex-governador Sérgio Cabral 
vira réu na Operação Lava Jato

suPERloTaÇÃo

CoRRuPÇÃo E lavagEm DE DInhEIRo 

FoTo: Antonio Cruz-Agência Brasil
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Alvo de operação da PF, pastor 
Malafaia diz que não é bandido
Silas foi levado para depor 
coercitivamente na 
Operação Timóteo da PF 

O pastor Silas Malafaia, 
da Igreja Assembleia de Deus 
Vitória em Cristo, chegou à 
sede da Superintendência da 
Polícia Federal, em São Pau-
lo, para depor, por volta das 
16h de ontem. Ele é um dos 
alvos da Operação Timóteo, 
deflagrada ontem pela PF, 
que investiga irregularida-
des em cobranças de royal-
ties da exploração mineral.

Malafaia foi levado coer-
citivamente para depor. An-
tes de prestar o depoimento, 
conversou com jornalistas na 
porta da superintendência e 
disse que se apresentou es-
pontaneamente.

O pastor diz ser inocente. 
Exaltado, confirmou ter rece-
bido um cheque no valor de 
R$ 100 mil de um amigo, que 
também é pastor, deposita-
do diretamente em sua conta 
bancária. Ele disse que o valor 
era uma “oferta” por ter orado 
por uma pessoa, em 2011, que 
agora, descobriu fazer parte 
do esquema criminoso. O va-
lor, segundo ele, foi declarado 
no Imposto de Renda.

“Em 2013, eu recebi em 
meu escritório o pastor Mi-
chael Abud, meu amigo há 
mais de 20 anos, sobre um 
membro da igreja dele, que 
é empresário, para me dar 
uma oferta pessoal. Ele me 
deu uma oferta de R$ 100 

Desde que a ortodoxia liberal brasileira 
comandada pelo PSDB e pelo PMDB, com o auxílio 
luxuoso de deputados e senadores do “Centrão” no 
Congresso Nacional, orquestrou a derrubada da 
presidenta Dilma Rousseff, tomou corpo no Brasil o 
argumento maior de que todas as mazelas da economia 
tinham suas origens no descontrole das contas públicas 
providenciado por um governo sem habilidade no 
trato político ou com os agentes políticos. Enfim, a 
questão maior, para além da crise institucional política, 
respeitava a situação de descalabro macroeconômico 
pela qual vivia o país desde o segundo mandato de Lula 
da Silva e aprofundada nos governos Dilma.

A princípio tais orquestradores do “Golpe” 
acreditavam que após o impeachment de Dilma, a 
Operação Lava Jato seria estancada e o país cairia na mais 
completa calmaria, bastando para tanto limitar os gastos 
por via constitucional e empreender uma reforma na 
Previdência Social, por uma ótica puramente fiscal, sem 
levar em conta um olhar mais alargado da necessidade de 
uma ampla reforma na Seguridade Social (Assistencial, 
Previdência, Saúde e Habitação Social).

Já se chegando à reta final deste fatídico ano de 
2016, a Operação Lava Jato continua incomodando os 
políticos, principalmente àqueles que dão sustentação ao 
Executivo Federal, mais escândalos povoam os espaços 
midiáticos e as redes sociais, havendo então fartos sinais 
de esgotamento do governo Michel Temer. 

Esgotadas as possibilidades de alguma alvíssara 
no campo macroeconômico, o Governo Temer começa 
a acenar com medidas microeconômicas que aliviem 
as tensões na economia marcada pelo endividamento 
acentuado de pessoas físicas e jurídicas, ou seja, de 
produtores e consumidores.

O governo Temer pensa numa reforma 
microeconômica que possa impactar no curto prazo 
a economia. Alguns analistas acreditam que haverá 
êxito, muito mais do que pela reforma estrutural que 
vem sendo gestada. Contudo, a equipe econômica 
tem sido cautelosa quanto aos resultados do referido 
pacote de medidas que tem por finalidade reduzir o 
endividamento das pessoas e alavancar a economia no 
curto prazo. 

Independente da enumeração das dez medidas 
a serem tomadas, no plano microeconômico, é posto 
salientar que a crise institucional brasileira, numa 
abordagem político-econômica, é uma crise três em 
um: orçamentária, fiscal e financeira. E neste ambiente 
hostil, a ausência de uma reforma tributária séria, que 
torne progressiva a gravação dos agentes econômicos, 
só dificulta mais a situação.

Podemos tomar como ponto inicial de análise 
as medidas que respeitam a liberação de crédito 
consignado para empréstimo de curto prazo das 
empresas, criação de um novo “Refis” e o uso de parte 
do FGTS para pagamento de dívidas. 

Quanto à liberação de crédito consignado, no curto 
prazo, há uma série de restrições por parte do ministro 
da Fazenda, Henrique Meireles, que respeitam a acertos 
de regras no Banco Central, além desta medida implicar 
no envolvimento de outros ministérios, a exemplo do 
Ministério do Planejamento. O programa de um novo 
Refis, a ser implementado pela Receita Federal trata-se de 
um projeto de regularização tributária com possibilidade 
de aproveitamento de prejuízos tributários acumulados 
para abatimento. Neste caso, além de dependência das 
considerações do Bacen deverá haver também um fino 
entendimento com o Executivo Federal.

Por último, a liberação de parte do FGTS para 
pagamento de dívidas não é uma medida de consenso 
no núcleo duro do Governo Federal. O ministro da 
Fazenda ainda tem dúvidas quanto ao fato de ser ou 
não justificáveis e quais os impactos econômicos de se 
permitir que o trabalhador utilize parte de seu FGTS 
para pagar dívidas de alto custo.

No curto prazo, esta última medida pode até 
produzir efeito de desaperto aos endividados, mas no 
médio e longo prazo não é coisa boa transferir parte 
de valores do FGTS para pagamento de empréstimos e 
financiamentos tomados a juros abusivos. Mais uma vez 
quem ganha são os bancos e as financeiras.

Medidas de Temer: 
FGTS e endividados

alberto.madeira@hotmail.com

Neto
Acilino Madeira

Elaine Patricia Cruz
Da Agência Brasil

mil depositado na minha 
conta, declarado no Imposto 
de Renda”, disse. 

Ao ser indagado sobre 
o depósito ter sido em sua 
conta pessoal, e não na da 
Igreja, Malafaia respondeu 
que “é muito fácil” fazer essa 
diferenciação. “Recebo ofer-
ta, como vários pastores. Eu 
fui na igreja desse pastor 
Abud, que é meu amigo, em 
2011. ‘Ore aqui por um em-
presário que está envolvido 
em negócios’. Eu orei por ele. 
Em 2013, o Michael Abud me 
liga e diz: ‘Silas, sabe aquele 
empresário por quem você 
orou? Ele quer fazer uma 
oferta pessoal. Eu não recebi 
oferta só de R$ 100 mil não. 
Recebo ofertas até maiores e 
declaro no Imposto de Ren-
da. Não tem nada escondido, 

não tem nada oculto. A dife-
rença é que as pessoas dão 
oferta ou para o pastor ou 
para a instituição. Muito mais 
na instituição do que para o 
pastor”, disse.

O pastor disse que re-
cebe cheques de altos valo-
res para a igreja e, também, 
pessoalmente. Valores, de 
acordo com ele, muitas vezes 
superior a R$ 100 mil, che-
gando a R$ 5 milhões.

Malafaia reclamou de ter 
sido convocado para prestar 
esclarecimentos ontem. “Não 
sou bandido, não estou en-
volvido com corrupção, não 
sou ladrão. Estou indignado. 
Que Estado de Direito é esse? 
Sabe o porquê disso? Porque, 
há dez dias atrás, eu falei que 
sou a favor de uma Justiça in-
dependente, forte, mas não 

absoluta. Retaliação, é isso? 
Querem aparecer em cima 
de mim?”, falou em tom alto. 
“Essa é uma tentativa de de-
negrir, e tem interesses pes-
soais, porque eu me posicio-
no, porque eu me coloco. Isso 
é uma safadeza, uma moleca-
gem. Estou desafiando a pro-
var que estou envolvido com 
esses canalhas. Metam eles 
na cadeia”, disse.

Segundo ele, é impos-
sível saber se as pessoas 
que depositam dinheiro ou 
fazem doações são crimino-
sos. “Amanhã, um vagabundo 
qualquer, um bandido qual-
quer, um traficante qualquer, 
um canalha qualquer deposi-
ta um cheque na minha ou na 
conta de qualquer igreja. E o 
cara é descoberto. Quer dizer 
que o pastor é bandido?.”

Malafaia foi depor em Operação da PF sobre irregularidades em cobranças de royalties da exploração mineral

Sobre o fato de, há 
alguns meses, ter se posi-
cionado no Twitter a fa-
vor das conduções coer-
citivas, principalmente 
no caso do ex-presidente 
Luiz Inácio Lula da Silva, 
o pastor Malafaia disse 
que agora é diferente. 
“Acho engraçado os es-
querdopatas. Quando 
o Lula foi levado coer-
citivamente, eu botei 
no Twitter. Tem que 
levar. Agora, são quan-
tas denúncias contra o 
Lula? Essa cambada de 
corrupto e de PT quer 
me comparar com isso? 
É uma afronta. Quem 
está me denunciando? 
Quem é que foi preso e 
disse que eu recebia di-
nheiro? Querem com-
parar? Tem que ter ló-
gica, gente”, afirmou.

Operação Timotéo
A Polícia Federal 

deflagrou ontem a 
Operação Timóteo, com 

ações em 11 estados e 
no Distrito Federal. Es-
tão sendo realizadas 
buscas e apreensões em 
52 endereços relaciona-
dos a uma organização 
criminosa investigada 
por esquema de cor-
rupção em cobranças 
judiciais de royalties da 
exploração mineral.

“Entre uns dos 
investigados por esse 
apoio na lavagem do 
dinheiro está uma li-
derança religiosa, que 
recebeu valores do 
principal escritório de 
advocacia responsá-
vel pelo esquema. A 
suspeita a ser esclare-
cida pelos policiais é 
se esse líder religioso 
pode ter ‘emprestado’ 
contas-correntes de 
uma instituição reli-
giosa sob sua influên-
cia, com a intenção de 
ocultar a origem ilícita 
dos valores”, informou 
a corporação.

Twitter sobre Lula

O Ministério Público 
Eleitoral (MPE) concluiu pela 
“existência de fortes traços de 
fraude e desvios de recursos” 
na movimentação dos recursos 
da chapa Dilma-Temer, vence-
dora das eleições presidenciais 
de 2014. A constatação está em 
um relatório feito pela força-ta-
refa criada pelo Tribunal Supe-
rior Eleitoral (TSE) para anali-
sar as contas da campanha.

Peritos da Polícia Federal 
também concluíram que “re-
cursos em tese destinados à 
campanha eleitoral foram, na 
verdade, desviados e direcio-
nados ao enriquecimento ilí-
cito sem causa de pessoas fí-
sicas e jurídicas diversas para 
benefício próprio”.

Em dezembro de 2014, 
as contas da campanha da en-
tão presidente Dilma Rousseff 
e seu companheiro de chapa, 
Michel Temer, foram aprova-
das com ressalvas, por unani-
midade, no TSE. No entanto, o 
processo foi reaberto porque o 
PSDB questionou a aprovação 
por entender que há irregula-
ridades nas prestações de con-
tas apresentadas por Dilma. 
Conforme entendimento atual 
do TSE, a prestação contábil da 
chapa é julgada em conjunto.

Inconsistências
Em nota divulgada à im-

prensa, o advogado da coliga-

ção de Dilma e Temer afirmou 
que as conclusões dos peritos 
são genéricas e “pecam pela 
inconsistência e pela falta 
de conclusões concretas”. De 
acordo com Flávio Caetano, 
os peritos deixaram de exa-
minar 8 mil documentos jun-
tados pelos advogados da co-
ligação para provar que não 
houve irregularidades.

“É inadmissível que após 
quase 2 anos de intensa inves-
tigação sobre as contas da cha-
pa Dilma-Temer, inclusive com 
quebra de sigilos bancários 
de pessoas físicas e jurídicas, 
tenha-se concluído de forma 
genérica por supostos traços 
de fraude e desvio. O referido 
laudo não apresenta nenhum 
fato, nem qualquer documento 
que embase suas conclusões 
genéricas. Laudo pericial deve 
ser feito para produzir provas, 
não se prestando a meras ila-
ções ou conjecturas”, diz a nota. 
O Palácio do Planalto informou 
que não vai se pronunciar so-
bre o relatório do MPE.

MP e PF veem indícios 
de fraude em contas

ChApA DILMA-TeMer

Constatação está 
em relatório da 
força-tarefa cria-
da pelo TSE para 
analisar as contas 
da campanha

André Richter
Da Agência Brasil

FOTO: Lula Marques/Agência PT
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Centenas de integrantes do EI são 
mortos em operações no Iraque
A chefe do Executivo 
sul-coreano é acusada de 
envolvimento em escândalo

Iraque (EFE) - Cen-
tenas de combatentes do 
grupo terrorista Estado Is-
lâmico (EI) foram abatidos 
nos últimos três dias em 
combates contra as forças 
do Iraque, informou ontem 
o Comando das Operações 
Conjuntas na província de 
Ninawa, da qual Mossul é 
capital.

O subcomandante das 
Operações, general Abde-
lamir Yarala, disse em co-
municado que o EI atacou 
os bairros de Al At-Ta’mi, Al 
Nour e Al Bikr, no leste de 
Mossul, com carros-bomba 
e terroristas suicidas nos 
últimos dias e uma centena 
de terroristas foram aba-
tidos durante os enfrenta-
mentos.

Além disso, as tropas 
do Exército frustraram um 
ataque do EI depois que os 
radicais tentaram detonar 
carros-bomba nos bairros 
de Al Intisar e Al Salam, lo-
calizados também no leste 
de Mossul.

Pelo menos 27 comba-

tentes morreram no ataque 
fracassado, segundo a nota.

Ao mesmo tempo, as 
forças antiterroristas re-
cuperaram os bairros de 
Al Falah I e II, e içaram a 
bandeira nacional em seus 
edifícios, também localiza-
dos na metade oriental de 
Mossul.

O comunicado acres-
centou que unidades da po-
lícia Iraquiana mataram 22 
combatentes e fizeram ex-
plodir dois carros-bomba 
na frente sudoeste da bata-
lha, situado nesse flanco da 
cidade de Mossul.

Na frente sul, as tro-
pas do Exército mataram 
25 jihadistas na região de 
Bouizra, depois que estes 
atacaram as tropas com 
carros-bomba conduzidos 
por suicidas.

No último dia 17 de 
outubro as tropas iraquia-
nas e curdas lançaram uma 
grande ofensiva para tentar 
arrebatar do EI a província 
de Ninawa e sua capital, 
que foi conquistada pelos 
terroristas em 2014.

A aviação iraquiana 
apoia às forças de terra, 
que contam também com o 
respaldo das milícias xiitas 
Multidão Popular, desdo-
bradas ao oeste de Mossul.

Da Agência  EFE

Da Agência Ansa

 O futuro secretário-geral 
das Nações Unidas, o português 
António Guterres, anunciou na 
última  quinta-feira que os car-
gos mais altos de seu gabinete 
ficarão com três mulheres, entre 
elas uma brasileira.   

 Guterres comunicou que a 
brasileira Maria Luiza Ribeiro 
Viotti, que atualmente é subse-
cretária para a Ásia e Pacífico do 
Ministério das Relações Exterio-
res do Brasil, será a chefe de seu 
gabinete.   

 Com ela, trabalharão a nige-
riana Amina J. Mohammed, mi-
nistra do Meio Ambiente do país 
que será a vice-secretária-geral 
das Nações Unidas, e a sul-coreana 
Kyung-wha Kang, que é chefe do 
time de transição para o novo se-
cretário-geral da ONU e que será 
a assessora especial em política do 
gabinete.   

 “Estas indicações são o ali-
cerce do meu time, que conti-
nuarei a construir, respeitando 
meu compromisso de igualdade 
de gênero e diversidade geográ-
fica”, disse Guterres sobre suas 

nomeações. Em seu atual cargo 
de subsecretária, Viotti tem uma 
responsabilidade especial no 
que diz respeito aos BRICS (gru-
po que reúne Brasil, Rússia, Chi-
na e África do Sul).   

 Diplomata desde 1976, a 
brasileira já foi embaixadora na 
Alemanha e na Bolívia, serviu na 
missão do Brasil com a ONU em 
Nova York e foi representante 
permanente do Brasil junto às 
Nações Unidas, presidiu o Conse-
lho de Segurança em 2011, além 
de ter ocupado várias posições no 
Itamaraty, em Brasília.

Brasileira vai ocupar a chefia de 
gabinete de Guterres na ONU

mudança na organização

Da Agência Ansa 

O drama para os civis 
que moram na região leste 
da cidade síria de Aleppo 
parece não ter fim. Ontem, 
o governo de Bashar al-As-
sad anunciou a suspensão 
da evacuação dos morado-
res por uma suposta viola-
ção do cessar-fogo por gru-
pos rebeldes.

De acordo com o go-
verno, os milicianos blo-
quearam as saídas de duas 
áreas e os civis, que estão 
em ônibus, estariam sob 
fogo cruzado. O Centro rus-
so para a Reconciliação, 
que atua ao lado de Assad, 
anunciou que “nove com-
boios com 6.462 pessoas, 
entre as quais 3 três mil 
milicianos e 301 feridos” já 

deixaram a cidade. Segun-
do as Nações Unidas, mais 
de 50 mil pessoas ainda es-
tão “presas” em Aleppo.

na última quinta-feira, 
fontes do governo informa-
ram à emissora “Al Jazeera” 
que os comboios estavam 
sendo atacados por rebel-
des. A situação é confu-
sa na região, já que Assad 
afirma que ela voltou para 

as mãos do governo, mas os 
combates não cessam.

Evacuação de civis é suspensa 
em Aleppo pelo governo sírio

guerra civil

A situação na 
cidade é alvo 
de preocupação
no mundo

 O novo secretário-geral da ONU,  António Guterres, anunciou que os cargos mais altos de seu gabinete ficarão com três mulheres

FoTo: Reprodução internet

Os 28 presidentes diri-
gentes da União Europeia (UE) 
aprovaram a prorrogação até 
meados de 2017 das sanções 
impostas à Rússia em julho 
de 2014, após a queda de um 
avião comercial na Ucrânia. “A 
decisão formal será adotada 
nos próximos dias”, afirmou 
uma fonte diplomática. Outra 
fonte disse que as sanções 
europeias, que expirariam no 
final de janeiro, serão prorro-
gadas por “seis meses”, valen-
do até 31 de julho de 2017. 
As informações são da Rádio 
França Internacional.

Desde sua adoção, a UE 
vem prolongando essas san-
ções contra os setores ener-

gético, de defesa e bancário 
da Rússia. Moscou já revidou 
com medidas contra o setor 
agrícola europeu. As sanções 
econômicas são um dos as-
pectos das medidas punitivas 
decididas pela UE há dois anos 
e meio contra Moscou por seu 
papel no conflito na Ucrânia.

Na terça-feira (13), o 
presidente francês, François 
Hollande, e a chanceler alemã, 
Angela Merkel, se mostraram 
favoráveis à continuidade da 
aplicação de sanções econô-
micas à Rússia, apesar das 
reticências de países como 
a Itália. Ambos alegam que 
Moscou não respeita compro-
missos de trégua na Ucrânia.

da aFP

Quase 7.200 migrantes 
e refugiados morreram ou 
desapareceram desde o iní-
cio deste ano no mundo, a 
maioria tentando atravessar 
o Mediterrâneo, o que re-
presenta 20% a mais que em 
2015, informou ontem a Or-
ganização Internacional para 
as Migrações (OIM).

De um total de 7.189 mor-
tos ou desaparecidos regis-
trados até quinta-feira, 4.812 
morreram ao tentar atraves-
sar o Mediterrâneo para che-
gar a Itália, Grécia, Chipre ou 
Espanha, segundo a OIM.

Isso representa uma mé-
dia de 20 mortes por dia, e o 
saldo total poderia aumentar 
até o final do ano em mais 200 
ou 300 mortes, estima a orga-

nização em um comunicado.
A travessia do Mediter-

râneo, utilizada por cerca de 
360.000 migrantes até agora 
este ano, é o caminho mais 
perigoso em todo o mundo, 
com mais de 60% de chance 
de desaparecer.

De acordo com informa-
ções recebidas nessa sexta-
feira (16) pela OIM, 88 pes-
soas morreram na sequência 
do naufrágio de um barco 
que transportava 114 pas-
sageiros ao largo da costa de 
Zawiya, na Líbia.

Esta informação ainda 
não pôde ser confirmada com 
fontes líbias. O número de mi-
grantes mortos também au-
mentou na fronteira entre o 
México e os Estados Unidos, 
na América Central e na Amé-
rica do Sul e na África.

UE aprova prorrogar 
sanções contra Rússia

Quase 7.200 migrantes 
morreram no mundo 

aTé 2017

crise migraTória
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Preços da batata e 
tomate caem em quase 
todos os estados

Câncer e melanoma 
17

Governo libera novos remédios para doenças crônicas
O Ministério da Saúde e a 

Agência Nacional de Vigilân-
cia Sanitária (Anvisa) libera-
ram novos tratamentos para 
pacientes com hiperparati-
reoidismo secundário, cân-
cer renal e melanoma. Ago-
ra, o Sistema Único de Saúde 
(SUS) vai disponibilizar dois 
novos remédios para tratar 
o hiperparatireoidismo se-
cundário, oriundo de doença 
renal crônica: Paracalcitol e 
Cinacalcete. Os medicamen-
tos são indicados para quem 
precisa passar por diálise ou 
que seja reincidente no trata-
mento convencional.

Segundo estudos apre-
sentados à Comissão Nacio-
nal de Incorporação de Novas 
Tecnologias ao SUS (Conitec), 
os dois medicamentos mos-
traram uma redução de 50% 
nos níveis de PTH – hormô-
nios que controlam os níveis 
de cálcio, vitamina D e fósforo 
no sangue e nos ossos.

Os resultados também 
sugeriram que o medicamen-
to paricalcitol pode reduzir 
os riscos de hospitalização. 
Além disso, as pesquisas 
apontaram uma taxa maior 
de sobrevida ao pacientes, se 
comparado com outros tra-
tamentos. O Hiperparatireoi-
dismo secundário é oriundo 
de doença renal crônica, que 
se caracteriza por um de-
sequilíbrio, principalmente 
dos níveis de paratormônio 
(PTH), vitamina D, cálcio e 
fósforo presentes no sangue 

e nos tecidos. Nesses pacientes, 
as glândulas passam a liberar 
no sangue uma quantidade de 
PTH maior do que a adequa-
da, que é de 150 a 300 pg/ml. 
No Brasil, em 2014, cerca de 
45.000 pacientes apresenta-
vam nível de PTH acima do 
normal (acima de 300 pg/ml), 
segundo o censo da Sociedade 
Brasileira de Nefrologia. De 
um modo geral, os sintomas 

clínicos mais frequentes são: 
dores nos ossos e nas arti-
culações, fraturas, deforma-
ções esqueléticas, ruptura de 
tendões, entre outros. Além 
disso, o PTH aumenta o risco 
de complicações cardiovascu-
lares e morte. Para os pacien-
tes com câncer renal, a Anvi-
sa autorizou o uso do Opdivo 
(nivolumabe). O nivolumabe 
é um anticorpo monoclonal 

de imunoglobulina G4 (IgG4) 
totalmente humano que se 
liga ao receptor de morte pro-
gramada 1 (PD-1) e bloqueia 
sua interação com PD-L1 e 
PD-L2. Opdivo potencializa 
as respostas das células T, in-
cluindo respostas antitumo-
rais, por meio do bloqueio da 
ligação de PD-1 aos ligantes 
PD-L1 e PD-L2. Além disso, 
a agência também liberou o 

registro do Mekinist (dimetil-
sulfóxido de trametinibe) na 
forma de comprimido para o 
tratamento de melanomas. O 
melanoma cutâneo é a forma 
mais agressiva de todos os 
cânceres de pele, com apro-
ximadamente 232 mil novos 
casos e aproximadamente 
55.000 mortes relacionadas 
à doença mundialmente a 
cada ano.

FOTO: Fabio Rodrigues Pozzebom/Agência Brasil

Novos medicamentos serão disponibilizados no Sistema Único de Saúde para tratar pacientes com hiperparatireoidismo

Cerca de 30 milhões de bra-
sileiras já foram vítimas de vio-
lência sexual. O dado faz parte 
de um estudo do Instituto Patrí-
cia Galvão divulgado pela Secre-
taria de Políticas para as Mulhe-
res (SPM). Segundo a pesquisa, 
39% das entrevistadas afirmou 
ter sido alvo de violência.  

A pesquisa mostrou que 
73% da população concorda que 
a violência sexual é praticada 
por algum conhecido próximo 
da vítima. Para 74% dos entre-
vistados, esse comportamento é 
reforçado pela mídia.

 A opinião de que “é preci-
so ensinar os homens a respei-
tar, e não as mulheres a temer”, 
foi quase unanimidade entre os 
entrevistados: 96% concordam 
com a colocação. Mais da meta-
de das mulheres - 69% - atribu-
íram ao machismo os casos de 
violência sexual. Contudo, 42% 

alegaram que são as mulheres 
quem provocam as situações de 
violência.  A maioria da popu-
lação reconhece como violência 
sexual os seguintes atos: ter fo-
tos ou vídeos íntimos divulgados 
sem a sua autorização (92%), ser 
seguida na rua ou em outros lo-
cais por um homem que demons-
trou ter interesse sexual (91%), 
ser procurada insistentemente 
por telefone ou rede social por 
um homem que demonstrou ter 
interesse sexual (87%) e ouvir 
comentários ou cantadas que a 
deixem com medo (84%).

A instituição ouviu mil pes-
soas de ambos os sexos, maiores 
de idade, em 70 municípios de 
cinco regiões, no período de 6 a 
19 de julho deste ano. 

Nos domícilios
No Brasil, dois terços das 

denúncias de violência contra a 
mulher têm algo em comum: são 

praticadas por atuais ou ex-com-
panheiros, cônjuges, namorados 
ou amantes da vítima. Entre os 
tipos de violência conjugal estão a 
violência física, psicológica, moral, 
sexual, patrimonial, entre outras.

Relatos
Segundo o boletim da Cen-

tral de Atendimento à Mulher, 
o Ligue 180 da Secretaria Espe-
cial de Políticas para as Mulhe-
res (SPM), de 67.962 relatos de 
violências, 67,63% aconteceram 
em um relacionamento heteros-
sexual. Em 41% dos casos, a rela-
ção durava há mais de 10 anos, e 
em 39,34%, a violência é diária.

A Lei Maria da Penha (Lei 
11.340/2006) é bastante co-
nhecida por tratar de casos de 
agressão física entre cônjuges, 
mas o texto também identifi-
ca como violência doméstica o 
sofrimento psicológico, como o 
isolamento da mulher, o cons-

trangimento, a vigilância cons-
tante e o insulto, entre outros 
comportamentos agressivos e 
machistas. Além disso, há a vio-
lência sexual, como manter uma 
relação sexual não desejada por 
meio da força, forçar o casamen-
to ou impedir que a mulher use 
de métodos contraceptivos; e a 
violência patrimonial, como a 
destruição ou subtração dos seus 
bens, recursos econômicos ou 
documentos pessoais.  

A autônoma Dorânia das 
Dores Rocha, 42 anos, foi aten-
dida pela Lei Maria da Penha 
e encaminhada para a Casa da 
Mulher Brasileira em Brasília. 
Ela sofreu com a violência do-
méstica por 19 anos e, há cerca 
de um ano, denunciou o ex-
companheiro. “Se eu pudesse, 
gritaria para as mulheres que 
é possível, desde que ela não 
se acomode. Às vezes, as mu-
lheres vivem isso não só pelo 

medo, mas se acomodam por 
acharem que não dará certo”, 
afirma. “Tem muitas mulheres 
que estão vivendo violência do-
méstica e acham que não.” Se-
gundo a defensora pública Dul-
cielly Nóbrega, coordenadora 
do Núcleo de Defesa da Mulher 
da Defensoria Pública do Distri-
to Federal, uma série de razões, 
fora o medo, levam às mulhe-
res a evitarem a denúncia, 
como vergonha, dependência 
econômico-financeira e a espe-
rança de que o parceiro mude 
o comportamento.

“A sociedade ainda não está 
preparada para enfrentar esse 
tipo de violência, não sendo raro 
encontrar quem ainda pense se 
tratar de briga de marido e mu-
lher que não se deve meter a 
colher. Por isso, muitas mulheres 
não se sentem apoiadas quando 
decidem denunciar seus agresso-
res”, explica. 

Violência atinge mais de 30 milhões, diz SPM
MULHER víTiMa dE agREssÃO

Mega-Sena 
promete pagar
R$ 33 milhões 
neste sábado

Hoje, a Mega-Sena sorteia 
o prêmio acumulado de R$ 33 
milhões. O concurso 1886 será 
sorteado em Canto do Buriti 
(PI), na Praça Santana, onde 
está estacionado o Caminhão 
da Sorte. Se optar por aplicar 
o prêmio na Poupança da CAI-
XA, o apostador que acertar 
sozinho os seis números da 
modalidade receberá R$ 212 
mil mensais de rendimento. 
Também é possível adquirir 
seis mansões à beira-mar ou 
nove iates de luxo.

A aposta mínima na Me-
ga-Sena é de R$ 3,50 e pode 
ser feita em qualquer lotérica 
do País. Clientes com acesso 
ao Internet Banking CAIXA 
podem fazer suas apostas na 
Mega-Sena pelo computador 
pessoal, tablet ou smartpho-
ne. Basta ter conta-corrente 
na CAIXA e ser maior de 18 
anos. O serviço funciona das 
8h às 22h (horário de Brasí-
lia), exceto em dias de sorteio, 
quando as apostas se encer-
ram às 19h, retornando às 
21h para o concurso seguinte. 

As apostas para o sorteio 
especial da Mega da Virada, o 
principal concurso das Lote-
rias CAIXA, já podem ser fei-
tas por meio de volante espe-
cífico. A estimativa inicial do 
prêmio é de R$ 200 milhões. 
Para registrar a aposta na 
Mega da Virada, basta solici-
tar o volante especial do con-
curso nas unidades lotéricas. 
As apostas paralelas vão até 
o dia 24 de dezembro. A par-
tir do dia 25, todas as apostas 
concorrerão para a Mega da Vi-
rada, inclusive as registradas 
em volantes regulares da Me-
ga-Sena. As apostas da Mega da 
Virada poderão ser feitas até as 
14h do dia 31 de dezembro.

andreia verdélio 
Repórter da Agência Brasil

A Agência Nacional de 
Aviação Civil (Anac) está 
orientando os passageiros a se 
programarem para chegar ao 
aeroporto com antecedência 
de pelo menos duas horas no 

período de maior movimenta-
ção nos terminais. Essa será a 
primeira alta temporada com 
a vigência dos novos proce-
dimentos de inspeção para 
embarque, que aumentaram o 
rigor na inspeção de bagagens 
e revista de passageiros e en-
traram em vigor em julho des-

te ano. Já na fila de inspeção, 
os passageiros podem retirar, 
com antecedência, cintos e de-
mais objetos metálicos antes 
de passar pelo pórtico de raios 
X. Além disso, o computador 
portátil (notebook) deve ser 
colocado em uma bandeja se-
parada. Qualquer passageiro 

poderá passar ainda por re-
vista física aleatória e ter sua 
bagagem de mão vistoriada. A 
Anac reforça que o horário de 
fechamento do check-in pode 
variar de uma companhia para 
outra e de voo doméstico para 
o internacional. Desde a últi-
ma quarta-feira (14), a agên-

cia está reforçando a atuação 
em 13 aeroportos do País. A 
operação de fim de ano segue 
até dia 8 de janeiro fiscalizan-
do a prestação dos serviços 
de transporte aéreo de passa-
geiros e dando informações 
sobre direitos e deveres dos 
viajantes.

Anac pede para passageiro chegar mais cedo
MOviMENTO NOs aEROPORTOs dO País
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Preços caem em quase todos os estados
BAtAtA E tomAtE
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Grande oferta reduziu 
os valores dos produtos, 
segundo boletim da Conab 

O preço da batata teve 
queda nas principais centrais 
de abastecimento do País, em 
novembro, em decorrência 
da grande oferta do produto. 
De acordo com dados do 12º 
Boletim Prohort de Comer-
cialização de Hortigranjeiros 
da Companhia Nacional de 
Abastecimento (Conab), os 
maiores recuos ocorreram 
no Espírito Santo e no Rio de 
Janeiro, de 23,20% e 21,53%, 
respectivamente. 

No Estado capixaba, o cus-
to do alimento ficou em R$1,18 
(Kg) no período. Já no Rio de 
Janeiro, o valor da batata foi re-
gistrado em R$ 1,60 (Kg). 

De acordo com o bole-
tim, o tomate também ficou 
mais barato em quase todos 
os mercados no penúltimo 
mês do ano. A exceção foi na 
Ceasa RJ, que registrou au-
mento de 8,97%. A alta tem 
como base a diminuição da 
oferta, provocada pelas chu-
vas nas regiões que abaste-
cem o Estado. 

Ainda assim, o preço do 
quilo do produto ficou em R$ 
1,86, mais baixo que no Dis-
trito Federal onde, apesar da 
queda de 30,33%, o quilo foi 
comercializado por R$ 2,05.  

Já o quilo da cenoura 
ficou 25,17% mais caro em 
Grande Vitória (ES), sendo 
vendido a R$ 1,15. Em Forta-
leza (CE) e Recife (PE) hou-
ve alta de 4,74% e 2,60% e 
o quilo foi comercializado a 

Butantan pesquisa  
a vacina da dengue

O Banco Nacional de Desenvol-
vimento Econômico e Social (BNDES) 
aprovou apoio não reembolsável, no 
valor de R$ 97,2 milhões, à Fundação 
Butantan, para o desenvolvimento de 
vacina tetravalente contra a dengue. 
Os recursos, do Fundo Tecnológico do 
BNDES (BNDES Funtec), correspondem 
a 31% do investimento total, de R$ 
305,5 milhões, e serão destinados 
ao custeio de ensaios clínicos e cons-
trução da planta de escalonamento 
para fornecimento da vacina. O BNDES 
Funtec é uma forma de apoio finan-
ceiro não reembolsável a projetos de 
pesquisa aplicada.

Corpo de Villas-Bôas 
Corrêa é velado hoje

O corpo do jornalista Villas-
Bôas Corrêa será velado hoje, a partir 
das 10h, no Memorial do Carmo, no 
Caju, zona portuária do Rio. A cre-
mação está marcada para as 13h. O 
mais antigo comentarista político 
da imprensa brasileira, Luiz Antonio 
Villas-Bôas Corrêa morreu na noite 
da última quinta-feira, aos 93 anos, 
de uma parada cardíaca, no Hospital 
São Lucas, em Copacabana. Em entre-
vista concedida em 2008, Villas-Bôas 
Corrêa se autodefiniu como o “último 
sobrevivente da geração que cunhou 
o modelo de reportagem política que 
ainda hoje se pratica”.

Desacato é
descriminalizado

A Quinta Turma do Superior 
Tribunal de Justiça (STJ) decidiu na 
última quinta-feira descriminalizar a 
conduta de desacato, definida no Có-
digo Penal, com pena de prisão de seis 
meses a dois anos ou pagamento de 
multa para quem desacatar funcioná-
rio público no exercício da função. Por 
unanimidade, os ministros entende-
ram que a tipificação é incompatível 
com leis internacionais, como a Con-
venção Americana de Direitos Huma-
nos. Seguindo voto do relator, ministro 
Marcelo Navarro Ribeiro Dantas, o cole-
giado entendeu que as normas que cri-
minalizam o desacato são usadas para 
silenciar ideias e opiniões contrárias.

SP sedia concurso 
nacional de poesia

São Paulo sedia até o próximo 
dia 18 a terceira edição do Slam BR 
– Campeonato Brasileiro de Poesia Fa-
lada, no Itaú Cultural, com poetas de 
todo o País. Durante o evento, os cam-
peões de 29 poetry slams brasileiros 
competem por uma vaga na Copa do 
Mundo de Slam, que será realizada na 
França no ano que vem. Poetry slams 
são batalhas de poesia falada, cele-
bradas em mais de 500 comunidades 
do mundo. “Surgidas na década de 
1980 nos Estados Unidos, desde 2008 
elas vêm se espalhando pelo Brasil. A 
programação do Slam BR apresenta 
diversas atividades da fase final do 
campeonato”, diz a organização.

Cadastro Rural terá 
recursos do KFW

O ministro do Meio Ambiente, 
Sarney Filho, e o diretor do Banco 
Alemão de Desenvolvimento (KfW) 
no Brasil, Carsten Sandhop, assina-
ram, nessa quinta-feira (15), um 
convênio pelo qual o KfW repassa 
10 milhões de euros para serem in-
vestidos no projeto do Cadastro Am-
biental Rural (CAR). O valor é uma su-
plementação a outros 23 milhões de 
euros que já haviam sido repassados 
e será usado para ajudar os estados 
a implementarem o CAR. “Fortalecer 
o CAR é uma forma de estimular o 
desenvolvimento sustentável do 
Brasil”, afirmou Sarney Filho.

Tomate ficou mais barato em quase todos os mercados no penúltimo mês do ano; exceção foi na Ceasa RJ, que registrou aumento de 8,97%

R$ 1,21 e R$ 1,54, respecti-
vamente. Nos outros estados 
pesquisados, o produto ficou 
mais barato em novembro, 
com o menor preço em Cam-
pinas/SP, R$ 0,70/quilo.  

Alta nos preços 
Em contrapartida, por 

questões climáticas, alface 
e cebola ficaram mais ca-
ros em todas as centrais de 
abastecimento analisadas. 
No Distrito Federal, a alta 
chegou a 92,25% para alface 

e 49,36% para cebola.  Mes-
mo com aumento em todos 
os mercados, a cebola man-
tém preços mais baixos que 
os praticados na comparação 
com o mesmo período do ano 
passado. Isso se deve ao au-
mento da produtividade nas 
lavouras da região Sul. 

Já a laranja também fi-
cou mais cara por causa da 
pouca oferta e da alta de-
manda por exportações, com 
aumentos entre 9,92% (SP) 
e 0,28% (PE). Banana e ma-

mão também apresentaram 
alta em sete das oito Ceasas 
analisadas, devido a dimi-
nuição da oferta desses pro-
dutos. No DF, a banana foi 
vendida a R$ 3,82/quilo, au-
mento de 14,65%. Já o quilo 
do mamão ficou em R$ 3,14 
(alta de 4,99%). 

A melancia foi a exce-
ção das frutas. Houve queda 
em sete das oito centrais de 
abastecimento pesquisadas, 
com o quilo sendo vendido a 
R$ 0,69 em Belo Horizonte e 

R$ 0,77 em Recife. A Ceagesp 
foi o único entreposto que 
registrou aumento (7,84%), 
com o quilo da fruta comer-
cializado a R$ 1,47.

Boletim 
O estudo é realizado 

mensalmente pelo Programa 
Brasileiro de Modernização 
do Mercado Hortigranjeiro 
(Prohort) da Conab. O le-
vantamento é feito junto aos 
mercados atacadistas inte-
grados ao programa.

Mais de 300 mil 
clientes do Banco do 
Brasil regularizaram 
suas dívidas pelo portal 
da instituição financeira, 
em todo o Brasil, desde 
2014, num total de R$ 
3,47 bilhões. O ticket 
médio é de aproxima-
damente R$ 7 mil para 
pessoa física e R$ 68 mil 
para empresas.

Lançado em 2014 
pelo Banco do Brasil 
para negociação de dí-
vidas pela internet, a 
ferramenta facilita a 
vida de quem deseja 
renegociar seus débi-
tos sem a necessida-
de de se deslocar até 
uma agência. Pelo site, 
é possível consultar o 
saldo devedor e o nú-
mero de parcelas em 
atraso dessas opera-
ções – além do valor de 
tarifas pendentes.

Abatimento
Ao final da consul-

ta, o cliente do BB pode 
selecionar uma opção e 
parcelamento para qui-
tar sua dívida, que pode 
ser paga por boletos ge-
rados no próprio portal. 
A ferramenta também 
avalia a possibilidade de 
concessão de abatimen-
tos no valor das dívidas. 
Os pedidos são avaliados 
por um algoritmo que 
pondera, entre outros 
aspectos, a probabilida-
de de recuperação do 

crédito. Lançada em se-
tembro deste ano, após 
um período de testes 
com grupo reduzido de 
clientes, a função “So-
lução de Dívidas” para 
renegociação de crédi-
tos foi definitivamente 
aberta no aplicativo do 
BB para celular. A nova 
função está disponível 
para clientes pessoas 
físicas, usuários dos sis-
temas operacionais An-
droid e IOS.

Acesso
A ferramenta dispo-

nível nos smartphones 
permite que o cliente do 
Banco do Brasil tenha 
acesso às mesmas fun-
ções já disponíveis no 
portal da internet. 

É possivel definir 
o valor da entrada e a 
quantidade de parcelas 
que melhor se adap-
ta às condições de pa-
gamento, limitado ao 
número máximo de 60 
meses; consultar acor-
dos já pactuados e fa-
zer o cancelamento da 
renegociação no mes-
mo dia da contratação 
e o uso de abatimentos 
negociais (descontos) 
quando necessários. 
Desde o início do piloto, 
foram registrados mais 
de 26 mil acordos, tota-
lizando R$ 185 milhões 
em renegociações. O 
ticket médio é de apro-
ximadamente R$ 7 mil.

Mais de 300 mil já 
regularizaram dívidas

BANCo Do BRASIL

O Tribunal Regional Fe-
deral da 1ª Região (TRF1) 
manteve ontem a validade 
da portaria que define a Lista 
Nacional de Espécies de Pei-
xes Invertebrados Aquáticos 
Ameaçados de Extinção, co-
nhecida como lista vermelha 
de espécies ameaçadas. O 
documento, estabelecido em 
portaria do Ministério do Meio 
Ambiente, engloba 475 espé-
cies de peixes e invertebrados 
expostos à exploração. A de-
cisão restabelece a vigência 
da portaria, questionada pelo 
Conselho Nacional de Pesca e 
Aquicultura, pela Federação 
Nacional dos Engenheiros de 
Pesca do Brasil (Faep-BR) e 
pela Confederação Nacional 
dos Pescadores e Aquicultores 

(CNPA), ao entenderem que a 
portaria foi publicada sem a 
participação do extinto Minis-
tério da Pesca e da Aquicultu-
ra, atualmente incorporado 
ao Ministério da Agricultura, 
Pesca e Abastecimento. O julga-
mento analisou recurso da Ad-
vocacia-Geral da União (AGU) 
para assegurar a validade da 
portaria até a análise da Corte 
sobre o mérito da causa.

Para a diretora-geral da 
organização não governa-
mental Oceana Brasil, Mônica 
Drick Peres, a medida possibi-
lita que as espécies ameaçadas 
não entrem, de fato, em extin-
ção. “A lista traz uma proteção, 
a única que essas espécies 
poderiam ter”, argumenta. Da 
relação, 100 espécies vivem 

nos oceanos. A portaria 445, 
publicada em dezembro de 
2014, foi definida após cinco 
anos de estudos coordenados 
pelo Instituto Chico Mendes 
de Conservação da Biodiversi-
dade (ICMBio), envolveu cerca 
de 1.400 cientistas e 200 insti-
tuições de pesquisa. 

O pato mergulhão, de pe-
nacho na cabeça e bico longo 
para capturar peixes dentro 
d’água, tem apenas 200 exem-
plares em todo o mundo, Ele 
está na lista das 32 espécies da 
fauna e 17 da flora que podem 
ser extintas caso a ampliação 
do Parque Nacional da Chapa-
da dos Veadeiros não seja feita 
conforme proposta do Minis-
tério do Meio Ambiente, con-
testada pelo governo de Goiás.

TRF1 mantém a validade de 
lista de ameaçados de extinção

PEIXES INVERtEBRADoS AQUÁtICoS

A Casa da Moeda vai res-
tabelecer a entrega de pas-
saportes a partir da próxima 
segunda-feira (19). A decisão 
foi tomada ontem pelo Conse-
lho de Administração do órgão 
após evolução da negociação 
do contrato com a Polícia Fe-
deral. A entrega do documen-
to foi interrompida no início 
dessa semana em função da 
falta de renovação do contrato 
com a PF. Segundo o órgão, o 
contrato anterior foi encerra-
do em agosto e, desde então, a 

instituição mantinha o serviço 
funcionando informalmente. A 
Casa da Moeda produz atual-
mente 9 mil passaportes por 
dia, abaixo da sua capacidade 
de 15 mil documentos con-
feccionados diariamente. De 
acordo com a Casa da Moeda, 
40 mil passaportes aguardam 
a resolução do impasse nos 
cofres da instituição, no Rio 
de Janeiro. Por meio de nota, o 
Ministério da Justiça reconhe-
ceu que a dívida com a Casa da 
Moeda e que “diante da atual 

crise que atinge o País, vem 
se esforçando para saná-la”. A 
pasta informou que última se-
gunda-feira (12) foram repas-
sados cerca de R$ 8 milhões à 
instituição e que, dessa for-
ma, esperava que o serviço 
fosse retomado. A emissão do 
passaporte brasileiro é res-
ponsabilidade da Polícia Fe-
deral. Atualmente, a taxa para 
confecção do documento é de 
R$ 257,25. A validade é de até 
10 anos, definida de acordo 
com a idade do requerente.

Casa da Moeda retoma entrega 
de passaportes na segunda-feira

VIAGENS Ao EXtERIoR

Foto: Reprodução/Internet
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Diferença salarial entre mulher e homem supera os 50%

Relatório OIT
19

Estudo divulgado pela 
Organização Internacional 
do Trabalho (OIT) mostra 
que o crescimento dos sa-
lários em todo mundo teve 
queda ao longo de 2016, atin-
gindo o nível mais baixo des-
de 2012. O Relatório Global 
sobre Salários 2016-2017 
revela ainda que a diferença 
salarial entre homens e mu-
lheres fica acima de 50% nos 
posto de trabalho mais bem 
pagos das empresas.

De acordo com a OIT, 
apesar da recuperação dos 
salários em algumas eco-
nomias desenvolvidas no 
ano passado, como Estados 
Unidos e Alemanha, o de-
sempenho ruim dos países 
emergentes puxou para bai-
xo a média mundial. Em todo 
o mundo, o crescimento dos 
salários tem desacelerado 
para seu menor nível em 
quatro anos, passando de 
uma alta de 2,5% em 2012 
para 1,7% em 2015.

Segundo o relatório, no 
período imediatamente pos-
terior à crise financeira de 
2008-2009, o crescimento 
dos salários mundiais foi im-
pulsionado por um avanço 
relativamente forte nos paí-
ses e regiões em desenvolvi-
mento. Mais recentemente, 
no entanto, esta tendência se 
desacelerou ou se reverteu.

O relatório mostra que 
entre os países emergentes 
e em desenvolvimento do 
G20, grupo formado pelas 19 
maiores economias do mun-
do mais a União Europeia, 
o crescimento dos salários 
reais passou de 6,6%, em 
2012, para 2,5%, em 2015. 
Já o crescimento dos salários 
entre os países desenvolvi-
dos do bloco passou de 0,2%, 
em 2012, para 1,7%, em 
2015, o índice mais alto dos 
últimos dez anos. Em 2015, 
os salários cresceram 2,2% 
nos Estados Unidos, 1,5% no 
Norte, Sul e Oeste da Europa, 
e 1,9% nos países da União 
Europeia.

O estudo revela ainda 
“grandes diferenças” regio-
nais entre as economias em 
desenvolvimento. Por exem-
plo, em 2015, o crescimento 
dos salários manteve uma 
taxa de 4% no Sul e Leste da 
Ásia e no Pacífico, enquanto 
foi de 3,4% na Ásia Central 
e Ocidental e estimado pro-
visoriamente em 2,1% nos 
Estados Árabes e em 2% na 
África. No entanto, em 2015, 
os salários reais caíram 1,3% 
na América Latina e no Cari-
be e 5,2% no Leste Europeu.

De acordo com o levan-
tamento da OIT, analisando a 
distribuição dos salários den-
tro dos países, verificou-se, 

Redução no 
custo do crédito

O presidente do Banco 
Central, Ilan Goldfajn, apresenta 
na próxima terça-feira (20) a 
agenda de medidas estruturais 
do Banco Central. Esta agenda 
compreende quatro pilares: ci-
dadania financeira, melhoria da 
eficiência do sistema financeiro, 
arcabouço legal do BC e redução 
do custo de crédito. No último 
dia 12, Goldfajn anunciou uma 
agenda de trabalho do banco, 
chamada de BC+, composta de 
quatro pilares com potencial 
para contribuir para a recupera-
ção econômica do País.

eSocial oferece 
nova ferramenta

O eSocial disponibilizou 
uma nova ferramenta para o em-
pregador, que facilita o registro 
de afastamentos do empregado 
doméstico, como licença mater-
nidade e auxílio doença, e calcu-
la automaticamente na folha de 
pagamento. Com a reformulação, 
basta o empregador informar a 
data e o motivo do afastamento, 
que os cálculos de FGTS e previ-
dência social relativos ao período 
serão realizados automaticamen-
te nas folhas e gerados na guia 
de pagamento (DAE).

Pagamento do PIS 
vai até 30 de julho

Começou na última quinta-
-feira o pagamento do Abono Sala-
rial do PIS, ano-base 2015, para os 
trabalhadores nascidos em dezem-
bro. O valor do benefício poderá ser 
sacado até 30 de junho de 2017. O 
benefício está disponível nas agên-
cias bancárias da Caixa Econômica 
Federal de todo o País. Os trabalha-
dores que possuem o Cartão Cida-
dão e registraram senha também 
podem retirar o dinheiro em caixas 
eletrônicos e casas lotéricas.

Ibovespa opera em 
alta após anúncio 

O Ibovespa, principal índice da 
bolsa brasileira, opera em alta um dia 
após o governo anunciar uma série de 
medidas  para estimular a economia. 
Às 12h11 de ontem, o índice regis-
trava elevação de 0,58%. O dólar per-
manecia estável com leve variação de 
0,06%, cotado a R$ 3,37, sem inter-
venções do Banco Central no mercado 
cambial. Na última quinta-feira, o pre-
sidente Michel Temer e o ministro da 
Fazenda, Henrique Meirelles, defen-
deram iniciativas microeconômicas 
para estimular a criação de empregos, 
melhorar o ambiente de negócios para 
empresários e aumentar as condições 
de crédito  dos brasileiros.

Economista vê 
medida insuficiente

As medidas microeconômicas 
anunciadas na última quinta-feira 
pelo Governo Federal são necessárias, 
mas ainda não resolvem o centro dos 
problemas econômicos do País, que 
é o deficit público, disse o professor 
da Escola Brasileira de Administração 
Pública e de Empresas da Fundação 
Getulio Vargas (FGV/Ebape) Istvan 
Kasznar. “Quando se está na mão, 
praticamente, de um pentapólio de 
poucos bancos, surge pequeno grau 
de liberdade para um empresário in-
vestir”, afirmou o economista.

FOTO: Reprodução/Internet

na maioria dos casos, uma de-
sigualdade na comparação do 
crescimento salarial entre os 
que recebem as mais altas e 
as mais baixas remunerações.

Na Europa, os 10% tra-
balhadores mais bem pagos 
recebem, em média, 25,5% 
do total dos salários de todos 
os empregados em seus res-
pectivos países. Isso repre-
senta quase 50% do que rece-
bem os salários mais baixos 
(29,1%). A parcela recebida 

pelos 10% mais bem pagos é 
ainda maior em algumas eco-
nomias emergentes, como o 
Brasil (35%), a Índia (42,7%) 
e a África do Sul (49,2%).

Maiores desigualdades
Quando a comparação é 

feita entre os salários recebi-
dos por homens e mulheres 
a desigualdade é ainda mais 
acentuada, mostra o estudo. 
“Embora a diferença salarial 
geral por hora entre homens 

e mulheres na Europa seja de 
cerca de 20%, a diferença sa-
larial entre homens e mulhe-
res no grupo dos 1% de tra-
balhadores mais bem pagos 
chega a cerca de 45%. Entre 
homens e mulheres que ocu-
pam cargos de diretores exe-
cutivos e estão entre o 1% de 
trabalhadores mais bem pa-
gos, a diferença salarial entre 
homens e mulheres é acima 
de 50%”, diz trecho da nota 
divulgada pela OIT.

Em todo o mundo, o crescimento dos salários tem desacelerado para seu menor nível em 4 anos

Kelly Oliveira 
Da Agência Brasil

O presidente do Ban-
co Central, Ilan Goldfajn, 
apresenta na próxima 
terça-feira (20) a agenda 
de medidas estruturais do 
Banco Central. Esta agen-
da compreende quatro 
pilares: cidadania finan-
ceira, melhoria da efi-
ciência do sistema finan-
ceiro, arcabouço legal do 
BC e redução do custo de 
crédito. No último dia 12, 
Goldfajn anunciou uma 
agenda de trabalho do 
banco, chamada de BC+, 

composta de quatro pi-
lares com potencial para 
contribuir para a recupe-
ração econômica do País. 
“O primeiro pilar é o da 
redução sustentável e pe-
rene do custo do crédito 
no Brasil. Nesse aspec-
to, as ações objetivam 
reduzir a inadimplên-
cia, diminuir o custo do 
crédito para o tomador 
final, promover a simpli-
ficação do compulsório, 
dentre outras”, disse. O 
segundo pilar, segundo 
o presidente do BC, é o 
aumento da eficiência do 
sistema financeiro.

BC vai anunciar medida
para reduzir o custo

OPERaçãO dE cRédITO

Em novembro, o Indica-
dor Antecedente Composto da 
Economia (Iace) para o Brasil, 
que mede a atividade econômi-
ca do País e tenta antecipar a 
direção da economia brasileira 
em curto prazo, avançou 0,4% 
em relação ao mês anterior. O 
Instituto Brasileiro de Econo-
mia da Fundação Getúlio Var-
gas (Ibre/FGV) e a instituição 
The Conference Board (TCB) 
divulgaram ontem que o indi-
cador alcançou 100,2 pontos. 
Dos oito componentes consi-
derados para o índice, quatro 
contribuíram positivamente 
para o resultado em novem-

bro: o Índice de Expectativas 
da Sondagem da Indústria; o 
Índice de Termos de Troca; o 
Índice de Produção Industrial 
de Bens de Consumo Duráveis; 
e o Quantum de exportações.

Cada um desses com-
ponentes vem se mostrando 
individualmente eficiente em 
antecipar tendências econô-
micas, segundo a FGV. O agre-
gado dos indicadores indivi-
duais em um índice composto 
filtra os chamados “ruídos”, 
colaborando para que a ten-
dência econômica efetiva seja 
revelada, informou a entidade. 
O Indicador Coincidente Com-

posto da Economia (ICCE) do 
Brasil, também elaborado pelo 
Ibre/FGV e pelo TCB, que men-
sura as condições econômicas 
atuais, subiu 0,3% entre ou-
tubro e novembro, atingindo 
a marca de 96,6 pontos. Nos 
dois meses anteriores, consi-
derando-se a revisão de da-
dos, o indicador havia recuado 
0,2% em outubro e 0,3% em 
setembro. “O recuo observado 
na variação mensal do Iace em 
outubro havia marcado tam-
bém uma reversão de ten-
dência de crescimento”, disse 
Paulo Picchetti, pesquisador 
do Ibre/FGV.

Indicador avança 0,4% em 
novembro diante de setembro

Pesquisa CNI mostra queda no 
ritmo da atividade industrial

SOndagEm dO SETOR

mEdIçãO da aTIVIdadE EcOnÔmIca

Pedro Peduzzi 
Da Agência Brasil

O presidente da Empre-
sa Brasileira de Correios e 
Telégrafos (ECT), Guilherme 
Campos, disse ontem que a 
empresa fará um plano de 
demissão voluntária como 
medida para amenizar os 
prejuízos registrados recen-
temente. Segundo ele, o pla-
no deverá ser anunciado na 
semana que vem.

“O plano está na fase fi-
nal de autorização, já tendo 
sido feito todo trabalho e 
todas as autorizações neces-
sárias no ministério ao qual 

somos afetos, que é o das Co-
municações. Temos o ok do 
ministério e o caso foi enca-
minhado à Cest [Coordena-
ção de Controle de Empresas 
Estatais], no Ministério do 
Planejamento. Pelo andar da 
carruagem, até semana que 
vem estaremos prontos para 
anunciar”, disse o ministro 
após participar de uma ce-
rimônia da campanha Papai 
Noel dos Correios, no Palácio 
do Planalto.

Segundo Campos, o pla-
no tem como foco os servido-
res que já têm idade para se 
aposentar ou já são aposen-
tados pelo INSS.

Correios realizarão plano 
de demissão voluntária

REESTRuTuRaçãO

A Confederação Na-
cional da Indústria (CNI) 
divulgou ontem a pesqui-
sa Sondagem Industrial 
correspondente ao mês de 
novembro. Ela mostra con-
tinuidade na queda dos 
índices da atividade indus-
trial, embora em ritmo me-
nos intenso. O indicador de 
emprego mostra a tendência 
do mês com menos empre-
gos no setor, mas com uma 
queda menor se comparado 
com o ano anterior.

De acordo com o siste-
ma utilizado pela pesquisa, 
todos os índices abaixo de 50 
pontos indicam queda (quan-
to menor o número, maior 

a queda do índice) e, acima 
dessa marca, um aumento. O 
indicador de número de em-
pregados permaneceu está-
vel em 45,8 pontos, ou seja, 
continua caindo, embora me-
nos do que caía em 2015. Na-
quele ano, foram registrados 
42 pontos.

A produção foi melhor 
do que no mês passado, mas 
também abaixo dos 50 pon-
tos. Nessa leve melhora, pas-
sou de 45,8 pontos para 47 
pontos. Todos os quatro ín-
dices de expectativa (deman-
da, número de empregados, 
compra de matérias-primas 
e quantidade exportada) es-
tão abaixo da linha dos 50 

pontos. Com exceção do nú-
mero de empregados, todos 
os índices chegaram a atin-
gir números positivos em al-
gum momento, o que durou 
até os meses de setembro e 
outubro, mas caíram em no-
vembro.

O índice de intenção de 
investimento, medido pela 
pesquisa, segue a tendência. 
A boa perspectiva está na 
reação dessa intenção, que 
vem em tendência de melho-
ra desde abril, embora ainda 
não atinja um patamar posi-
tivo. Naquele mês, a intenção 
de investimento ficou abaixo 
de 40 pontos e agora chega 
aos 44,6 pontos.



Para o álbum 
de família: 
José Elias 
Metri, que 
comemorou 
recentemente 
seus 
valorosos 
70 anos, e 
Vanessa 
com as filhas 
Anastácia e 
Juliana, 
o genro Brock 
Miller e o neto 
Brat Miller 
em memorável 
festa “1968 o 
ano que 
vivemos” no 
ano de 2009

Velhos tempos, belos dias
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Social

Ele disse Ela disse

@letazenaidegzenaide@gmail.com colunagorettizenaide

oretti G Zenaide

Sras. Noêmia Leite 
Madureira Fernandes, 
Rossana Cristina Guerra 
Toscano e Lydia Eli-
zabeth Ataíde Smith, 
advogado Marcos Souto 
Maior Filho, jornalista 
Ângelo Simões, empre-
sário Jozarllyson Rodri-
gues, professor Afrânio 
Aragão.

Parabéns

Dois Pontos

Zum Zum Zum
   O jornal e a gráfica A União, sob o comando da jornalista Albiege Fernandes, 
promovem hoje a confraternização natalina dos funcionários. Será com um almoço festivo 
no Centro de Atividades e Lazer dos Aposentados e Pensionistas do Estado em Gramame.

FOTOS: Goretti Zenaide

Alegria, alegria: Roziane Coelho, Lúcia Padilha, Roberta Aquino, Palowa e Moacyr Arcoverde

 A Federação das Asso-
ciações Mulçumanas do Brasil é a 
única entidade brasileira a estar 
no Fórum de Abu Dhabi. 
 O evento acontece hoje e 
amanhã na capital dos Emirados 
Árabes Unidos com o objetivo 
promover o fortalecimento da 
paz nas comunidades mulçu-
manas.

   O Natal do desembargador Plínio Leite Fontes e Socorro vai ser em família, no 
apartamento do Torre Imperial com ceia caprichada assinada por DG Gourmet.

Glaucia Silveira e Ildenir Palitot que está agora à frente do setor 
de Patrimônio e Obras Raras da Biblioteca da UFPB

“Em tempos difíceis 
encontramos os melhores 
aliados”

“Se são tempos difíceis para 
os sonhadores, imagina para 
os realizadores...”

PEDRO HENRIQUE ELEUTÉRIO MILENA BIAES

COM a classe que 
lhe é peculiar, a grande 
dama Palowa Borbore-
ma Arcoverde recebeu 
amigas leais para uma 
deliciosa confrater-
nização natalina. 

O encontro foi no 
apartamento de seu 
filho Moacyr Arco-
verde que, ao lado da 
mãe, proporcionou 
momentos de puro 
deleite com os comes 
e bebes, todos assina-
dos por ele, que é um 
grande gourmet.

Novo visual

A DEVPIXEL, de 
Álvaro Rezende e Alex 
Amâncio, é quem assina 
o novo visual do site do 
Laboratório Maurílio de 
Almeida, que tem à frente 
o médico Fábio Rocha. 

Agora, mais moderno 
e arejado, o site está no 
endereço www.maurilio-
dealmeida.com.br onde o 
usuário pode encontrar 
resultados de exames, 
além de textos interes-
santes sobre a saúde de 
modo geral.
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Presenças na confraternização de Elizabeth De Camilis, Almira Mendes e Carmen Leda Nóbrega 

Nota dez!Tempos sombrios
DEPOIS de tantas notícias escabrosas vindas de 

Brasília que vão tornar cada vez mais difíceis a vida de nós, 
pobres mortais, amanheci ontem me lembrando de Bertold 
Brecht e um texto seu que aprendi nos anos 60.

“Eu vivo em tempos sombrios. Uma linguagem sem 
malícia é indiferença. Uma testa sem rugas é sinal de in-
diferença. Aquele que ainda ri é porque ainda não recebeu a 
terrível notícia. Que tempos são esses, quando falar sobre 
flores é quase um crime”.

   A Cultura Inglesa de Tambauzinho, dirigida pelo professor David Barlow, vai 
promover nesta segunda-feira o Primeiro Show de Talentos com seus alunos. Além de 
stand up haverá apresentação de bandas e artes circenses.

FOTO: Dalva Rocha

Irimar Bastos, a anfitriã Palowa Arcoverde e Auxiliadora Cardoso que 
na próxima terça-feira recebe amigas na loja Baú Chic

Núcleo

O HISTÓRICO 
prédio da antiga 
Faculdade de Direito, 
no Centro, vai sediar 
o Núcleo de Mediação 
Fazendária do TJPB. A 
proposta faz parte de 
um dos quatro convênios 
que foram discutidos 
entre o desembargador 
Marcos Cavalcanti e a 
diretora do CCJ/UFPB, 
professora Maria Luiza 
Alencar.

Tributo a Zumbi
A BANDA Esquadrão 38, pioneira no cenário alter-

nativo do rock paraibano, lança hoje o clipe oficial da 
música “Tributo a Zumbi”, que tem a letra assinada por 
Cassiano Pedra.

O lançamento será no Ateliê Multicultural Elioenai 
Gomes, a partir das 21h e o evento vai homenagear Scobá 
Dub e Zumbi dos Palmares e os ingressos custam R$ 10 
cada tendo como atrações N.S.C (de Alagoas), Família 
Zo, Time de Patrão, Denys Ras, SH Torres.

   O Sesc está promovendo o Auto de Natal no Parque da Lagoa com alunos da 
Escola Sesc Dom Ulrico. A apresentação será hoje às 19h na Lagoa.

Som nas Pedras
PARA dar mais estímulo a Rota Cariri Cultural, acon-

tece hoje no Assentamento Santa Catarina, em Monteiro, 
a quinta edição do Som nas Pedras.

O evento, que tem à frente Josivane Caiano, afilhada 
da mestre do pífano Zabé da Loca,  será realizado a partir 
das 18h30 na Pedra dos Índios, com apresentação de Ju 
Vieira e Neguinho de Arcoverde.

   O Restaurante Appetito Trattoria fecha na véspera de Natal e Ano Novo, porém no 
dia 25 de dezembro e 1 de janeiro abre para almoço. Para alegria de muitos que não querem 
trabalho depois das comemorações de final de ano.

Ação social

ATLETAS dos 
times Campinense, 
Treze e Serrano vão 
promover uma manhã 
especial na próxima 
segunda-feira para as 
crianças internadas no 
Hospital de Trauma de 
Campina Grande.

Eles vão participar 
da campanha “Doe um 
brinquedo, faça uma 
criança feliz” promovi-
da pelo hospital.
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UM MILHÃO POR DIA

China faz oferta a Messi
Hebei Fortune ofereceu 
salário milionário ao 
craque argentino

Página 24

Botafogo faz hoje 
o primeiro amistoso 
visando o Estadual

O clube chinês Hebei 
Fortune está disposto a 
oferecer um contrato de 
500 milhões de euros (1,75 
bilhão na cotação atual) 
líquidos, válido por cinco 
temporadas, para tirar Lio-
nel Messi do Barcelona. As 
informações são do canal 
britânico Sky Sports.

O valor da proposta por 
Messi, que negocia sua re-
novação com o Barcelona, é 
equivalente a 100 milhões 
de euros por temporada (R$ 
350 milhões) ou a quase R$ 
1 milhão líquido por dia.

O Hebei Fortune é co-
mandado pelo chileno Ma-
nuel Pellegrini, ex-Man-
chester City, e conta em 
seu elenco com o brasileiro 
Aloísio, ex-São Paulo; o ar-
gentino Ezequiel Lavezzi; 
e o marfinense Gervinho; 
além de M’Bia e Kakuta, que 
também têm passagem pelo 
futebol europeu.

Especulações à par-
te, Messi estará em campo 
amanhã no clássico catalão 
entre Barcelona e Espanyol, 
às 17h30 (de Brasília).

Já o atacante Luis Suá-
rez assinou sua renovação 
contratual com o Barcelona 
até 2021. O novo contrato 
do jogador tem uma cláusu-
la rescisória de 200 milhões 
de euros (R$ 702 milhões).

Oscar
Já não é segredo que 

Oscar está na mira do fute-
bol chinês e, se realmente 
assinar a transferência para 
o Shanghai SIPG, o brasileiro 
receberá 20 milhões de li-
bras anuais (R$ 84 milhões), 
quantia menor apenas que 
os salários dos maiores jo-
gadores do mundo: Lionel 
Messi e Cristiano Ronaldo.

Segundo informa o 
jornal inglês The Times, o 
atleta receberia algo pró-
ximo de quatro vezes mais 
que seu salário no Chelsea 
- e isso com os impostos já 
deduzidos. Atualmente, o 
meio-campista ganha 90 
mil libras (R$ 378 mil) por 

Curtas

Benzema ainda complicado na justiça

Sobreviventes Henzel e Neto terão alta

JAPONeSAS eMPOLgADAS cOM O ReAL De cRIStIANO

A justiça francesa se negou 
ontem a cancelar a investigação sobre a 
chantagem com um vídeo sexual contra 
o jogador de futebol Mathieu Valbuena, 
como pediram Karim Benzema e os 
demais suspeitos no caso, informaram 
fontes. O Tribunal de Apelação de 
Versalhes, perto de Paris, decidiu, assim, 
validar a investigação e também pediu 
que o juiz cogite processar o ex-jogador 
Djibril Cissé neste caso, informaram as 

mesmas fontes. Cinco pessoas já foram 
indiciadas neste caso, entre elas Karim 
Benzema, suspeitas de pressão sobre 
Valbuena, jogador do Lyon, para que 
pagasse e assim evitasse a divulgação 
de um vídeo sexual. “Estamos surpresos, 
porque é uma rejeição de nossos pedidos 
de anulação da investigação”, reagiu 
Serge Money, advogado de Mustapha 
Zouaoui, apresentado como um dos 
cérebros do caso.

Os médicos que cuidam dos 
três sobreviventes brasileiros do avião 
da Chapecoense que se encontram em 
Chapecó atualizaram a situação dos três 
sobreviventes. A médica Juliana Foresti 
explicou que Rafael Henzel deve ter alta 
na segunda e deu detalhes do estado do 
zagueiro Neto.  "Ainda não se concluiu se 
iremos fazer enxerto de pele no pé do 
Rafael Henzel. O plano de alta seria hoje 
de manhã para a conclusão do tratamento 

em casa. Mas como está em avaliação 
para o pé esquerdo, o cirurgião plástico 
deve fazer a reavaliação e provavelmente 
a alta será na segunda-feira", disse a 
doutora Juliana Forest. “O Neto chegou 
na quinta. Pensamos que chegaria mais 
debilitado, mas ele encontrou a família e 
assim como os outros, ficou feliz. Ele tem 
uma lesão na quinta vértebra lombar, não 
precisa de cirurgia. Deve ter alta logo nos 
próximos dias”.

As torcedoras japonesas foram até a entrada do Estádio Mitsuzawa, local de treinos do Real Madrid em Yokohama, 
ontem, mas acabaram proibidas de entrar no local. A solução encontrada foi aguardar na saída do estacionamento do 
ônibus com cartazes pedindo beijos e um sorriso do craque português. Um pouco enroladas com o idioma dos cartazes 

que produziram, ainda pediram ajuda aos jornalistas para saber se o Bola de Ouro entenderia as mensagens. Torcedores 
fizeram um varal com suas camisas na entrada do hotel que os galácticos estão hospedados em Yokohama, levaram fotos da 
Bola de Ouro para comemorar o quarto prêmio que o craque ganhou, e ontem algumas fãs carregaram cartazes para o treino 
da equipe pedindo beijos do português.

Fifa deve usar o 
vídeo na copa 2018

A Fifa está decidida a tornar o 
recurso de vídeo dentro das partidas 
de futebol um costume, e planeja que a 
ferramenta já esteja consolidada dentro 
do esporte para que seu uso seja feito 
na próxima Copa do Mundo, em 2018, na 
Rússia. E usa como argumento os jogos 
com grandes polêmicas de arbitragem 
no passado, que não voltarão a acontecer 
quando o auxílio externo estiver valendo. O 
ex-árbitro suíço Massimo Busacca, parte do 
Departamento de Desenvolvimento da Fifa, 
que é liderado pelo ex-jogador holandês 
Marco Van Basten, é um dos responsáveis 
por definir a utilização do recurso de vídeo 
no Mundial de Clubes deste ano, após já 
ter incluído em amistosos, com o o último 
duelo entre Itália e França. E lembrou o 
emblemático confronto entre Espanha e 
Coreia do Sul, nas oitavas de final da Copa 
do Mundo de 2002, marcado por erros 
crassos da arbitragem que resultaram na 
eliminação da Fúria na competição.

semana na Inglaterra. Caso 
vá para a China, seu paga-
mento será no valor de 400 
mil libras (1,6 milhão) se-
manais.

Os valores astronômi-
cos envolvendo a transação 
de Oscar são altos até mes-
mo para os chineses, cada 
vez mais conhecidos pelo 
alto investimento no fute-
bol. O brasileiro Hulk, por 
exemplo, que atua no Shan-
ghai SIPG, recebe 300 mil li-
bras - 100 mil (R$ 420 mil) 
a menos que o provável sa-
lário do meia - semanais. O 
contrato, que está bem en-
caminhado, depende ape-
nas de alguns detalhes bu-
rocráticos, de acordo com o 
próprio jogador. Segundo a 
imprensa britânica, os va-
lores da negociação variam 
de 52 milhões (R$ 218 mi-
lhões) a 60 milhões de li-
bras (R$ 252 milhões).

Proposta dos chineses está balançando o argentino Messi, que ainda não se pronunciou sobre o assunto e está focado no clássico catalão de amanhã contra o Espanyol

Real Madrid e Kashima decidem o título
 Amanhã, às 8h30 (ho-

rário de Brasília) aconte-
ce a decisão do título do 
Mundial de Clubes entre 
Real Madrid  da Espanha e 
Kashima Antlers do Japão. 
Hoje, no mesmo horário 
será realiza a decisão do 
terceiro lugar no jogo entre 
Atlético Nacional da Colôm-
bia e o América do México.

O favoritismo, pelo 
elenco, é do Real Madrid, 
mas os japoneses esperam 
surpreender os espanhóis 
que tem um brasileiro louco 
para ser campeão.

Raridade entre os joga-
dores brasileiros, a segunda 
chance de disputar uma de-
cisão de Mundial de Clubes 
está sendo motivo de ale-

gria para o lateral Danilo. 
Cinco anos depois da derro-
ta por 4 a 0 do Santos para o 
Barcelona, o lateral está de 
volta ao Japão e terá, ama-
nhã, a chance de conquistar 
o torneio pela primeira vez, 
agora vestindo a camisa do 
Real Madrid.

“É bacana. Estou muito 
contente de voltar aqui ao 
Japão, em uma outra situa-
ção, podendo conquistar o 
título mundial. Espero que 
o desfecho seja diferente 
dessa vez” disse o brasilei-
ro.

Danilo era titular da 
equipe santista que con-
quistou a Taça Libertadores 
e foi ao Japão em 2011 para 
buscar o terceiro Mundial 

da história do clube pau-
lista. Ele estava em campo 
na vitória por 3 a 1 sobre o 
Kashiwa Reysol e também 
na decisão diante do Barça, 
quando foi substituído aos 
30 minutos, quando o jogo 
ainda estava 2 a 0, por Ela-
no. A derrota foi de 4 a 0.

O brasileiro estará no 
mesmo palco daquela par-
tida o Estádio Internacional 
de Yokohama, exatamente 
cinco anos depois, em um 
mesmo 18 de dezembro. 

Dúvidas
Os zagueiros Sérgio 

Ramos e Pepe fizeram mais 
uma vez um trabalho sepa-
rado do grupo principal do 
Real Madrid, que começou 

ontem a se preparar para a 
decisão do Mundial de Clu-
bes de 2016 contra o Kashi-
ma Antlers.

Ramos, que após a se-
mifinal contra o América 
do México fez uma ativida-
de sozinho no gramado do 
próprio Estádio Internacio-
nal de Yokohama, voltou a 
treinar longe dos compa-
nheiros, mas desta vez foi 
acompanhado do brasilei-
ro naturalizado português 
Pepe.

Ambos continuam se 
recuperando de lesões e 
não puderam estar à dis-
posição do técnico do Real 
Madrid, Zinedine Zidane, na 
partida contra o atual cam-
peão da Concachampions. 

MUNDIAL DE CLUBES
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Femar e Estudante decidem hoje o 
título do Paraibano Infantil 2016

A UNIÃO João Pessoa, Paraíba - SÁBADO, 17 de dezembro de 2016

Equipe campeã receberá 
da FPF uma premiação de 
R$ 3 mil para despesas

Femar e Estudante deci-
dem, a partir das 9h de hoje, o 
título paraibano do Campeonato 
Infantil 2016 (Sub-15). O jogo 
ocorrerá no CT Ivan Tomaz, no 
Valentina Figueiredo, e envolve 
as duas melhores equipes do cer-
tame, que teve início no dia 17 de 
novembro, reunindo 15 equipes. 
O vencedor, além do troféu de 
campeão, receberá também uma 
premiação em dinheiro de R$ 3 
mil, ofertada pela Federação Pa-
raibana de Futebol.

Nas semifinais, o Femar 
sofreu para passar pelo Atlético 
Pessoense. Depois de empate em 
1 a 1 no tempo normal, a ponta-
ria dos atletas do time do Con-
junto Funcionários II prevaleceu 
e no final a equipe venceu por 3 a 
1, resultado este muito comemo-
rado pelos jogadores do Femar. 
Na outra semifinal, também em 
jogo muito retruncado, fechado 
e estratégico, o Estudante derro-
tou o time do Auto Esporte pelo 
escore de 1 a 0.

“Estamos concluindo mais 
um campeonato de base que 
integra o calendário de ativi-
dades da Federação Paraibana 
de Futebol. Mérito não apenas 
para as duas equipes que estão 
na grande final, mas, também, 
para todos os outros clubes que 
disputaram com bastante êxi-
to o Campeonato Paraibano de 
Futebol Infantil”, disse ontem o 
diretor técnico da FPF, Antônio 
Carlos Baza.

O dirigente garantiu tam-
bém que no meio da próxima 
semana a federação estará finali-
zando o Campeonato Paraibano 
de Futebol de Juniores (Sub-20). 
As equipes finalistas da Ponte 
Preta, de Mandacaru, e União, 
do bairro São José, aguardam 
um posicionamento da entidade 
sobre dia, local e hora da grande 
decisão. “Estamos aguardando 
apenas o encerramento do Pa-
raibano Infantil para que pos-
samos nos programar para a 
decisão do Estadual de Juniores”, 
finalizou Baza. 

FotoS: Divulgação

Marcos Lima
marcosauniao@gmail.com

O velocista paraibano Petrúcio 
Ferreira, melhor paratleta de 2016, tí-
tulo concedido pelo Comitê Paralímpi-
co Brasileiro após consulta popular em 
todo o País, será um dos 10 atletas bra-
sileiros (único com deficiência física), 
que terá acompanhamento especial 
pela Rede Globo de Televisão duran-
te todo o ano de 2017. A informação 
foi dada ontem pelo treinador Pedro 
Almeida, que acompanha o recordista 
mundial dos 100 e 200m livres, catego-
ria T47, na Paraíba.

“Os excelentes resultados obtidos 
por Petrúcio Ferreira ao longo da tem-
porada 2016 despertou o interesse da 
grande mídia brasileira, inclusive, in-
ternacionalmente. Na próxima segun-
da-feira estará viajando para o Sul do 
País quando será a atração principal 
dos holofotes da grande imprensa”, 
disse Pedrinho, como é mais conhecido 
o treinador, que determina quais são 
as atividades físicas que o paratleta 
fará na Paraíba.

De acordo com Pedro Almeida, 
no próximo ano, os 10 atletas esco-
lhidos pela Rede Globo de Televisão 
ocuparão todos os espaços esporti-
vos de programas da emissora. Ser-
virão também como incentivadores 
para o surgimento de novos atletas 
no cenário esportivo nacional e in-
ternacional. “Haverá um revezamen-
to com todos esses atletas pelo País 
afora. Eles estarão em várias cidades 
do Brasil, servindo de exemplo, supe-
ração e referência”, afirmou o trei-
nador.

Petrúcio Ferreira vive um bom 
momento em sua carreira profissio-
nal. Descoberto a dois anos no pa-
ratletismo, o velocista já conquistou 
medalhas de ouro no Parapan de To-
ronto (Canadá), em 2015; campeona-
to mundial, Jogos Paralímpicos 2016, 
dentre outros. É, atualmente, o nú-
mero 1 do mundo nos 100 e 200m 
livres, em sua categoria, a T47 (am-
putação de braços).

Petrúcio e mais dez atletas 
serão referências em 2017

VISIBILIDADE MUNDIAL

Os garotos do Estudante chegaram à grande final de forma brilhante após passarem pelo Auto Esporte Clube, quando venceram por 1 a 0

Já o Femar, do Conjunto Funcionários II, sofreu para vencer o Atlético Pessoense, que, após empate em tempor normal, ganhou nos pênaltis

A União decide 
vaga na final 
hoje nos Jogos 
dos Servidores

Quatro semifinais, to-
das no futebol, vão marcar 
hoje os Jogos dos Servi-
dores Públicos Estaduais 
2016, na Vila Olímpica Pa-
rahyba, no Bairro dos Es-
tados, em João Pessoa. As 
disputas serão nas catego-
rias masculina até 40 anos e 
também acima de 40 anos. 
A Secretaria de Estado da 
Juventude, Esporte e Lazer 
(Sejel-PB), que organiza a 
competição, confirmou as 
disputas naquela praça es-
portiva por se tratar de um 
excelente espaço físico, com 
adequação profissional. As 
finais também ocorrerão no 
mesmo local.

Abrindo a rodada de 
semifinalistas, Corpo de 
Bombeiros e Polícia Mili-
tar vão se enfrentar às 8h, 
na categoria até 40 anos. 
Em seguida, será as vez da 
Polícia Civil e Gerência de 
Bandas Escolares da Paraí-
ba duelarem por uma vaga 
na final, também na mes-
ma categoria. Acima de 40 
anos, a partir das 15h, se 
enfrentam Assembleia Le-
gislativa e Tribunal de Jus-
tiça e, encerrando a rodada 
de disputa, a partir das 16h 
estarão se enfrentando Po-
lícia Militar da Paraíba x 
Jornal A União.

“Depois de um mês de 
competição, os Jogos dos 
Servidores Públicos Esta-
duais 2016 estão chegando 
ao seu final, e o Governo do 
Estado não deixou de reali-
zar essa grande competição 
que envolve os trabalhado-
res na administração dire-
ta e indireta”, disse um dos 
coordenadores, José Hugo 
Coelho, prevendo que os 
jogos das semfinais serão 
muitos disputados, haja vis-
ta o potencial das equipes.

Velocista paraibano 
foi escolhido o 
melhor paratleta da 
temporada 2016



Atleta na sua 28a transferência
loco abreu no banGu

UNIÃO  AJoão Pessoa, Paraíba - SÁBADO, 17 de dezembro de 2016

Atacante é recordista
e até já pode figurar 
no Guinness Book

Já foi uma gíria o termo 
"entrar no Guinness", expres-
são usada para falar sobre al-
gum feito absurdo. Não exis-
te, hoje, a categoria específica 
para isso. Mas, quem sabe, a 
carreira de Loco Abreu po-
derá ser eternizada no “Livro 
dos Recordes”. Com a ida para 
o Bangu confirmada, o uru-
guaio quebrou uma marca 
no mundo do futebol com a 
28ª transferência de sua car-
reira. Assim, o atacante corre 
o risco de figurar no famoso 
"Guinness Book".

Aos 40 anos e profissio-
nal desde 1994, quando des-
pontou no Defensor (URU), 
Loco Abreu, tem 23 clubes 
em seu currículo e passagens 
por 10 países. No Brasil, ele 
atuou por Grêmio, Botafogo 
e Figueirense antes de ser 
anunciado pelo Bangu.

Pode causar estranheza 
o número de clubes ser maior 
que o de transferências, mas 
a carreira de Loco Abreu teve 
alguns “repetecos”, com idas e 
vindas de San Lorenzo (ARG), 
Nacional (URU), Tecos (MEX) 
e River Plate (ARG), por 
exemplo.

Com a camisa do Bangu, 
Loco Abreu derrubará a mar-
ca anterior, que pertencia ao 
goleiro Lutz Pfannenstiel, de 
43 anos. O alemão passou por 
25 equipes em 13 países, in-
cluindo o Brasil, onde vestiu 
a camisa do Atlético de Ibi-
rama-SC, também chamado 
Hermann Aichinger, ao lado 
da então promessa Leandro 
Damião.

O jornal "The Sun" brin-
cou com o termo o Guinnes 
Book, o que fez a reportagem 
do ESPN.com.br entrar em 
contato com o próprio Livro 
dos Recores para saber se a 
informação era, de fato, ver-
dadeira. A resposta não foi 
animadora, pelo menos para 
Loco Abreu: "Atualmente, não 
monitoramos uma categoria 
de registro dessa natureza". 
Ou seja, a categoria não exis-
te, logo, o recorde não existe 
também.

Mas isso não impede 
que Loco Abreu tente entrar 
no Guinness. Para isso, ele 
precisaria comprovar todas 
as transferências, com docu-
mentos oficiais, e esperar que 
o "Livro dos Recordes" aceite 
ou não a criação de uma nova 
categoria, em um processo 
que pode durar no mínino 
três meses. Será?

Na seleção
Sebástian Abreu, no 

auge da carreira, sempre foi 
convocado para a seleção 
uruguaia, pela qual disputou 
diversas competições como a 
Copa América de 1997, Copa 
América de 2007 e a Copa do 
Mundo Fifa de 2002. El Loco 
alcançou a marca de 31 gols 
pela seleção uruguaia, se tor-
nando o terceiro maior arti-
lheiro da história da Celeste 
junto com Hector Scarone. 
Em 2010, na África do Sul, 
chegou a competição como o 
jogador com maior número 
de gols marcados na carreira 
entre os 736 inscritos na com-
petição. Antes do Mundial da 
África do Sul ele havia anota-
do 305 gols na carreira, três 
a mais que o francês Thierry 
Henry. Loco junto com a sele-
ção uruguaia conseguiu ficar 
em quarto na Copa do Mundo 
Fifa de 2010.

Trajetória

O atacante Fernandinho está 
emprestado para o Flamengo 
pelo Grêmio até o fim de dezem-
bro deste ano, e o Rubro-Negro 
tem interesse na permanência do 
jogador. No entanto, esse desejo 
está cada vez mais longe de ser 
realizado, já que as negociações 
emperraram. Segundo Flávio Go-
dinho, vice-presidente de futebol 
do Fla, dificilmente o atleta fica 
no clube e a bola agora está com 
o Tricolor gaúcho.

Segundo Godinho, o atacan-
te deve estar nos planos do Grê-
mio para a próxima temporada. 
Ao que parece, o técnico Renato 
Gaúcho gosta de Fernandinho e 
pretende contar com ele em 2017.

Fernandinho chegou ao Fla-
mengo em abril deste ano e viveu 
altos e baixos no clube. O atacan-
te cresceu muito no segundo se-
mestre da temporada, principal-
mente após deixar sua marca pela 
primeira vez com a camisa rubro-
negra, na vitória por 3 a 1 contra o 
Figueirense, pela Sul-Americana. 
O gol, o último do Rubro-Negro 
no jogo, foi muito importante, já 

atacante encerra contrato e deve voltar para o Grêmio
FERNANDINHO

Loco Abreu, o uruguaio famoso que já fez história em três clubes brasileiros (Botafogo, Grêmio e Figueirense), agora chega como grande reforço do Bangu no Estadual 
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que garantiu o time na próxima 
fase da competição.

Depois disso, o jogador ga-
nhou confiança e foi até titular 
em algumas partidas. Além disso, 
mostrou estrela garantir a vitória 
do Fla contra a Ponte Preta e o 
Fluminense, ambas por 2 a 1, pelo 
Brasileirão.

Para a posição, o Flamengo 
está negociando a contratação 

de Marinho, destaque do Vitória 
no Brasileirão. O clube já fez pro-
posta para o atacante e agora vai 
negociar com o time baiano a sua 
liberação.

Como Emerson Sheik tam-
bém deixará o clube, o Flamengo 
ficará com os seguintes jogadores 
que atuam pelas pontas: Marcelo 
Cirino, Éverton, Gabriel, Thiago 
Santos e Matheus Sávio. 

Reformulação no Vasco
A reformulação no futebol 

do Vasco pode ser maior do que 
o anunciado até agora. Além dos 
14 jogadores em fim de contrato 
– apenas Marcelo Mattos e Bruno 
Gallo deverão renovar -, a direto-
ria estuda negociar também al-
guns atletas que têm vínculo para 
o ano que vem. Principalmente os 
mais experientes, que possuem 
também os maiores salários.

A situação de jogadores 
como Diguinho, Júlio César, Jorge 
Henrique e até Rodrigo, capitão 
do time em 2016, vem sendo dis-
cutida internamente e há a chan-
ce de saídas. A ideia é abrir espaço 
para uma reformulação no elen-
co e rejuvenescimento do grupo. 
Nem mesmo uma negociação de 
Nenê está descartada.

Apesar do excelente início de 
temporada, o meia terminou o 
ano em baixa e desgastado den-
tro do clube. Sua saída abriria es-
paço para a chegada de um novo 
nome de peso para o meio-cam-
po, porém, por ter contrato, o 
negócio não é tão simples.

Fernandinho em treino do Flamengo; fez uma boa temporada, mas deve sair

FoTo: Gilvan de Souza/Flamengo



A UNIÃO João Pessoa, Paraíba - SÁBADO, 17 de dezembro de 2016

Itamar Schulle aproveita 
amistoso para ensaiar 
time visando o Estadual

Belo faz jogo na Vila Olímpica
CONTRA SELEÇÃO DE PAULISTA-PE

Futebol jogado no inferno (por Cajú e Castanha)

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

Jesus queira me livrar de esporte ou de terno
Não deixa eu ir pra o inferno assistir um jogo lá
Jesus queira me livrar de esporte ou de terno
Não deixa eu ir pra o inferno assistir um jogo lá.

O futebol no inferno está grande a confusão
Vai ter a melhor de três pra ver quem é campeão
O time do Satanás ou quadro de Lampião.

Lampião ganhou um turno Satanás outro também
Domingo que se passou empataram cem a cem
Agora a melhor de três vai ser domingo que vem.

O jogo era quarta-feira, porém Lampião não quis
Além disso, ele só faz o que lhe vem o nariz
E por isso o pau cantou na escolha do juiz.

A CPI do inferno quis suspender o torneio
Porém a rádio profunda opinou para sorteio
Já dizem que na lotérica vai dar coluna do meio

Quando fizeram o sorteio o juiz deu Berimbau
Lampião falou pra ele eu toda vida fui mal
Apite o jogo direito se não quiser levar pau.

Depois da rádio profunda por ordem de Capataz
Anunciava através do locutor Barrabás
Dizendo a escalação do time do Satanás

O goleiro do inferno se chama Dr. Buçú
O beque-central Peitica o volante Papangu
Pra ser o quarto-zagueiro estão procurando tu.

O dublê do meio-campo tem o diabo Rabichola
O ponta-direita é Bimba na esquerda Caçarola
O armador é cão Cocho que é cocho, mas joga bola.

Veja só a escalação do time de Lampião
Corisco, Chapéu-de-Couro, Maritaca e Capitão
Sucuri e Pé-de-Quenga, Carrapato e Tira-Mão.

O campo lá no inferno parece uma tanajura
Mil metros de cumprimento por quinhentos de largura
A trave oitenta metros por setenta de altura.

No time do Satanás só joga quem tiver marra
Quando vão bater o pênalti o goleiro sai da barra
Ele mesmo chuta a bola corre e ainda agarra.

São dois juízes reservas que ficam de prontidão
Por trás são diferentes pra não haver confusão
Joga um time sem camisa e o outro sem calção.

Jesus queira me livrar de esporte ou de terno
Não deixa eu ir pra o inferno assistir um jogo lá
Jesus queira me livrar de esporte ou de terno.

O time de Lampião só ganha jogo na marra
E a equipe que perder é quem vai fazer a farra
E os Catolé assiste o jogo em cima da barra.

A bola pesa cem quilos e é de aço maciço
Se o jogador for expulso leva um cacete roliço
E quando o jogo termina toma um bom chá de sumiço.

Quem torcer por Lampião entra no campo de graça
Mas pra passar na roleta precisa ter muita raça
E lá dentro ainda ganha um picolé de cachaça.

São quarenta mil soldados armados com mosquetão
O juiz apita o jogo com uma granada na mão
Pra sacudir no primeiro que fizer reclamação.

Lampião quando se zanga dá até no delegado
O jogo dura três dias e se o juiz tá cansado
Corre para o túnel dá o jogo por encerrado.

Querem adiar o jogo para o dia do juízo
Porque quando chove muito a renda dá prejuízo
Pensa ate em transferir o jogo pro paraíso.

Jesus queira me livrar de esporte ou de terno
Não deixa eu ir pra o inferno assistir um jogo lá
Jesus queira me livrar de esporte ou de terno
Não deixa eu ir pra o inferno assistir um jogo lá.

O Botafogo fará hoje 
seu primeiro amistoso da 
pré-temporada. O Belo vai 
enfrentar uma seleção de 
Paulista-PE, às 15 horas, no 
Vila Olímpica Parahyba. De-
pois de um trabalho físico 
intenso, esta será a primei-
ra oportunidade de dar um 
ritmo de jogo aos atletas, na 
preparação para a estreia 
no Campeonato Paraibano 
2017, prevista para o dia 8 
de janeiro, contra o Interna-
cional, em João Pessoa.

Durante toda a semana, 
o técnico Itamar Schulle ten-
tou dar um padrão de jogo 
para a equipe, que tem mui-
tas modificações, em relação 
à equipe que disputou a tem-
porada 2016. Para facilitar 
um melhor entrosamento, 
ele vem priorizando a forma-
ção com jogadores que per-
maneceram no grupo e já se 
conhecem bem. 

No jogo de hoje, Itamar 
pretende fazer várias expe-
riências, sobretudo no se-
gundo tempo. Ele quer testar 

Marcelinho joga 
pelo Galo no 
Amigão contra o 
Serrano amanhã

Após vários meses de 
inatividade, desde o final do 
Campeonato Paraibano deste 
ano, o Treze volta a campo 
amanhã para disputar uma 
partida profissional. O jogo 
será contra um dos adversá-
rios do próprio Galo, no pró-
ximo Campeonato Estadual, 
o Serrano, também de Cam-
pina Grande. A partida está 
marcada para as 15 horas no 
Estádio Amigão, e marcará 
também a apresentação ofi-
cial do elenco para a próxima 
temporada, incluindo o meia 
Marcelinho Paraíba, a maior 
contratação do clube nos úl-
timos anos.

Antes deste amistoso, o 
Galo só tinha testado a equi-
pe com equipes amadoras, 
fora de Campina Grande. No 
meio de semana, a equipe 
realizou dois jogos,  em um 
Centro de Treinamento de 
Lagoa de Roça. O Galo venceu 
o Grêmio de Juarez Távora 
por 2 a 1, e a equipe do CT 
Almeida por 7 a 1.

Campinense
O Campinense também 

fará amanhã, o seu primeiro 
amistoso contra uma equipe 
profissional, nesta pré-tem-
porada. A Raposa vai até Ca-
ruaru, enfrentar o Central, 
que se prepara para as dis-
putas do Campeonato Per-
nambucano. As duas equi-
pes voltam a se enfrentar no 
meio de semana em Campina 
Grande. 

O atacante Reinaldo, 
que estava escalado para 
viajar com a equipe a Ca-
ruaru, acabou deixando o 
clube. Ele alegou problemas 
pessoais, e viajou às pres-
sas para sua cidade natal. 
O goleiro Dida teve uma le-
são forte na coxa direita, e 
também não irá participar 
do jogo contra o Central. Se-
gundo o departamento mé-
dico, o atleta deverá ficar 
cerca de 20 dias longe dos 
gramados. (IM)

vários jogadores em uma 
situação de jogo, para tirar 
conclusões a respeito do po-
tencial de cada um e como 
eles poderão produzir me-
lhor na equipe.

Além deste amistoso de 
hoje, o time volta a jogar na 
próxima sexta-feira, dia 23, 

contra o Serrano, no Almei-
dão. No dia 30, o clube fará 
o último jogo da pré-tempo-
rada, contra o Santa Cruz do 
Rio Grande do Norte, no Al-
meidão.

O técnico Itamar Schul-
le não fez coletivos com um 
time completo e tem feito vá-

rias experiências durante a 
semana, mostrando que ain-
da tem dúvidas em relação a 
equipe que deve começar jo-
gando hoje contra a seleção 
de paulista. Mas uma prová-
vel escalação é a seguinte: 
Michel Alves, Gustavo, Plínio, 
Bruno Maia e Carlos Renato;  

Ivo Marques
ivo_esportes@yahoo.com.br

Primeiro teste do novo elenco será contra o Açu-RN
Último time paraibano a 

iniciar a pré-temporada, o Sou-
sa, finalmente marcou amisto-
sos para testar a equipe, antes 
da estreia no Campeonato Pa-
raibano, prevista para o próxi-
mo dia 8 de janeiro, em Cajazei-
ras, contra o Paraíba. Ontem, o 
diretor de futebol do clube, Ra-
fael Abrantes, disse que na pró-
xima quarta-feira, o Dinossau-
ro vai até Açú, no Rio Grande 
do Norte, enfrentar o time do 
mesmo nome, que se prepara 
para participar do Campeonato 
Potiguar. Os dois times voltam 
a jogar no dia 28 deste mês, só 
que em Sousa.

O Dinossauro recebeu no 
final de semana o último con-
tratado para a próxima tem-
porada. Trata-se do volante 

Linecker, que estava no Central 
de Caruaru. Segundo Rafael 
Abrantes, o ciclo de contrata-
ções está encerrado. "Temos 
um elenco com 26 atletas, su-
ficiente para disputar o Cam-
peonato Paraibano, com chan-
ces de lutar pelo título. Outras 
contratações, só se houver uma 
necessidade, durante a compe-
tição", disse o dirigente.

Sobre o estado do gramado 
do Marizão, Rafael adiantou que 
esta semana iniciou um replan-
tio de grama nas grandes áreas, 
regiões mais críticas, segundo 
ele. O dirigente espera que cho-
va nos próximos dias em Sousa, 
como prevê a meteorologia, e 
acredita que até o início do Cam-
peonato Paraibano, o gramado 
vai estar bem melhor.

Atlético
Em Cajazeiras, o Atlético 

testa o time contra a equipe 
amadora do Uiraúna. A par-
tida está programada para 
hoje às 17 horas, no Estádio 
Perpetão. O técnico Junior 
Gomes ainda quer um ou dois 
amistosos mais fortes, antes 
do início do Campeonato Pa-
raibano. 

A estreia do Trovão Azul 
no Campeonato Estadual será 
dia 8 de janeiro, contra o 
Treze, no Estádio Presidente 
Vargas, em Campina Grande.

Já o Paraíba não jogará 
neste final de semana. O pró-
ximo amistoso do Carcará do 
Sertão será na quarta-feira, dia 
21, contra a Seleção de Mauri-
ti, município do Ceará. (IM)

SOUSA

O gramado do Estádio Marizão está sendo recuperado

Djavan, Sapé, Raphael Luz e 
Marcinho, Rafael Oliveira e 
Biro-Biro.

Auto Esporte
Além do Botafogo, outra 

equipe de João Pessoa fará 
também seu primeiro amis-
toso desta pré-temporada. É 
o Auto Esporte, que irá até 
Pedras de Fogo enfrentar 
uma equipe amadora local. 
O técnico Gerson Junior não 
revelou a equipe titular para 
esta primeira partida. Segun-
do ele, a ideia é aproveitar 
todo o elenco, e analisar o 
desempenho dos jogadores, 
após uma carga excessiva de 
exercícios físicos, a que fo-
ram submetidos nos últimos 
dias.

O Auto Esporte ainda 
fará mais três jogos-treino, 
antes da estreia no Cam-
peonato Paraibano. No dia 
21 ou 22, ainda a ser con-
firmado, contra uma equipe 
da segunda divisão de Per-
nambuco, na Vila Olímpica 
ou Juracisão. No dia 24, o 
adversário será a Desporti-
va Guarabira, provavelmen-
te no CT Ivan Thomaz. E o 
último amistoso será no dia 
30, contra uma equipe do 
Rio Grande do Norte, ainda 
não definida.

O zagueiro Plínio(E) é ídolo da torcida e vai estar presente no amistoso deste sábado na Vila Olímpica

FOTO: Divulgação

FOTO: TVTorcedor
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Histórias de superação social são premiadas no DF

Lição de vida 
Leonildo Monteiro e Ma-

rinaldo Santos vieram de lu-
gares opostos do Brasil, um do 
Paraná e outro do Maranhão 
e se encontraram em Brasília 
por uma característica co-
mum. Ambos passaram por 
situações degradantes, con-
seguiram superá-las e hoje 
lutam para que outras pes-
soas não sofram dos mesmos 
males. Leonildo foi morador 
de rua e Marinaldo vítima do 
trabalho escravo em fazendas 
no Norte do País. Na última 
quarta-feira, receberam o Prê-
mio Direitos Humanos pela 
atuação contra tais violações.

“Um amigo meu estava 
trabalhando e fez um serviço 
que o patrão não gostou. O 
patrão reclamou e ele disse 
que não fez o serviço por-
que estava se sentindo mal. 
O patrão ‘esculhambou’ ele, 
pegou uma vara e deu duas 
‘lapadas’ nele. Eu fiquei mui-

to sentido com aquilo. Na-
quele dia eu disse que não 
trabalhava mais numa situa-
ção dessa, que não dava para 
mim”, lembra Marinaldo.

Ele foi resgatado de uma 
fazenda no Pará. Foi com 
uma promessa de emprego 
e, chegando lá, se deparou 
com um cenário diferente. 
“Era tudo às nossas custas. 
Trabalhamos dois meses e 
nada de sair dinheiro. Com-
právamos as coisas caras, 
não nos davam material, era 
tudo por nossa conta. En-
tão estávamos trabalhando 
praticamente de graça. Nem 
dinheiro para a passagem a 
gente tinha”, conta o mara-
nhense de 44 anos.

Dois amigos de Marinal-
do saíram da fazenda e foram 
buscar ajuda no município 
de Açailândia. Esperavam 
que de lá, em um Centro de 
Defesa da Vida e dos Direitos 
Humanos, viesse a ajuda. O 
resgate veio e os tirou de um 
período de muito trabalho 

e nenhuma contrapartida. 
Chegaram ao fim os dias de 
beber água suja de igarapé, 
passar fome e dormir em 
barracos de lona.

“Eu fui em muitas reu-
niões no Centro de Defesa e 
fui aprendendo, reconhecen-
do o que é o direito do traba-
lhador. E existem muitas pes-
soas que vão trabalhar e não 
têm experiência. O meu tra-
balho é alertar, abrir o olho 
daquelas pessoas que têm 
necessidade de trabalhar da 
mesma maneira que eu tive, 
para não cair na mesma si-
tuação que eu passei”.

União
Marinaldo nunca sofreu 

ameaças de fazendeiros, mas 
sabe que o perigo existe. “Eu 
fico com um pouco de medo, 
mas não é o medo que vai 
fazer eu deixar que aconte-
ça com outras pessoas o que 
aconteceu comigo. Para aca-
bar com isso, a gente precisa 
se unir e dizer não”.

Marcelo Brandão
Da Agência Brasil

Aos 19 anos, Leonildo 
vivia um ambiente contur-
bado em casa, fruto das de-
savenças com o pai. “Foi um 
conflito familiar, meu pai é 
militar e tínhamos visões di-
ferentes e a gente não dava 
certo. Acabei indo procurar 
outros rumos, outra cidade 
para pensar no meu futuro 
e acabei indo para as ruas”, 
conta. Mato-grossense de 
Nortelândia, deixou a casa da 
família e foi tentar a vida em 
Curitiba (PR).

Lá, conheceu a fome 
e o frio nas ruas da capital 
paranaense, além da violên-
cia de grupos de skinheads. 
Mas, para ele, isso não foi o 
pior. “Acho que a pior vio-
lência não é a física e sim 
quando não percebem que 
você existe. Você vê que uma 
parte da sociedade trata os 
seus animais de estimação 
com mais dignidade do que 
tratam a gente”. A vida de 
Leonildo começou a mudar 

quando conheceu o Movi-
mento Nacional da Popula-
ção de Rua. Foi convidado a 
participar ajudando outros 
como ele a conhecerem os 
seus direitos previstos no 
Decreto 7.053 de 2009, que 
institui a Política Nacional 
para a População em Situa-
ção de Rua.

“Foi aí que eu vi que ti-
nha direitos, que estavam 
na Constituição e vi que se a 
gente se organizasse pode-
ria acessar moradia, traba-
lho, educação; coisas que eu 
tenho hoje”. Depois de seis 
anos vivendo na rua, termi-
nou o Ensino Fundamental e 
hoje, além do trabalho com o 
movimento, também faz par-
te do Conselho Nacional de 
Direitos Humanos.

“Temos que organizar, 
levar para a população de 
rua que quem precisa de-
fendê-los são eles mesmos. 
Eles têm que ter o protago-
nismo, cobrar do Estado, da 

Defensoria Pública ou do 
Ministério Público a efetiva-
ção de uma política. A gente 
tem o decreto e essa política 
precisa ser implementada. 
Quando isso acontecer, mui-
tas pessoas deixarão de mo-
rar na rua”.

direitos Humanos
O Prêmio Direitos Hu-

manos foi entregue para 19 
pessoas e entidades com 
atuação de destaque em di-
versas esferas dos Direitos 
Humanos. O ministro da Jus-
tiça, Alexandre de Moraes, 
participou da premiação e 
parabenizou os agraciados. 
“Que, nas próximas gerações, 
cada um já nasça repudian-
do o preconceito, racismo e 
tratamentos desiguais. Esse 
prêmio, mais do que reco-
nhecer o sacrifício pessoal 
de cada um, tem um imenso 
simbolismo, de que lutar pe-
los direitos humanos é lutar 
pelo bem”.

Fome nas ruas de Curitiba

Leonildo foi para as ruas após conflitos com o pai: “Meu pai é militar e tínhamos visões diferentes”

FOTO: Fabio Pozzebom/Agência Brasil

A Comissão da Memória 
e da Verdade da Prefeitura de 
São Paulo entregou na última 
quinta-feira  seu relatório final 
ao prefeito Fernando Haddad. 
O documento de 400 páginas 
é fruto de dois anos de pesqui-
sa sobre violações de direitos 
humanos praticadas durante o 
período da ditadura militar na 
cidade de São Paulo.

Para a elaboração do traba-
lho, foram feitas 14 audiências 
públicas, oitivas e pesquisa em 
arquivos públicos. O documento 
revela pedidos de intervenção 
militar, homenagens a torturado-
res, silêncio perante o genocídio 

da juventude negra das perife-
rias e ações contra a democracia, 
praticados pela prefeitura. A co-
missão levou 36 recomendações 
à administração municipal. A 
coordenadora da Comissão da 
Memória e da Verdade da Prefei-
tura de São Paulo, Tereza Lajolo, 
disse considerar que para que um 
país alcance a plena democracia 
é preciso que a verdade sobre 
sua história seja conhecida e que 
justiça e reparação sejam feitas.

A comissão teve o objetivo 
de descobrir o papel da prefei-
tura no período da repressão 
militar, informou. “Também tive-
mos a missão de investigar crimes 
cometidos contra agentes públi-
cos municipais, como demissões, 
perseguições, aposentadorias 

forçadas, associadas ao modo 
de agir da ditadura e praticadas 
pela prefeitura”. O relatório in-
dicou estreita relação entre a 
prefeitura da cidade e órgãos de 
repressão e sua colaboração para 
a ocultação de cadáveres em ce-
mitérios municipais da cidade.

“As pesquisas revelaram que 
foram sepultadas, na capital, 79 
vítimas da ditadura militar, a fim 
de esconder as marcas da tortu-
ra e a verdadeira causa da morte 
dos militantes políticos, que fo-
ram encenadas como tiroteios, 
suicídios, atropelamentos. Mui-
tas vezes, o caixão era entregue 
à família lacrado e a cerimônia 
pública era acompanhada por 
agentes da repressão”, disse Te-
reza. A presidente da Comissão 

da Verdade afirmou que, duran-
te o período da ditadura, os cor-
pos de militantes que não eram 
entregues às famílias, eram se-
pultados clandestinamente em 
cemitérios da cidade.

“Identificamos 47 militantes 
políticos enterrados como indi-
gentes, muitas vezes com iden-
tidade falsa, sem conhecimento 
de familiares, em ação coorde-
nada com órgãos de repressão e 
Instituto Médico Legal. Para im-
pedir a descoberta desses crimes 
foram feitas alterações nas ruas 
e quadras do Cemitério de Vila 
Formosa e criada a vala clandes-
tina de Perus”, disse. Entre as 36 
recomendações feitas pelo gru-
po, estão os pedidos de conclu-
são de identificação das ossadas 

de Perus; de novas escavações 
no local para verificar a possi-
bilidade de haver mais ossadas 
de desaparecidos; de continuar 
buscando os desaparecidos po-
líticos que foram enterrados 
clandestinamente em cemitérios 
municipais; de pesquisar em car-
tórios de registro civil para loca-
lizar assentamentos de óbito de 
desaparecidos políticos nunca 
localizados; e de retificar os 
assentos de óbito de mortos e 
desaparecidos políticos duran-
te a ditadura. O prefeito disse 
que as recomendações feitas 
pela comissão devem ser acata-
das pelo chefe da Administra-
ção Municipal, e fez um pedido 
formal de desculpas aos fami-
liares das vítimas.

Comissão da Memória e da Verdade encerra relatório
crimes na DiTaDUra miLiTar

Flávia Albuquerque
Da Agência Brasil
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PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA
SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA

TERMO DE ADJUDICAÇÃO
PROCESSO Nº. 2016/015511 PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 09016/2016.
Objeto: Sistema de Registro de Preços para Eventual aquisição de brinquedos infantis para as 

Unidades Municipais de Educação Infantil da Prefeitura Municipal de João Pessoa.
Após aprovação das amostras apresentadas, ADJUDICO os itens licitados do Pregão acima 

epigrafado em favor das empresas vencedoras, quais sejam para os itens 02, 04, 06, 07, 08, 09, 
10, 11, 12, 14, 15, 20, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 29, 30, 31, 32 e 33, BRINK MOBIL EQUIPAMENTOS 
EDUCACIONAIS LTDA, inscrita com o CNPJ: 79.788.766/0015-38 e para os itens 36, 40, 41 e 42, 
M7 TECIDOS E ACESSÓRIOS LTDA, inscrita com o CNPJ: 12383.275/0001-30. 

João Pessoa, 16 de dezembro de 2016.
Gláucia Kaline Alves da Fonseca Carvalho

Pregoeira Oficial da CSL/SEDEC

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA
SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO N. º 09016/2016 PROCESSO ADM. Nº. 2016/015511
OBJETO: SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL AQUISIÇÃO DE BRINQUE-

DOS INFANTIS PARA AS UNIDADES MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL DA PREFEITURA 
MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA.

Com base nas informações constantes no processo administrativo epigrafado e em cumprimen-
to aos termos do art. 43, VI, da Lei n° 8.666/93, e alterações posteriores, bem como no Decreto 
Municipal nº. 7.884/2013 e Art. 4º, Inciso XXII, da Lei nº. 10.520/2002, ACOLHO o Parecer emitido 
pela ASSEJUR, HOMOLOGO o Pregão acima identificado, em favor da empresa: BRINK MOBIL 
EQUIPAMENTOS EDUCACIONAIS LTDA, inscrita com o CNPJ: 79.788.766/0015-38, a qual foi 
vencedora do ITEM 02: com valor unitário de R$ 10,16 (dez reais e dezesseis centavos), perfa-
zendo o valor total de R$ 4.998,72 (quatro mil, novecentos e noventa e oito reais e setenta e dois 
centavos); ITEM 04: com valor unitário de R$ 36,58 (trinta e seis reais e cinquenta e oito centavos), 
perfazendo o valor total de R$ 17.997,36 (dezessete mil, novecentos e noventa e sete mil e trinta 
e seis centavos); ITEM 06: com valor unitário de R$ 55,00 (cinquenta e cinco reais), perfazendo 
o valor total de R$ 137.500,00 (cento e trinta e sete mil e quinhentos reais); ITEM 07: com valor 
unitário de R$ 24,39 (vinte e quatro reais e trinta e nove centavos), perfazendo o valor total de R$ 
23.999,76 (vinte e três mil, novecentos e noventa e nove reais e setenta e seis centavos); ITEM 
08: com valor unitário de R$ 16,00 (dezesseis reais), perfazendo o valor total de R$ 40.000,00 
(quarenta mil reais); ITEM 09: com valor unitário de R$ 36,00 (trinta e seis reais), perfazendo o 
valor total de R$ 90.000,00 (noventa mil reais); ITEM 10: com valor unitário de R$ 40,00 (quarenta 
reais), perfazendo o valor total de R$ 100.000,00 (cem mil reais); ITEM 11: com valor unitário de 
R$ 30,28 (trinta reais e vinte e oito centavos), perfazendo o valor total de R$ 14.897,76 (quatorze 
mil, oitocentos e noventa e sete reais e setenta e seis centavos); ITEM 12: com valor unitário de 
R$ 9,96 (nove reais e noventa e seis centavos), perfazendo o valor total de R$ 24.900,00 (vinte 
e quatro mil e novecentos reais); ITEM 14: com valor unitário de R$ 92,68 (noventa e dois reais 
e sessenta e oito centavos), perfazendo o valor total de R$ 45.598,56 (quarenta e cinco mil, qui-
nhentos e noventa e oito reais e cinquenta e seis centavos); ITEM 15: com valor unitário de R$ 
35,00 (trinta e cinco reais), perfazendo o valor total de R$ 17.220,00 (dezessete mil, duzentos e 
vinte reais); ITEM 20: com valor unitário de R$ 10,16 (dez reais e dezesseis centavos), perfazendo 
o valor total de R$ 9.997,44 (nove mil, novecentos e noventa e sete reais e quarenta e quatro 
centavos); ITEM 22: com valor unitário de R$ 149,39 (cento e quarenta e nove reais e trinta e nove 
centavos), perfazendo o valor total de R$ 146.999,76 (cento e quarenta e seis mil, novecentos e 
noventa e nove reais e setenta e seis centavos); ITEM 23: com valor unitário de R$ 25,40 (vinte 
e cinco reais e quarenta centavos), perfazendo o valor total de R$ 24.993,60 (vinte e quatro mil, 
novecentos e noventa e três reais e sessenta centavos); ITEM 24: com valor unitário de R$ 28,95 
(vinte e oito reais e noventa e cinco centavos), perfazendo o valor total de R$ 28.486,80 (vinte e 
oito mil, quatrocentos e oitenta e seis reais e oitenta centavos); ITEM 25: com valor unitário de R$ 
66,05 (sessenta e seis reais e cinco centavos), perfazendo o valor total de R$ 64.993,20 (sessenta 
e quatro mil, novecentos e noventa e três reais e vinte centavos); ITEM 26: com valor unitário de 
R$ 30,48 (trinta reais e quarenta e oito centavos), perfazendo o valor total de R$ 29.992,32 (vinte 
e nove mil, novecentos e noventa e dois reais e trinta e dois centavos); ITEM 27: com valor unitário 
de R$ 69,47 (sessenta e nove reais e quarenta e sete centavos), perfazendo o valor total de R$ 
34.179,24 (trinta e quatro mil, cento e setenta e nove reais e vinte e quatro centavos), ITEM 29: 
com valor unitário de R$ 182,92 (cento e oitenta e dois reais e noventa e dois centavos), perfazendo 
o valor total de R$ 89.996,64 (oitenta e nove mil, novecentos e noventa e seis reais e sessenta e 
quatro centavos), ITEM 30: com valor unitário de R$ 44,00 (quarenta e quatro reais), perfazendo o 
valor total de R$ 110.000,00 (cento e dez mil reais), ITEM 31: com valor unitário de R$ 37,90 (trinta 
e sete reais e noventa centavos), perfazendo o valor total de R$ 94.750,00 (noventa e quatro mil, 
setecentos e cinquenta reais), ITEM 32: com valor unitário de R$ 55,00 (cinquenta e cinco reais), 
perfazendo o valor total de R$ 137.500,00 (cento e trinta e sete mil e quinhentos reais), ITEM 33: 
com valor unitário de R$ 29,32 (vinte e nove reais e trinta e dois centavos), perfazendo o valor 
total de R$ 28.850,88 (vinte e oito mil, novecentos e cinquenta reais e oitenta e oito centavos), 
perfazendo o valor global de R$ 1.317.852,04 (um milhão, trezentos e dezessete mil, oitocentos e 
cinquenta e dois reais e quatro centavos); empresa: M7 TECIDOS E ACESSÓRIOS LTDA, inscrita 
com o CNPJ: 12383.275/0001-30, a qual foi vencedora do ITEM 36: com valor unitário de R$ 47,86 
(quarenta e sete reais e oitenta e seis centavos), perfazendo o valor total de R$ 47.094,24 (quarenta 
e sete mil, noventa e quatro reais e vinte e quatro centavos); ITEM 40: com valor unitário de R$ 
80,99 (oitenta reais e noventa e nove centavos), perfazendo o valor total de R$ 39.847,08 (trinta 
e nove mil, oitocentos e quarenta e sete reais e oito centavos); ITEM 41: com valor unitário de R$ 
81,05 (oitenta e um reais e cinco centavos), perfazendo o valor total de R$ 39.876,60 (trinta e nove 
mil, oitocentos e quarenta e sete reais e oito centavos); ITEM 42: com valor unitário de R$ 49,39 
(quarenta e nove reais e trinta e nove centavos), perfazendo o valor total de R$ 24.299,88 (vinte e 
quatro mil, duzentos e noventa e nove reais e oitenta e oito centavos); perfazendo o valor global de 
R$ 151.117,80 (cento e cinquenta e um mil, cento e dezessete reais e oitenta centavos); Perfazendo 
o valor global dos itens R$ 1.468.969,84 (um milhão, quatrocentos e sessenta e oito mil, novecentos 
e sessenta e nove reais e oitenta e quatro centavos). Em tempo, a pregoeira informa que os itens 
01, 03, 05, 13, 16, 17, 18, 19, 21, 28, 34, 35, 37, 38, 39 e 43 foram declarados FRACASSADOS, 
tendo em vista que nenhuma das empresas participantes aceitou a contraproposta ou tiveram suas 
amostras reprovadas. Em consequência, fica convocado o proponente para assinatura da Ata de 
Registro de Preços, sob pena de decair o direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas 
no art. 81 da lei nº 8.666/93. 

João Pessoa, 16 de dezembro de 2016.
Edilma Ferreira da Costa

Secretária de Educação e Cultura.

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA
SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO N. º 09019/2016 PROCESSO ADM. Nº. 2016/017703
OBJETO: SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL LOCAÇÃO DE ÔNIBUS 

URBANO DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA E.M. ANTÔNIO SANTOS 
COELHO NETO.

Com base nas informações constantes no processo administrativo epigrafado e em cumprimento 
aos termos do art. 43, VI, da Lei n° 8.666/93, e alterações posteriores, bem como no Decreto Muni-
cipal nº. 7.884/2013 e Art. 4º, Inciso XXII, da Lei nº. 10.520/2002, ACOLHO o Parecer emitido pela 
ASSEJUR, HOMOLOGO o Pregão acima identificado, em favor da empresa: PARAÍBA TURISMO 
LTDA, inscrita sob o CNPJ: 00.455.771/0001-73, a qual foi vencedora do ITEM 01: com valor unitário 
de R$ 4,51 (quatro reais e cinquenta e um centavos), perfazendo o valor total de R$ 108.240,00 
(cento e oito mil, duzentos e quarenta reais). Em consequência, fica convocado o proponente para 
assinatura da Ata de Registro de Preços, sob pena de decair o direito à contratação, sem prejuízo 
das sanções previstas no art. 81 da lei nº 8.666/93.

João Pessoa, 16 de dezembro de 2016.
Edilma Ferreira da Costa

Secretária de Educação e Cultura.

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA DE MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE – PB

SECRETARIA DE OBRAS
COMISSÃO SETORIAL DE LICITAÇÃO

AVISO DE PREGÃO PRESENCIAL
FORMAÇÃO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

MODALIDA DE: PREGÃOPRESENCIAL Nº  2.08.003/2016/SRP/CSL/SECOB
PROCESSO ADMINISTRATIVO: Nº  008/2016  -  TIPO: LOTE ÚNICO
Torna público, para conhecimento dos interessados que realizará as 09h00min no dia 30 de 

Dezembro de 2016, o Pregão Presencial que tem como objeto: Formação de ATA DE REGISTRO 
DE PREÇOS, para contratação de pessoa jurídica especializada, para execução de serviços de 
Agrimensura, Topografia e Georefenciamento e Serviços a fins, a serem realizados no perímetro 
urbano e rural do Município de Campina Grande, conforme as quantidades e especificações técnicas 
anexadas de acordo com as condições e especificações estabelecidas no edital e seus anexos.  
Maiores informações na Comissão Setorial de Licitação, localizada à Rua Treze de Maio, 329, 5º 
andar, Centro, Campina Grande, PB, fone: (83) 3322-6261, no horário de 08h00min as 12h00minh 
ou no endereço eletrônico www.portalsecob.com onde poderá adquiri o edital. José Afonso Pereira 
da Silva. Pregoeiro Oficial da SECOB. Campina Grande, 16 de dezembro de 2016.

PREFEITURA MUNICIPALDE ALAGOINHA
EXTRATO DE CONTRATO

OBJETO: Contratação da Atração Artística SILVANA AQUINO - DANIEL DIAU - PAULINHA 
ABELHA (“GIGANTES DO BRASIL”), para se apresentar no dia 25.12.2016, por ocasião dos 
Festejos Natalinos, denominado “NATAL PARA TODOS”, edição 2016. LOCAL: Sede do Muni-
cípio – Parque de Feiras e Eventos Petrônio Martins de Albuquerque. FUNDAMENTO LEGAL: 
Inexigibilidade de Licitação nº IN 09.2016. DOTAÇÃO: Recursos Próprios do Município de Ala-
goinha: 02.05 - 13.392.0015.2029 - 33.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica. 
PARTES CONTRATANTES: PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA e A S S COMPANHIA 
DE EVENTOS EIRELI - ME, CNPJ: 10.689.318/0001-85 - CT Nº 214/2016 – 12.12.2016 - R$ 
60.000,00 – Sessenta Mil Reais.

ALCIONE MARACAJÁ DE MORAIS BELTRÃO
Prefeita

CARTÓRIO ANTONIO HOLANDA 
Rua Odilon Cavalcante, 81 - Centro

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

EDITAL

Responsável: Jose Claudiano Vieira Pereira
CPF: 062.690.974-01
Título/Valor – DM – R$ 149,60
Protestante: Mariza Gomes Bezerra
Apresentante: Caixa Economica
Protocolo: 110905
Responsável: Enaldo Mendes de Sá
CPF: 278.390.358-09
Título/Valor – CDA – R$ 5.512,13
Protestante: Fazenda Nacional DIV ATIVA IRPF
Apresentante: Procuradoria Geral da Fazenda 
Nacional
Protocolo: 110821
Responsável: Francisco Alexandre Ferreira
CPF: 710.124.254-52
Título/Valor – CDA – R$ 2.358,84
Protestante: Fazenda Nacional DIV ATIVA IRPF
Apresentante: Procuradoria Geral da Fazenda 
Nacional
Protocolo: 110808
Responsável: Santiago Liberato de Souza
CPF: 306.195.528-32
Título/Valor – CDA – R$ 2.824,32
Protestante: Fazenda Nacional DIV ATIVA IRPF
Apresentante: Procuradoria Geral da Fazenda 
Nacional
Protocolo: 110827
Responsável: Maria Edileusa Temoteo de Abreu
CPF: 287.909.284-15
Título/Valor – CDA – R$ 7.257,56
Protestante: Fazenda Nacional DIV ATIVA IRPF
Apresentante: Procuradoria Geral da Fazenda 
Nacional
Protocolo: 110828
Responsável: Mauricio Pereira Rolim
CPF: 210.284.430-72
Título/Valor – CDA – R$ 12.029,20
Protestante: Fazenda Nacional DIV ATIVA IRPF
Apresentante: Procuradoria Geral da Fazenda 
Nacional
Protocolo: 110824
Responsável: Togenes Matias de Souza
CPF: 059.538.214-25

Título/Valor – CDA – R$ 3.056,58
Protestante: Fazenda Nacional DIV ATIVA IRPF
Apresentante: Procuradoria Geral da Fazenda 
Nacional
Protocolo: 110848 
Responsável: Raimundo Marcio Abreu de 
Souza
CPF: 07.052.394/0001-70
Título/Valor – DM – R$ 566,86
Protestante: BCR Comercio e Industria SA
Apresentante: Caixa Economica
Protocolo: 110904
Responsável: Fabricio Teixeira de Almeida
CPF: 051.681.853-80
Título/Valor – CDA – R$ 5.445,09
Protestante: Fazenda Nacional DIV ATIVA IRPF
Apresentante: Procuradoria Geral da Fazenda 
Nacional
Protocolo: 110862
Responsável: Maicon Vieira de Sousa
CPF: 613.531.293-65
Título/Valor – CDA – R$ 1.221,09
Protestante: Fazenda Nacional DIV ATIVA IRPF
Apresentante: Procuradoria Geral da Fazenda 
Nacional
Protocolo: 110802
Responsável: Antonio Regio de Freitas
CPF: 040.710.208-65
Título/Valor – CDA – R$ 2.015,27
Protestante: Fazenda Nacional DIV ATIVA IRPF
Apresentante: Procuradoria Geral da Fazenda 
Nacional
Protocolo: 110845
Responsável: Antonio Regio de Freitas
CPF: 040.710.208-65
Título/Valor – CDA – R$ 1.993,23
Protestante: Fazenda Nacional DIV ATIVA IRPF
Apresentante: Procuradoria Geral da Fazenda 
Nacional
Protocolo: 110870
Em obediência ao Art. l5 da Lei 9.492, de 
10.09.1997, intimo as pessoas físicas e/ou 
jurídicas citadas a virem pagar ou darem razões 
que tem, neste Cartório de Protesto, à Rua 
acima citada, no prazo de 03 (três) dias, sob 
pena de serem os referidos títulos protestados, 
na forma da Lei.

Cajazeiras – PB, 16 de dezembro de 2016.
Maria Dolores Lira de Souza

Oficiala do Protesto

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO DE LAGOA DE ROÇA

SEGUNDO ADITIVO DE PRAZO – TP 0003/2015
Termo aditivo nº 02 do Contrato de nº 00061/2015. Partes Prefeitura Municipal de São Sebastião 

de Lagoa de Roça e Construtora Millenium Ltda, Objeto: Construção de um Edifício em Alvenaria 
de Unidade Básica de Saúde - Projeto Padronizado Padrão TIPO 1, Conforme Proposta Aprovada 
pelo Ministério da Saúde de Nº.11143891000113005. Fundamento legal: TOMADA DE PREÇOS 
nº 00003/2015.dotação: Recursos Próprios do Município de São Sebastião de Lagoa de Roça/ Fe-
deral 02110.10.301.2007.1017 - Construção, Reforma, Recup. e Ampliação de Ubs’s 4490.51.0000 
Obras e Instalações – Fonte 002, 014, 051,054. Objeto do Aditivo: refere-se o presente aditivo de 
acréscimo de aditamento de prazo com prorrogação de260 (duzentos e sessenta) dias a contar 
do dia 31/12/2016., mantendo as demais cláusulas inalteradas, Com Fulcro No Art. 57.II, §, Da Lei 
8666/93. Assinam: Maria do Socorro Cardoso e Construtora Millenium Ltda.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA

PREGOEIRO E EQUIPE DE APOIO
AVISO DE EDITAL

TOMADA DE PREÇOS Nº 001/2016
(NOVA DATA)

O Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, através da Presidente da Comissão de Licitação, 
torna público para conhecimento dos interessados, que fica remarcada a licitação na modalidade 
supracitada para o dia 23 de janeiro de 2017 às 14:00 horas (horário local), cujo objeto é a Contra-
tação de empresa de construção para realizar reforma da Coberturano Palácio da Justiça, conforme 
especificações estabelecidas no Projeto Básico e seus complementos anexos ao edital. Demais 
esclarecimentos poderão ser obtidos na sala da Comissão de Licitação, no 5º andar do Anexo 
Administrativo Des. Archimedes Souto Maior, situado à Praça Venâncio Neiva, s/n – Centro – João 
Pessoa – PB, de segunda a quinta-feira das 13:00 h às 18:00 h e às sexta-feiras das 08:00 h às 
13:00 h, através dos telefones (83) 3216-1456 , 3216-1617 ou ainda pelo e-mail comlic@tjpb.jus.br. A 
obtenção donovo Editale seus Anexos poderá ser feita no sítio do Tribunal de Justiça www.tjpb.jus.br .

João Pessoa, 15 de dezembro de 2016
Diana Coeli de Araújo Vital

Presidente da Comissão de Licitação

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO DE LAGOA DE ROÇA

TERCEIRO TERMOADITIVO DE PRAZO
Termo aditivo nº 03 do Contrato de nº 00022/2015. Partes Prefeitura Municipal de São Sebastião 

de Lagoa de Roça e CONSTRUTORA MILLENIUM LTDA, Objeto: Contratação de Empresa de 
Engenharia Especializada para Execução de Obras e Serviços para Construção de Uma Quadra 
Poliesportiva Coberta Padrão Com Vestiários, Na Escola Municipal De Ensino Fundamental Antônio 
Pedro Dos Santos, No Município De São Sebastião De Lagoa De Roça. Convenio 1005943 PAC II. 
Conforme O Termo De Compromisso PAC 207822/2014 - Fundamento legal: TOMADA DE PREÇOS 
nº 00002/2014.dotação: Recursos Próprios do Município de São Sebastião de Lagoa de Roça / 
Recurso Convenio 1005943 PAC II: 

02050.12.361.2002.1053 - CONST. DE QUADRAS DE ESPORTES EM UNID. ESCOLARES- 
Elemento de Despesa - 4490.51.0000 OBRAS E INSTALACOES 001 /050 Objeto do Aditivo: 
Refere-se o presente aditivo de acréscimo de aditamento de prazo com Prorrogação por mais220 
dias a contar do dia 31/12/2016, Mantendo As Demais Cláusulas Inalteradas, Com Fulcro No Art. 
57.Ii, §, Da Lei 8666/93. 

Assinam: Maria do Socorro Cardoso e 
Construtora Millenium Ltda.

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI
 HOMOLOGAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 00033/2016

Nos termos do relatório final apresentado pelo Pregoeiro Oficial e observado parecer da Assesso-
ria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00033/2016, que objetiva: Aquisição de equipamentos 
para academia popular; HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório em favor de: NOVA 
CONQUISTA - COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA - ME - R$ 41.160,00.

Mari - PB, 16 de Dezembro de 2016.
MARCOS AURÉLIO MARTINS DE PAIVA - Prefeito

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO DE LAGOA DE ROÇA

TERCEIRO TERMO ADITIVO DE PRAZO
Terceiro Termo Aditivo Do Contrato De Nº 00023/2015. Partes Prefeitura Municipal De São 

Sebastião De Lagoa De Roça eCONSTRUTORA MILENIUM LTDA, Objeto: Contratação de Em-
presa de Engenharia Civil para Execução de Serviços de Construção de Centro de Referência de 
Assistência Social - CRAS no Município de São Sebastião de Lagoa de Roça - Contrato de Repasse 
Nº 77.6196/2012 - Ministério da Saúde - FNAS/Caixa Processo N º 2641.0400571-73/2013, Adicio-
nados de Contrapartida do Município de São Sebastião de Lagoa De Roça/PB. - FundamentoLegal: 
TOMADA DE PREÇOS Nº 00003/2014.Dotação: Recursos Próprios do Município de São Sebastião 
de Lagoa de Roça / Federal CONTRATO DE REPASSE Nº 77.6196/2012 - Ministério da Saúde - 
FNAS/CAIXA PROCESSO N º 2641.0400571-73/2012:/02120.08.244.2016.1057 - CONSTRUÇÃO 
DA SEDE DO CRAS/PAIF4490.51.0000 OBRAS E INSTALACOES 000/052 Objeto Do Aditivo: 
Refere-Se O Presente Aditivo de Acréscimo de Aditamento de Prazo com Prorrogação por Mais 
220 dias a contar do dia 31/12/2016 ,Mantendo As Demais Cláusulas Inalteradas, Com Fulcro No 
Art. 57.Ii, §, Da Lei 8666/93. Assinam: Maria Do Socorro Cardoso eConstrutora Millenium Ltda.

São Sebastiao de Lagoa de Roça PB,em 16/12/2016 

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO DE LAGOA DE ROÇA

SEGUNDO TERMO ADITIVO DE PRAZO – TP 0002/2015
Termo aditivo nº 02 do Contrato de nº 00060/2015. Partes Prefeitura Municipal de São Sebastião 

de Lagoa de Roça e Construtora Millenium LTDA, Objeto: Construção de um Edifício em Alvenaria 
de Unidade Básica de Saúde - Projeto Padronizado Padrão TIPO 1, Conforme Proposta Aprovada 
pelo Ministério da Saúde de Nº.11143891000113001. Fundamento legal: TOMADA DE PREÇOS 
nº 00002/2015.dotação: Recursos Próprios do Município de São Sebastião de Lagoa de Roça/ Fe-
deral 02110.10.301.2007.1017 - Construção, Reforma, Recup. e Ampliação de Ubs’s 4490.51.0000 
Obras e Instalações – Fonte 002, 014, 051,054. Objeto do Aditivo: Refere-se o presente aditivo de 
acréscimo de aditamento de prazo com prorrogação de 260 (duzentos e sessenta) dias a contar 
do dia 31/12/2016., mantendo as demais cláusulas Inalteradas, Com Fulcro No Art. 57.Ii, §, Da Lei 
8666/93. Assinam: Maria do Socorro Cardoso e Construtora Millenium Ltda.

Sindicato dos Servidores Públicos Municipais da Prefeitura do Conde– PB.
Edital de Assembleia Geral Extraordinária.

O Sindicato dos Servidores Públicos Municipais da Prefeitura do Conde– PB, CNPJ – 
05.297.383/0001-25, entidade devidamente registrada no CNES do Ministério do Trabalho – MTE, 
registro de nº 46010.002329/00-89, código sindical 000.000.000.97918-0, onde foi realizado na 
DATA: 05/12/2016 as 08:00h em primeira convocação, e 1(uma) hora após, em segunda convo-
cação, com qualquer número de associado presentes, de acordo com o estatuto.LOCAL: Sede do 
SINDISCONDE, ENDEREÇO: Rua Projetada, s/n – bairro Centro – Conde/PB – CEP – 58.322-000 
e aprovados os pontos PAUTA: 1 – Informes; 2 - Autorização para filiar-se a Central Publica - central 
dos servidores e a CSPM , como também a Desfiliação da CGTB.

Conde-PB, 16 dezembro 2016.
Josenilda Ferreira da Silva Alencar

Presidente do Sindisconde.

Sindicato dos Servidores Públicos do Município de Mamanguape– PB.
Edital de Assembleia Geral Extraordinária.

O Sindicato dos Servidores Públicos do Município de Mamanguape– PB, CNPJ – 
05.088.027/0001-00, entidade devidamente registrada no CNES do Ministério do Trabalho – MTE, 
registro de nº 46010.00445/2001-61, código sindical 914.000.000.97157-9, onde foi realizado na 
DATA: 28/11/2016 as 08:00h em primeira convocação, e 1(uma) hora após, em segunda convoca-
ção, com qualquer numero de associado presentes, de acordo com o estatuto. LOCAL: Sede do 
SINSERMAM, ENDEREÇO: Rua Severina Ramos de Souza, nº 56 – bairro Centro – Mamanguape/
PB – CEP – 58.280-000 e aprovados os pontos PAUTA: 1 – Informes; 2- Autorização para filiar-
-se a Central Publica - central dos servidores e a CSPM , como também a Desfiliação da CGTB.

MAMANGUAPE-PB, 16 dezembro 2016.
Tarcísio Teixeira Lira

Presidente do SINSERMAM.

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO DE LAGOA DE ROÇA

TERCEIROADITIVO DE PRAZO
Termo aditivo nº 03 do Contrato de nº 00068/2015-CPL. Partes Prefeitura Municipal de São 

Sebastião de Lagoa de Roça e MM CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LIMITADA - ME, Objeto: 
Contratação de empresa de engenharia civil para execução de serviços de construção de área de 
eventos (primeira etapa), conforme Plano de Trabalho nº 0281403-97 - Caixa Econômica Federal - 
GIDUR/JP, Contrato de repasse firmado entre o MTUR/TURISMO NO BRASIL e o Município de São 
Sebastião de Lagoa de Roça/PB., localizada na sede do Município de São Sebastião de Lagoa de 
Roça/PB, com recursos do Contrato de Repasse n.º 0281403-97 - MTUR/TURISMO NO BRASIL, 
adicionados de contrapartida do Município.

Fundamento legal: TOMADA DE PREÇOS nº 00004/2015.dotação: Recursos Próprios do Mu-
nicípio de São Sebastião de Lagoa de Roça / Recurso Convenio

02070.15.451.2009.1022 - CONTRUCAO, RECUPERACAO E AMPLIACAO DE PRACAS
4490.51.0000 OBRAS E INSTALACOES 000 / 052 Objeto do Aditivo: Refere-se o presente aditivo 

de acréscimo de aditamento de prazo por mais 180 (cento e oitenta) dias a contar do dia 31/12/2016., 
mantendo As Demais Cláusulas Inalteradas, Com Fulcro No Art. 57.Ii, §, Da Lei 8666/93. Assinam: 
Maria do Socorro Cardoso e MM Construções e Serviços Limitada - ME.

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO DE LAGOA DE ROÇA

TERCEIRO TERMOADITIVO DE PRAZO
Termo aditivo nº 03 do Contrato de nº 00069/2015-CPL. Partes Prefeitura Municipal de São 

Sebastião de Lagoa de Roça e MM Construções e Serviços Limitada - ME, Objeto: Contratação 
de empresa de engenharia civil para execução de serviços da 2ª Etapa da Praça de Eventos da 
Cidade, localizada na sede do Município de São Sebastião de Lagoa de Roça/PB, com recursos 
do Contrato de Repasse n.º 0302314-79 - MTUR/TURISMO NO BRASIL, adicionados de contra-
partida do Município.

Fundamento legal: TOMADA DE PREÇOS nº 00005/2016.dotação: Recursos Próprios do Mu-
nicípio de São Sebastião de Lagoa de Roça / Recurso Convenio

02070.15.451.2009.1022 - CONTRUCAO, RECUPERACAO E AMPLIACAO DE PRACAS
4490.51.0000 OBRAS E INSTALACOES 000 / 052 Objeto do Aditivo: Refere-se o presente 

aditivo de acréscimo de aditamento de prazo com prorrogação por mais 180 (cento e oitenta) dias a 
contar do dia 31/12/2016., Mantendo As Demais Cláusulas Inalteradas, Com Fulcro No Art. 57.Ii, §, 
Da Lei 8666/93. Assinam: Maria do Socorro Cardoso e MM Construções e Serviços Limitada - ME.

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI
 HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO - TOMADA DE PREÇOS Nº 00006/2016

Nos termos do relatório final apresentado pela Comissão Permanente de Licitação e observado 
o parecer da Assessoria Jurídica, referente a Tomada de Preços nº 00006/2016, que objetiva: 
OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS; HOMOLOGO o correspondente pro-
cedimento licitatório e ADJUDICO o seu objeto a: ACCOCCIL CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES 
EIRELI - R$ 629.253,20.

Mari - PB, 01 de Dezembro de 2016.
MARCOS AURÉLIO MARTINS DE PAIVA – Prefeito

EXTRATO DE CONTRATO
OBJETO: OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS.
FUNDAMENTO LEGAL: Tomada de Preços nº 00006/2016.
DOTAÇÃO: Recursos Próprios do Município de Mari: 06.00 - SECRETARIA DE SERVIÇOS URBA-

NOS - 15.451.2020.1018 - URBANIZAÇÃO DAS PRINCIPAIS RUAS DA CIDADE - 15.451.2020.1019 
- DRENAGEM DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS E MEIO FIO - 52.01.01 - OUTROS 
CONVÊNIOS CORRENTES - UNIÃO - 110101 - RECURSOS PRÓPRIOS - 4490.51.01 - OBRAS 
E INSTALAÇÕES. CONTRATO DE REPASSE N.º 1003833-59/2013.

VIGÊNCIA: 4 (quatro) meses
PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Mari e: CT Nº 01171/2016 - 01.12.16 - AC-

COCCIL CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES EIRELI - R$ 629.253,20.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS
EXTRATO DO PRIMEIRO TERMO ADITIVO DE VALORAO CONTRATO DE Nº 0004/2016
Modalidade: Pregão Presencial nº 0004/2016
Contratante: PREFEITURAMUNICIPAL DE CAJAZEIRAS
Contratada: MANOEL ALCINDO DE ANDRADE – CNPJ: 03.434.985/0001-51
Objeto: O presente Termo Aditivo tem por objeto estabelecer o reequilíbrio econômico- financeiro 

feito por acordo entre as partes, fundamentado na alínea d, do inciso II, do artigo 65, da lei 8.666/93. 
Fica reequilibrado o valor unitário do item 01 – G. L. P, recarga com troca de botijão 13 kg, do contrato 
original,que era de R$ 45,66(quarenta e cinco reais e sessenta e seis centavos), passando a valer 
R$ 50,81 (cinquenta e um reais e oitenta e um centavos), a partir da data da assinatura deste Termo.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS
EXTRATO DO PRIMEIRO TERMO ADITIVO DE VALORAO CONTRATO DE Nº 00074/2016
Modalidade:Dispensa nº 00013/2016
Contratante: PREFEITURAMUNICIPAL DE CAJAZEIRAS
Contratada: MANOEL ALCINDO DE ANDRADE – CNPJ: 03.434.985/0001-51
Objeto: O presente Termo Aditivo tem por objeto estabelecer o reequilíbrio econômico- financeiro 

feito por acordo entre as partes, fundamentado na alínea d, do inciso II, do artigo 65, da lei 8.666/93. 
Fica reequilibrado o valor unitário do produto no contrato, que era de R$ 230,00 (duzentos e trinta 
reais), passando a valer R$ 246,09 (duzentos quarenta e seis reais e nove centavos), a partir da 
data da assinatura deste Termo.

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO 

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00040/2016

Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 
Manoel Tomaz de Aquino, 485 - Centro - Riachão - PB, às 08:00 horas do dia 29 de Dezembro 
de 2016, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: CONTRATAÇÃO DE 
EMPRESA ESPECIALIZADA PARA MONTAGEM, DESMONTAGEM DA ESTRUTURA FÍSICA DA 
FESTIVIDADE DE FIM DE ANO DO MUNICÍPIO DE RIACHÃO/PB – 2016/2017. Recursos: previstos 
no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e Decreto Municipal nº 006/2007. 
Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: 
(083) 3639-1002. Email: licitacao@riachao.pb.gov.br.

Riachão - PB, 16 de Dezembro de 2016.
MARYSÁVIO DA SILVA LIMA - Pregoeiro Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO 

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00041/2016

Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 
Manoel Tomaz de Aquino, 485 - Centro - Riachão - PB, às 14:00 horas do dia 29 de Dezembro 
de 2016, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para:CONTRATAÇÃO DE 
EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE FOGOS DE ARTÍFICIOS E REALIZAÇÃO 
DE SHOWS PIROTÉCNICOS EM EVENTOS DO MUNICÍPIO DE RIACHÃO/PB.Recursos: previstos 
no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e Decreto Municipal nº 006/2007. 
Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: 
(083) 3639-1002. Email: licitacao@riachao.pb.gov.br.

Riachão - PB, 16 de Dezembro de 2016.
MARYSÁVIO DA SILVA LIMA - Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE LIVRAMENTO
EXTRATO DO PRIMEIRO ADITIVO DE PRAZOAO CONTRATO Nº095/2015

Pregão Presencial SRPNºPP043/2015. Contratante:Prefeitura de Livramento/PB, Contratada:José 
Ivan dos Santos-ME CNPJ: 13.264.591/0001-56.Deste modo a vigência do contrato após a assinatura 
deste termo aditivo passou de 07/08/2015 a 07/08/2016, para a nova vigência que de 07/08/2016 
a 07/08/2017, para utilização do saldo contratual. Ficam ratificadas todas as demais cláusulas 
contratuais.Data da assinatura: 01/08/2016.Partes contratantes: Carmelita E. V. Sousa (Prefeita) e 
o Sr.José Ivan dos Santos (Pela Contratada).

Livramento - PB,01 de agostode 2016.
Carmelita Estevão Ventura Sousa - Prefeita

 
PREFEITURA MUNICIPAL DE CUBATI

EXTRATO DE ADITIVO DE PRAZO
INSTRUMENTO: Sexto termo aditivo ao contrato nº: 00002/2014 que entre si celebram a Pre-

feitura Municipal de Cubati - PB e F. B. DE MELO NETO-ME. OBJETO CONTRATUAL: Execução 
das obras de Construção de uma Unidade Básica de Saúde (UBS). FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: 
Art. 57 da Lei 8.666/93, alterações Art. I,- Lei n° 8.666/93, e alterações. PRAZO CONTRATUAL: 
Fica prorrogado até 29/07/2017 o prazo de execução das obras de EXECUÇÃO DE OBRAS 
CONSTRUÇÃO DE UM CENTRO DE ATENÇÃO A SAÚDE FISIOTERAPIA E LABORATÓRIO 
DE ANÁLISE CLINICA – que inicialmente era 9 meses, conforme Clausula Sétima, do contrato nº 
000029/2015, referente à Tomada Preços n° 00002/2014, Homologada em 02/07/2014, conforme 
preceitua o Art. 57 e 65, I, alínea b, da Lei 8.666/93, alterações, e este termo aditivo. Signatário 
EDUARDO RONIELLE GUIMARÃES MARTINS DANTAS E F.B. DE MELO NETO & CIA. LTDA-
-ME – Cubati - PB, 16 de Dezembro de 2016. 

BRENNAND ENERGIA EÓLICA S/A - CNPJ/CPF N° 09.547.578/0001-37 Torna público que a 
SUDEMA - Superintendência de Administração do Meio Ambiente, emitiu a Autorização Ambiental 
n° 3839/2016 em João Pessoa, 23 de novembro de 2016 - Prazo: 365 dias. Para a atividade de: 
Instalação de torre anemométrica (para medição de ventos), no sítio Cacimbinha, zona rural, no 
município de São João do Tigre/PB. Na(o) - ZONA RURAL. Município: SÃO JOÃO DO TIGRE - UF: 
PB. Processo: 2016-007808/TEC/AA-4993.
 
BRENNAND ENERGIA EÓLICA S/A - CNPJ/CPF N° 09.547.578/0001-37 Torna público que a 
SUDEMA - Superintendência de Administração do Meio Ambiente, emitiu a Autorização Ambiental 
n° 3840/2016 em João Pessoa, 23 de novembro de 2016 - Prazo: 365 dias. Para a atividade de: 
Instalação e operação de torre anemométrica (para medição de ventos), na Fazenda Braslândia, 
município de Congo - PB. Na(o). - FAZENDA BRASLÂNDIA, ZONA RURAL, ÀS MARGENS DA 
PB-214, CONGO. Município: - UF: PB. Processo: 2016-007809/TEC/AA-4994.
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ECOTEC INDUSTRIA E COMERCIO DE BRIQUETES LTDA, CNPJ Nº 25.194.988/0001-06, Torna 
Público que aSUDEMA – Superintendência de Administração do Meio Ambiente, emitiu a Licença de 
Operação nº 4012/2016 em João Pessoa, 07 de dezembro de 2016 – Prazo: 730 dias. Para atividade 
de: Fabricação de Briquetes Na (o)–BR-101- KM 93 –GALPÃO03/04 – QD. 192 – LT.700 – DISTRI-
TO INDUSTRIAL Município de: JOÃO PESSOA  – UF: PB. Processo: 2016-008027/TEC/LO-3461

BALDUINO E CIA LTDA - CNPJ/CPF Nº 09.222.928/0001-95. Torna público que a SUDEMA - Su-
perintendência de Administração do Meio Ambiente, emitiu a Licença de Operação nº 3860/2016 
em João Pessoa, 25 de novembro de 2016 - Prazo: 1825 dias. Para a atividade de: Fabricação 
de utensílios domésticos (panelas, caçarolas, papeiros, caldeirões). Na(o) -  AV. DEP. AMÉRICO 
MAIA, 1757, LOT. JOÃO SERAFIM - CATOLÉ DO ROCHA Município: - UF: PB.  Processo: 2016-
004121/TEC/LO-2491.

ELIZABETH PRODUTOS CERAMICOS LTDA - CNPJ/CPF Nº 08.568.537/0001-64. Torna público 
que a SUDEMA - Superintendência de Administração do Meio Ambiente, emitiu a Licença de Ope-
ração para Pesquisa nº 3759/2016 em João Pessoa, 17 de novembro de 2016 - Prazo: 365 dias. 
Para a atividade de: Lavra experimental de filito, referente ao processo DNPM nº 846.066/2012, 
numa área total de 974,08 hectares, onde a área de lavra é de 5 hectares. Na(o) - FAZENDA 
SANTA TEREZINHA, AÇUDE DOS PATOS Município: CURRAL DE CIMA - UF: PB. Processo: 
2016-004200/TEC/LOP-2514.

DOCE LAR EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA - CNPJ/CPF Nº 12.023.734/0001-75. Torna 
público que a SUDEMA - Superintendência de Administração do Meio Ambiente, emitiu a Licença 
de Operação nº 2587/2015 em João Pessoa, 16 de novembro de 2015 - Prazo: 1460 dias. Para a 
atividade de: Loteamento com 553 (quinhentos e cinquenta e três) lotes residenciais distribuídos 
em 22 quadras em área de 174.500 m². Na(o) - LOTEAMENTO NOVA ESPERANÇA IV, NOVA 
BRASÍLIA Município: SAPE - UF: PB. Processo: 2015-003483/TEC/LO-0024.

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA

EXTRATO DE CONTRATO
OBJETO: Contratação de serviços especializados em Oficinas para o serviço de convivência e 

fortalecimento de vinculo em diversas áreas no Município de Manaíra/PB.
FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Presencial nº 00038/2016.
DOTAÇÃO: Recursos: 08.000 - Secretaria de Ação Social - Programa de Trabalho - 

08.244.1011.2049 - Índice de gestão Descentralizada - IGDBF - Elemento de Despesa - 3390.39 
- Outros serviços de terceiros - Pessoa Jurídica.

VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro de 2016
PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Manaíra e FUNDAÇÃO EDUCATIVA E 

CULTURAL MANOEL JOAQUIM DOS SANTOS - R$ 59.150,00
Manaíra - PB, 15 de Dezembro de 2016.

JOSÉ SIMÃO DE SOUSA
Prefeito

FUNDAÇÃO EDUCATIVA E CULTURAL MANOEL JOAQUIM DOS SANTOS
AURELIO CAVALCANTI DE SOUSA NETO

CPF: 619.936.464-34

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 Alteração N.º 4008/2016 em João Pessoa, 7 de dezembro de 2016 – Prazo: 365 
dias. Para a atividade de: SERVIÇO DE HEMATOLOGIA DA PARAÍBA Na(o) – AV. DOM PEDRO 
II, Nº 1119, TORRE Município: JOÃO PESSOA – UF: PB. Processo: 2016-007795/TEC/LA-0674.

WARWICK RAMALHO DE FARIAS LEITE - CPF Nº 288.272.604-04, torna público que recebeu da 
SEMAPA - Secretaria de Meio Ambiente, Pesca e Aquicultura de Cabedelo, a Licença de Instalação 
- Nº 403/2016, para Construção de Galpão Comercial - área construída 300,01 m², situado na Rua 
João Clementino Gomes, Lote 04, Quadra 47, Renascer - Cabedelo - PB.
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Apresentante: BCO BRADESCO S.A.607469480001.12
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2016 - 065380
Responsavel.: LAUDICEIA ASSUNCAO DE SOUSA
CPF/CNPJ: 537524734-87
Titulo: DUP PRES SER INR$200,00
Apresentante: CEF-AG TRINC.00360.305.0001.04
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2016 - 066044
Responsavel.: LEAO DO MAR PIZZARIA LTDA - ME
CPF/CNPJ: 024894596/0001-89
Titulo: DUP PRES SER INR$599,00
Apresentante: CEF-AG TRINC.00360.305.0001.04
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2016 - 066020
Responsavel.: MANUEL CANDIDO DA SILVA FILHO ME
CPF/CNPJ: 013526947/0001-82
Titulo: DUP VEN MER INDR$542,91
Apresentante: BCO BRADESCO S.A.607469480001.12
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2016 - 066186
Responsavel.: MARCELO MARTINS DE SANTANA
CPF/CNPJ: 072809764-84
Titulo: DUP VEN MER INDR$ 50,00
Apresentante: CEF-AG TRINC.00360.305.0001.04
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2016 - 065508
Responsavel.: MARCELO SILVA DE CARVALHO
CPF/CNPJ: 167066648-47
Titulo: DUP VEN MER INDR$4.697,06
Apresentante: BCO SANTANDER S.A-90400888/000142
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2016 - 065198
Responsavel.: MARCOS ANTONIO UGULINO DE 
ARAUJO
CPF/CNPJ: 056282254-28
Titulo: DUP VEN MER INDR$431,08
Apresentante: BCO SANTANDER S.A-90400888/000142
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2016 - 065205
Responsavel.: MARGARETE CABRAL DO NASCI-
MENTO
CPF/CNPJ: 467764864-68
Titulo: DUP VEN MER INDR$1.000,00
Apresentante: BCO SANTANDER S.A-90400888/000142
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2016 - 065845
Responsavel.: MARIA DA CONCEICAO PALHANO 
ALVES ME
CPF/CNPJ: 014813838/0001-09
Titulo: DUP VEN MER INDR$562,50
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2016 - 065790
Responsavel.: MARTA ROSANGELA EMILIA SOARES
CPF/CNPJ: 024264398/0001-31
Titulo: DUP VEN MER INDR$337,00
Apresentante: BANCO ITAU S.A-60701190/0001-04
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2016 - 065673
Responsavel.: MERCIA ROSEANE SOARES DA 
SILVA - ME
CPF/CNPJ: 011856848/0001-33
Titulo: DUP VEN MER INDR$596,79
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2016 - 065794
Responsavel.: NATALIA PIMENTEL E SILVA NUNES
CPF/CNPJ: 023071484/0001-65
Titulo: DUP VEN MER INDR$229,75
Apresentante: BCO BRADESCO S.A.607469480001.12
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2016 - 065875
Responsavel.: NILSON FERRAZ DE ALMEIDA
CPF/CNPJ: 893820994-68
Titulo: DUP PRES SER INR$200,00
Apresentante: CEF-AG TRINC.00360.305.0001.04
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2016 - 066039
Responsavel.: ODETE BASTOS DE OLIVEIRA
CPF/CNPJ: 806548434-49
Titulo: DUP VEN MER INDR$350,40
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2016 - 066306
Responsavel.: OSEAS RAMALHO PEREIRA VAS-
CONCELOS
CPF/CNPJ: 009366326/0001-01
Titulo: DUP VEN MER INDR$667,55
Apresentante: BCO SANTANDER S.A-90400888/000142
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2016 - 065857
Responsavel.: PAULO CESAR CORDEIRO
CPF/CNPJ: 362238833-15
Titulo: DUP PRES SER INR$200,00
Apresentante: CEF-AG TRINC.00360.305.0001.04
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2016 - 066043
Responsavel.: PAULO DE TACIO DE OLIVEIRA PINTO
CPF/CNPJ: 205446934-34
Titulo: DUP PRES SER INR$160,00
Apresentante: CEF-AG TRINC.00360.305.0001.04
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2016 - 066041
Responsavel.: ROBERTO CORREIA DA SILVA-ME
CPF/CNPJ: 011983863/0002-23
Titulo: DUP VEN MER INDR$200,00
Apresentante: BCO BRADESCO S.A.607469480001.12
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2016 - 065652
Responsavel.: ROSEMERE SUASSUNA SALDANHA
CPF/CNPJ: 250855224-00
Titulo: DUP VEN MER INDR$250,00
Apresentante: CEF-AG TRINC.00360.305.0001.04
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2016 - 066016
Responsavel.: SBC PLANO DE ASSISTENCIA FA-
MILIAR L
CPF/CNPJ: 017332072/0001-39
Titulo: DUP VEN MER INDR$346,50
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2016 - 065773
Responsavel.: SARA RUFINO DA COSTA
CPF/CNPJ: 022264695/0001-51
Titulo: DUP VEN MER INDR$1.537,64
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2016 - 066136
Responsavel.: SEVERINA PATRICIO DA SILVA
CPF/CNPJ: 371379647-53
Titulo: DUP PRES SER INR$300,00
Apresentante: CEF-AG TRINC.00360.305.0001.04
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2016 - 066048
Responsavel.: SULIMAR XAVIER LINHARES
CPF/CNPJ: 690658964-49
Titulo: DUP PRES SER INR$294,00
Apresentante: CEF-AG TRINC.00360.305.0001.04
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2016 - 065527
Responsavel.: SUPREMO COMERCIO DE SUPLE-
MENTOS ALI
CPF/CNPJ: 013172513/0001-21
Titulo: DUP VEN MER INDR$565,00
Apresentante: BCO BRADESCO S.A.607469480001.12
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2016 - 065876
Responsavel.: TASSIANA FARIAS DA NOBREGA 
CAVALCAN
CPF/CNPJ: 024186833/0001-57
Titulo: DUP VEN MER INDR$602,68
Apresentante: BCO SANTANDER S.A-90400888/000142
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2016 - 066171
Responsavel.: TATIANAALVES DE ASSIS
CPF/CNPJ: 057028764-23
Titulo: DUP VEN MER INDR$195,79
Apresentante: CEF-AG TRINC.00360.305.0001.04
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2016 - 065513
Responsavel.: THOTHIRO RESTAURANTE JAPO-
NESEIRELI
CPF/CNPJ: 024818683/0001-57
Titulo: DUP VEN MER INDR$1.273,54
Apresentante: BCO BRADESCO S.A.607469480001.12
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2016 - 066489
Responsavel.: V & A COMERCIO VAREJISTA DE 
ACESSOR
CPF/CNPJ: 022448964/0001-30
Titulo: DUP VEN MER INDR$300,00
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2016 - 065844
Responsavel.: VENICIUS ANTONIO DE BARROS
CPF/CNPJ: 396650544-49
Titulo: DUP VEN MER INDR$1.773,91
Apresentante: CEF-AG TRINC.00360.305.0001.04
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2016 - 065132

Em obediencia ao Art. 15 da Lei No. 9.492, de 10 de 
Setembro de 1997, ficam intimadas as Pessoas Fisicas 
e Juridicas acima citadas a virem pagar os titulos supra, 
no prazo de tres dias uteis, ou darem, por escrito, as 
razoes por que nao o fazem, dirigindo-se, para tanto,ao 
2o Tabelionato de Protesto, a Praca 1817, 40 - Centro - 
Joao Pessoa-PB, sob pena de serem os referidos titulos 
PROTESTADOS, na forma da LEI.

Joao Pessoa,17/12/2016
Bela. MARIA ANGELA SOUTO CANTALICE

- Titular -

Souto
Serviço notarial e registral

2º OFÍCIO DE PROTESTO - 5º OFÍCIO DE NOTAS
BELA.MARIA ÂNGELA SOUTO CANTALICE

Praca 1817, 40 -Centro - J. Pessoa - Fone: 3241.3040
E D I T A L

Responsavel.: ALIANCA DISTRIBUIDORA LTDA
CPF/CNPJ: 007649462/0011-55
Titulo: DUP VEN MER INDR$118,80
Apresentante: CEF-AG TRINC.00360.305.0001.04
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2016 - 066034
Responsavel.: ALLAN ROBSON RIBEIRO DA SILVA
CPF/CNPJ: 062481534-00
Titulo: CED CRE BAN INDR$2.217,66
Apresentante: BV FINANCEIRA S/A CRED FIN E INVEST
Protocolo: 2016 - 065503
Responsavel.: ANITA PATISSERRIE COM DE DOCES 
LTDA
CPF/CNPJ: 015530760/0001-88
Titulo: DUP VEN MER INDR$190,00
Apresentante: CEF-AG TRINC.00360.305.0001.04
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2016 - 066037
Responsavel.: CARVALHOFILHOS LTDA
CPF/CNPJ: 008568255/0001-67
Titulo: DUP VEN MER INDR$1.800,00
Apresentante: BCO SANTANDER S.A-90400888/000142
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2016 - 066168
Responsavel.: CASO COMERCIO DE ALIMENTOS 
LTDA - M
CPF/CNPJ: 006923747/0001-06
Titulo: CERT DIVI ATIVAR$956,34
Apresentante: PROCURADORIA GERAL FEDERAL
 BRASILIADF
Protocolo: 2016 - 066007
Responsavel.: CLAUDIA CAROLINA RODRIGUES
CPF/CNPJ: 721442897-00
Titulo: DUP PRES SER INR$200,00
Apresentante: CEF-AG TRINC.00360.305.0001.04
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2016 - 066042
Responsavel.: CLAUDIO JESUS LOVAZZANO SILVA
CPF/CNPJ: 014834514-02
Titulo: DUP VEN MER INDR$914,00
Apresentante: CEF-AG TRINC.00360.305.0001.04
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2016 - 065535
Responsavel.: COMFIL COMERCIAL FIGUEIREDO LT
CPF/CNPJ: 003204854/0001-88
Titulo: DUP VEN MER INDR$1.023,75
Apresentante: BANCO ITAU S.A-60701190/0001-04
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2016 - 065091
Responsavel.: DNA
CPF/CNPJ: 012219349/0001-06
Titulo: DUP VEN MER INDR$296,90
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2016 - 066072
Responsavel.: DANIELE OLIVEIRA DA SILVA
CPF/CNPJ: 822661233-00
Titulo: DUP PRES SER INR$172,00
Apresentante: CEF-AG TRINC.00360.305.0001.04
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2016 - 065522
Responsavel.: DISTRIBUIDORA ATRAENTE LTDA
CPF/CNPJ: 013061173/0001-61
Titulo: DUP VEN MER INDR$3.939,62
Apresentante: BCO BRADESCO S.A.607469480001.12
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2016 - 065896
Responsavel.: DISTRIBUIODORA ATRAENTA
CPF/CNPJ: 013061173/0001-61
Titulo: DUP VEN MER INDR$1.915,52
Apresentante: BCO BRADESCO S.A.607469480001.12
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2016 - 065900
Responsavel.: DISTRIBUIODORA ATRAENTA
CPF/CNPJ: 013061173/0001-61
Titulo: DUP VEN MER INDR$826,54
Apresentante: BCO BRADESCO S.A.607469480001.12
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2016 - 065901
Responsavel.: DISTRIBUIDORA ATRAENTE LTDA
CPF/CNPJ: 013061173/0001-61
Titulo: DUP VEN MER INDR$3.117,00
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2016 - 065837
Responsavel.: DISTRIBUIDORA ATRAENTE LTDA
CPF/CNPJ: 013061173/0001-61
Titulo: DUP VEN MER INDR$2.160,59
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2016 - 065832
Responsavel.: FRANCISCA JULIA CAVALCANTI 
LACERDA
CPF/CNPJ: 617833404-44
Titulo: DUP VEN MER INDR$1.143,69
Apresentante: CEF-AG TRINC.00360.305.0001.04
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2016 - 065536
Responsavel.: FUNDACAO ESCOLA SUPERIOR DO MP
CPF/CNPJ: 041202573/0001-85
Titulo: DUP VEN MER INDR$1.113,00
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2016 - 065809
Responsavel.: GERAN - CONSTRUCAO, INCORPO-
RACAO E
CPF/CNPJ: 015812262/0001-28
Titulo: DUP VEN MER INDR$3.228,94
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2016 - 065838
Responsavel.: GISELE ABREU DE ARAUJO LEMOS 
VIEIRA
CPF/CNPJ: 459260264-15
Titulo: CED CRE BAN INDR$5.363,55
Apresentante: BV FINANCEIRA S/A CRED FIN E INVEST
Protocolo: 2016 - 065505
Responsavel.: HERBERT FLORENCIO DE SOUSA
CPF/CNPJ: 033194284-46
Titulo: DUP VEN MER INDR$1.589,00
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2016 - 066154
Responsavel.: ICONI IMOVEIS CONSTRUCAO INCOR
CPF/CNPJ: 009100695/0001-58
Titulo: DUP VEN MER INDR$1.965,74
Apresentante: BCO BRADESCO S.A.607469480001.12
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2016 - 063522
Responsavel.: ISABELLE RODRIGUES CALIXTO 
DE SOUSA
CPF/CNPJ: 064954564-84
Titulo: CED CRE BAN INDR$3.899,74
Apresentante: BV FINANCEIRA S/A CRED FIN E INVEST
Protocolo: 2016 - 064784
Responsavel.: IVANILDA FERNANDES DA SILVA 
OLIVEIR
CPF/CNPJ: 007768532/0001-12
Titulo: DUP VEN MER INDR$408,74
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2016 - 066081
Responsavel.: JOAO GILBERTO DO NASCIMEN-
TO33852260
CPF/CNPJ: 021150455/0001-63
Titulo: DUP VEN MER INDR$597,62
Apresentante: BCO BRADESCO S.A.607469480001.12
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2016 - 066196
Responsavel.: JOSE DACIO LOPES
CPF/CNPJ: 440960113-04
Titulo: DUP PRES SER INR$200,00
Apresentante: CEF-AG TRINC.00360.305.0001.04
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2016 - 066040
Responsavel.: JOSE DARCIO LOPES
CPF/CNPJ: 440960113-04
Titulo: DUP PRES SER INR$200,00
Apresentante: CEF-AG TRINC.00360.305.0001.04
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2016 - 066038
Responsavel.: JOAO PEDRO DE ANDRADE PEQUENO
CPF/CNPJ: 015589178/0001-97
Titulo: DUP PRES SER INR$440,00
Apresentante: CEF-AG TRINC.00360.305.0001.04
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2016 - 066056
Responsavel.: JOSEFA ROCHA DA SILVA
CPF/CNPJ: 000000171/0044-50
Titulo: DUP VEN MER INDR$350,40
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2016 - 066304
Responsavel.: JULIO SAVIO TRINDADE MARTINS
CPF/CNPJ: 841705654-87
Titulo: DUP VEN MER INDR$446,00
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2016 - 066086
Responsavel.: KARLA MICHELE SILVA FARIAS 
GOUVEIA
CPF/CNPJ: 060669824-86
Titulo: DUP VEN MER INDR$830,39

SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO
DIRETORIA EXECUTIVA DA CENTRAL DE COMPRAS

GERÊNCIA EXECUTIVA DE LICITAÇÃO

CONVOCAÇÃO PARA 2ª CHAMADA 
PREGÃO PRESENCIAL N303/2016

O GOVERNO DO ESTADO DA PARAÍBA, através da Secretaria de Estado da Administração, 
publica,  considerando que a primeira chamada foi DESERTO, 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 altera-
ções, 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 30/12/2016, às 9h (nove horas) para:

Registro de Preços para Serviço de Manutenção em Veículos (viaturas), destinado à   Polícia 
Militar do Estado 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   16-01113-9
João pessoa, 17 de dezembro de 2016.

VIVIANNE PEREIRA ALMEIDA DINIZ
Gerente Executiva de Licitação

SINDICATO DOS TRABALHADORES NAS INDÚSTRIAS DE PISOS E REVESTIMENTOS 
CERÂMICOS ESMALTADOS, LOUÇAS SANITÁRIAS E PORCELANATOS POLIDOS E ESMAL-
TADOS DO ESTADO DA PARAÍBA, Rua da República, 830 – Centro – João Pessoa/PB, CNPJ n° 
08.211.956/0001-44 – ELEIÇÕES SINDICAIS - AVISO – Em cumprimento as normas estatutárias 
comunicamos que foi registrada uma chapa, como concorrente as eleições a que se refere o AVI-
SO publicado no dia 10 de Dezembro de 2016, no Jornal da União do Estado da Paraíba, para o 
quinquênio 2017/2022,  assim constituída: CHAPA ÚNICA - SINDICATO DOS TRABALHADORES 
NAS INDÚSTRIAS DE PISOS E REVESTIMENTOS CERÂMICOS ESMALTADOS, LOUÇAS 
SANITÁRIAS E PORCELANATOS POLIDOS E ESMALTADOS DO ESTADO DA PARAÍBA, com a 
seguinte composição: DIRETORIA - FETIVOS: JOSÉ MARIA BARRETO SOBRINHO – Presidente, 
FERNANDO CÉSAR CARNEIRO DE FREITAS – Secretário Administrativo e JOSINA GOMES DA 
SILVA – Secretária de Finanças. DIRETORIA – SUPLENTES: DIRCE CECATTO e JOSÉ JORGE 
TAVARES DE ARRUDA JÚNIOR. CONSELHO FISCAL – EFETIVOS: JOSÉ AURÉLIO ALVES LINS, 
RONILDO LEONARDO DANTAS e IVANILDA VELOSO DA SILVA. CONSELHO FISCAL – SUPLEN-
TES:  JOSÉ GERALDO DE ARAÚJO e JOSÉ GOMES DA SILVA.  DELEGAÇÃO FEDERATIVA 
– EFETIVOS: JOSÉ MARIA BARRETO SOBRINHO e JOSINA GOMES DA SILVA.  DELEGAÇÃO 
FEDERATIVA – SUPLENTES: JOSÉ GOMES DA SILVA. João Pessoa(PB), 17 de Dezembro de 
2016. José Maria Barreto Sobrinho – PRESIDENTE.

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA

EXTRATO DE CONTRATO
OBJETO: Contratação Artistica da Banda “Calcinha Preta, para as festividades tradicionais da 

Festa de Emancipação Política no município de Manaíra/PB, no dia 21 de Dezembro de 2016.
FUNDAMENTO LEGAL: Inexigibilidade de Licitação nº IN00013/2016.
DOTAÇÃO: Recursos: 06.000 - Secretaria de Educação e Cultura - Promoção de Festas 

Tradicionais, Regionais e Folclóricas. - 3390.39 - Outros serviços de terceiros - Pessoa Jurídica.
VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro de 2016
PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Manaíra e: BRED VIAGENS E EVENTOS 

LTDA - ME - R$ 90.000,00
Manaíra - PB, 16 de Dezembro de 2016.

JOSÉ SIMÃO DE SOUSA
Prefeito

BRED VIAGENS E EVENTOS LTDA - ME
FREDERICO JOSÉ FARIAS BREDERODE

CPF: 697.270.664-53

PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA
AVISO DE LICITAÇÃO – PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº 56/2016

OBJETO: REGISTRO DE PREÇO para o fornecimento parcelado de combustíveis e lubrificantes, 
destinado a manutenção da frota de veículos do município de Bernardino Batista. Data e Local, 
às 09:00 horas do dia 30/12/2016, na sala de Reuniões da CPL, Rua Ednete Abrantes de Abreu, 
30 - Centro - Bernardino Batista - PB.

 Mostrar mensagem original

PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

AVISO DE CONVOCAÇÃO 
MODALIDADE: TOMADA DE PREÇO N° 0001/2016
TIPO: SERVIÇO – MENOR PREÇO GLOBAL
OBJETIVO: Contratação de empresa especializada para realização de serviços de Pavimentação 

em paralelepípedos das Avenidas Timbaúba e Ivo Pinto Ramalho localizadas na zona urbana de 
Serra Grande /PB.

CONTRATO: 113/2016.
A CPL – Comissão Permanente de Licitação, representado pelo Presidente Srº Jose Giliardi 

de Abreu e Comissão Permanente de Licitação nomeado pela Portaria nº 001/2016, vem através 
deste CONVOCAR a empresa CASA – CONSTRUÇOES E SERVIÇOS LTDA – ME CNPJ nº 
20.256.412/0001-02 para da inicio aos serviços citados no prazo de 05 dias uteis sob pena de 
aplicação de penalidades legais cabíveis a contar da publicação deste informe.

INFORMAÇÕES: Na sala da CPL, na sede da Prefeitura Municipal, em todos os dias úteis, no 
horário de 8h00 as 12h00, Rua Vicente Leite de Araújo, 01, Centro de Serra Grande - PB.

Serra Grande - PB, 16 de dezembro de 2016.
Jose Giliardi de Abreu

PRESIDENTE DA CPL/CMSG

PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTÃOZINHO 
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 025/2016
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 

Dirson Andrade, 103 - Centro - Sertãozinho - PB, às 09h30min do dia 28 de Dezembro de 2016, 
licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Locação de Palco, Sonorização, 
Gerador, Tendas, Cabine Sanitária e Grid, para as Festividades de Santos Reis, nos dias 06 e 07 
de Janeiro de 2017, neste Município. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: 
Lei Federal nº 10.520/02 e Decreto Municipal nº 001/2006. Informações: no horário das 08:00 as 
12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: (083) 3685-1073.

Sertãozinho - PB, 15 de Dezembro de 2016.
MAURICIO DO NASCIMENTO RIBEIRO

Pregoeiro Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA

RATIFICAÇÃO, HOMOLOGAÇÃO  E ADJUDICAÇÃO
INEXIGIBILIDADE Nº IN00013/2016
Nos termos dos elementos constantes da respectiva Exposição de Motivos que instrui o pro-

cesso e observado o parecer da Assessoria Jurídica, referente a Inexigibilidade de Licitação nº 
IN00013/2016, que objetiva: Contratação Artistica da Banda “Calcinha Preta, para as festividades 
tradicionais da Festa de Emancipação Política no município de Manaíra/PB, no dia 21 de Dezembro 
de 2016; RATIFICO, HOMOLOGO o correspondente procedimento e ADJUDICO o seu objeto a: 
BRED VIAGENS E EVENTOS LTDA - ME.

Valor: R$ 90.000,00
Manaíra - PB, 16 de Dezembro de 2016

JOSÉ SIMÃO DE SOUSA
Prefeito
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