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clima & tempo
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Fonte: INMET

LitoraL

Altura
0.3m

Moeda

Informações úteis para a semana:Cariri-agreste

Marés Hora

Fonte: Marinha do Brasil

Altura

32o Máx.
23o  Mín.

32o  Máx.
20o Mín.

34o Máx.
22o Mín.

l STJ: bancos podem cobrar taxa por mais de 4 saques mensais. Página 19

l Prazo para acordo de precatórios do Estado termina hoje. Página 5

l Carteira de Habilitação vai ganhar novo layout no próximo mês. Página 8

l Governo Federal vai liberar saque de até R$ 1 mil do FGTS. Página 14

DÓLAR    R$ 3,330  (compra) R$ 3,332  (venda)
DÓLAR TURISMO  R$ 3,160  (compra) R$ 3,490  (venda)
EURO   R$ 3,470  (compra) R$ 3,472  (venda)
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Nublado com 
chuvas ocasionais

Nublado com 
chuvas ocasionais

Nublado com 
chuvas ocasionais

Contribuintes 
aprovam Refis

Justiça suspende 
a Transposição

Programa que negocia 
débitos do iCMs recebe 
adesões até 29 de 
dezembro. PÁGINA 5

Acidentes de trabalho 
no Túnel Monteiro leva-
ram o MPT a pedir a para-
lisação da obra.  PÁGINA 8

Negociação

Eixo Leste
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Leite maternoOpinião

Na coluna de hoje, 
Martinho Moreira Franco 

fala da tradição do Natal em 
família embalado pela voz 

de Roberto Carlos

Martinho Moreira Franco - jornalista

PÁGinA 2

Período de festas e férias 
reduz o número de doadoras 
de leite materno na Paraíba. 
Banco de Leite do Estado 
vai iniciar campanha em 
janeiro. PÁGINA 7

ALTA

ALTA

17h36

05h09

0.9m

0.8m

baixa

baixa

11h23

23h53

1.8m

1.9m

Teatro santa Roza é 
reinaugurado hoje

Governo do Estado investiu quase R$ 4,5 milhões na recuperação de uma área de 2,2 mil metros qua-
drados, incluindo compra e montagem da caixa cênica, cenotecnia, iluminação e sonorização.  PÁGinA 3
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Artistas falam
do valor afetivo
da edificação

 

Com 127 anos de his-
tória, espaço é visto como 
um ponto de encontro 
dos artistas e de troca de 
conhecimento. PÁGinA 12

Abertura terá
“Como Nasce um 
Cabra da Peste”

 

Peça da Agitada Gang é 
sucesso nacional e mostra 
os preparativos para o nas-
cimento de uma criança no 
Sertão nordestino. PÁGinA 9

O Santa Roza é o mais 
antigo teatro de João 
Pessoa e o quinto mais 
antigo do Brasil

Patrimônio Histórico e Artístico
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O governador Ricardo Coutinho, em con-
versa com jornalistas paraibanos, utilizou o 
termo “resistência” para caracterizar o es-
forço que a atual administração do Estado 
tem feito no sentido de cumprir suas metas, 
honrar seus compromissos e dotar a Paraíba 
de obras de infraestrutura capazes de pre-
pará-la para os desafios que vêm pela frente. 
Resistência é, de fato, um termo que traduz 
com precisão a força que o governo teve de 
demonstrar para não sucumbir aos perversos 
e graves efeitos da mais grave crise econômi-
ca que o país atravessa nesses últimos anos. 
Mas para além da resistência, data vênia, há 
um outro aspecto que marcou profundamen-
te a ação governamental no nosso Estado.

Desde que assumiu o cargo em 2011, o 
governador Ricardo Coutinho empenhou-se, 
como poucos, em implantar um novo modelo 
de governar. Escancarou, por assim dizer, as 
portas da democracia, ao criar um progra-
ma de elaboração do orçamento com a efe-
tiva participação popular. Fez no primeiro 
mandato, e continua a fazer neste, inúmeras 
audiências com as comunidades de todas as 
regiões paraibanas, ouvindo suas reivindi-
cações e prioridades. Ao orçamento elabora-
do em gabinetes contrapôs a prática de ouvir 
os maiores interessados na aplicação dos re-
cursos públicos. 

Esta remodelagem administrativa re-
sultou em avanços sociais, o que possibilita 
ao governo hoje exibir um leque inigualável 
de obras, aí incluídas as estradas, as escolas, 
os hospitais, as barragens, além da manuten-
ção de todos os seus serviços. Basta que se dê 
uma olhada na situação dos outros Estados, 
inclusive os maiores da Federação, para con-

cluir que este foi um feito que ficará marca-
do na história. Rodeado de crises por todos 
os lados, o Governo da Paraíba não atrasou 
um dia sequer o pagamento dos seus servi-
dores e aposentados, e muito menos deixou 
que a população se ressentisse da falta de 
atendimento nos serviços básicos. 

Por óbvio, há de se convir que a Paraí-
ba não é uma ilha, não é um Estado rico e 
historicamente não costuma ser bem tra-
tado pelos governos centrais, sediados em 
Brasília. À crise econômica somou-se um 
impasse político que descambou para uma 
crise institucional. A Paraíba, evidentemen-
te, não poderia passar por tudo isto de for-
ma incólume. A consequência mais à vista 
se reflete na drástica redução do Fundo de 
Participação dos Estados. Apesar de tantas 
dificuldades, foram investidos, conforme 
os números apresentados pelo governador, 
mais de R$ 21,7 milhões para infraestrutu-
ra, além de um bilhão para o Canal Acauã
-Araçagi e mais R$ 135 milhões em outras 
obras hídricas. 

No resumo dos resumos, o que se pode 
afirmar, com absoluta certeza, é que apesar 
da diminuição de recursos, o Estado conse-
guiu gerar governabilidade e se prepara para 
os desafios de 2017 com idêntica disposição 
de trabalho e resistência. Espera-se, contudo, 
que o governo federal acerte o passo na con-
dução da economia do país e não se limite a 
ver o Brasil a partir, tão-somente, das solu-
ções engendradas nos gabinetes da capital fe-
deral. Os Estados atravessam a sua pior crise 
dos últimos anos e precisam ser ouvidos. Os 
Estados também são Brasil. Não é por outro 
motivo que constituímos uma federação.

Editorial

 Resistência e trabalho
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Artigo

Alegria triste

 Não preciso nem dizer tudo aquilo que 
lhes digo: amanhã é noite de reunir a mulher, 
os cinco filhos, os sete netos, os três genros e 
as duas noras para celebrar a chegada do Na-
tal. Sim, porque lá em casa o Natal chega com 
as canções de Roberto embalando a abertura 
de um enorme saco vermelho do qual são es-
palhados pelo chão brinquedos para as crian-
ças e agrados para os adultos, em ritual que 
se repete a cada ano como uma tradição fami-
liar. Claro que o vovô aqui comanda a festa a 
caráter, sem dispensar, além do saco, o gorro 
e a repetição do rou-rou-rou do Papai Noel. É 
a celebração mais esperada pelos pequenos 
e também pelos grandinhos, estes, rememo-
rando os anos em que também foram crian-
ças. Pode haver Natal mais feliz?

Estranhamente, permeiam estes momen-
tos de felicidade e alegria alguns instantes de 
nostalgia e tristeza, sentimentos inerentes ao 
chamado espírito natalino. São lembranças 
de entes queridos que se foram, memórias de 
adversidades como a perda de amigos de fé, 
irmãos, camaradas, pensamentos que se in-
trometem em meio ao clima de festa domés-
tica. Desventuras do próprio Roberto Carlos 
costumam também misturar-se ao deleite de 
vê-lo cantar as canções que fez pra gente, não 
fosse a sua história de vida marcada por so-
frimentos, contratempos, provações. E aí eu 
relembro trechos de uma coluna que escrevi 
quando ele perdeu Ana, sua filha mais velha, 
em 2011:

Que caprichos tem o destino de Roberto 
Carlos! Destino tão cheio de glórias, mas tam-
bém assinalado por muitos reveses. Do infor-
túnio na infância - quando o apito do trem de 
Cachoeiro se fundiu com o grito de dor do ga-
roto Zunga (apelido de criança) - a fatalidades 
na vida adulta, pelo luto em dois casamentos, 
os fados têm sido caprichosos com ele nesses 
traços de desventura. Não por acaso, rogou à 
Nossa Senhora: “Que as pedras do meu cami-
nho//Meus pés suportem pisar/Mesmo ferido 
de espinhos/ Me ajude a passar...”

Aqueles olhos tristes não enganam a nin-
guém. E o próprio cantor, ainda adolescente, 
gravou em um dos seus primeiros discos (“É 

proibido fumar”, de 1964) uma canção emble-
mática, “Nasci para chorar”, versão de Erasmo 
Carlos para composição (“Born To Cry”) do 
ítalo-americano Dion Francis DiMucci. Abre 
assim: “Eu levo a minha vida/ Chorando pelo 
mundo / Talvez até tivesse algum desgosto 
profundo / Procuro na memória/ Procuro me 
lembrar / Mas eu não posso/ Nasci para cho-
rar...”  Bráulio Tavares escreveu certa vez que 
a canção é dilacerada. Eu vou um pouquinho 
mais além: ela é dilacerante, confessional e, 
de certa forma, premonitória.

Há muitas outras canções lancinantes no 
repertório do Rei. Querem versos mais pun-
gentes do que estes de “Traumas”? (1971): 
“(...) Minha mulher em certa noite/

Ao ver meu sono estremecido/ Falou que 
os pesadelos são/

Algum problema adormecido/ Durante o 
dia a gente tenta/

 Com sorrisos disfarçar/ Alguma coisa 
que na alma/Conseguimos sufocar/...Meu pai 
tentou encher de fantasia/ E enfeitar as coi-
sas que eu via/ Mas aqueles anjos agora já se 
foram/Depois que eu cresci...” 

E o que dizer desta estrofe de “O Divã” 
(1972), espécie de catarse francamente ins-
pirada no acidente que lhe mutilou a perna?: 
“Relembro bem a festa, o apito/ E na multidão 
um grito/ O sangue no linho branco/ A paz de 
quem carregava/Em seus braços quem cho-
rava/E no céu ainda olhava/E encontrava es-
perança/De um dia tão distante/Pelo menos 
por instantes/encontrar a paz sonhada”. É 
angústia só comparável à das torturantes es-
trofes de “As Flores do Jardim da Nossa Casa” 
(1969), em que deplora o processo de ceguei-
ra do filho Segundinho, outro infortúnio em 
sua vida; “(...)As coisas que eram nossas se 
acabaram/Tristeza e solidão é o que restou/
As luzes das estrelas se apagaram/E o inver-
no da saudade começou////As nuvens brancas 
se escureceram/E o nosso céu azul se trans-
formou/O vento carregou todas as flores/E 
em nós a tempestade desabou...”

Desculpem tanta tristeza, em um dia que 
era para ser alegre. Mas, como canta Djavan, 
“Um dia triste/ Toda fragilidade incide...”

São lembranças de entes queridos que se foram, memórias de 
adversidades como a perda de amigos de fé, irmãos, camaradas”

 Martinho Moreira Franco - martinhomoreira.franco@.bol.com
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“cOMbAtE à viOlênciA inStituciOnAl E à DiScRiMinAÇÃO”

E  uma ação que pode levar à 
convocação de eleições dire-
tas para presidente, caso Mi-
chel Temer seja cassado pela 
Justiça Eleitoral. Ela já está 
pronta para ser julgada no 
STF. Como o ministro relator 
da causa, Roberto Barroso, já 
liberou-a, basta uma decisão 
da presidente da Supremo 
Tribunal Federal, Carmén Lú-
cia, para que a Corte analise a 
questão,  será , hein!? 

A Câmara analisa projeto 
do deputado Vitor Valim 
(PMDB-CE) que autoriza 
a identificação criminal 
quando for essencial às 
investigações policiais 
segundo despacho de 
autoridade policial com-
petente (PL 5920/16).  
Atualmente, ela é prevista 
quando essencial às inves-
tigações, mas depende de 
despacho de juiz.

Servidores de Campina Grande 
voltaram a ocupar a galeria da 
Câmara Municipal na manhã de 
ontem pedindo a revogação do 
reajuste de 26% para os vere-
adores da casa em 2017, além 
da criação do 13º salário para 
eles.  Com a ocupação, a ses-
são acabou sendo encerrada 
sem que o tema entrasse em 
pauta. Este foi o terceiro pro-
testo em uma semana contra 
a decisão.

cRéDitO PARA PEquEnAS EMPRESAS
Com o objetivo de melhorar as condições de acesso ao crédito para as micro e pequenas empresas, 
o Poder Executivo incluiu a proposta de criação de uma nova instituição de crédito, a ESC - Empresa 
Simples de Crédito, no PLC 25/2007. Esse projeto de lei, após tramitação na Câmara e no Senado, se 
converteu na Lei Complementar nº 155/2016. De acordo com o projeto de lei citado inicialmente, 
as ESCs estariam sujeitas ao regime tributário do Simples Nacional.

O deputado  João Henrique (DEM) renunciou 
o cargo de 1º vice-presidente da Mesa Dire-
tora da Assembleia Legislativa da Paraíba. 
O deputado Adriano Galdino, presidente 
da Assembleia, vai aguardar o ‘pós-natal’ 
para despachar o documento. Se a renúncia 
acontecesse 90 dias antes do término do 
mandato da Mesa, haveria nova eleição. O 
deputado Tião Gomes (PSL), 2º vice-presi-
dente da Mesa, assume o lugar.

O Fundo Brasil recebe até o dia 24 de 
fevereiro de 2017 as propostas para o 
edital anual “Combate à Violência Ins-
titucional e à Discriminação”, lançado 
este mês. O edital vai apoiar projetos de 
até R$ 40 mil que combatam a violência 
institucional e a discriminação por meio 
de ações relacionadas às seguintes 
temáticas: direito a cidades justas e 
sustentáveis; direito à livre expressão, 
organização e manifestação; direito à 
livre orientação sexual e identidade de gênero; direito à terra e ao território; direito dos povos indígenas; direitos 
das populações quilombolas e tradicionais; direitos socioambientais no âmbito dos megaprojetos; enfrenta-
mento ao tráfico de pessoas e ao trabalho escravo; direito das mulheres; direito de crianças e adolescentes; 
direito das juventudes; enfrentamento ao racismo; garantia do Estado de Direito e justiça criminal. Em 2017 
o Fundo Brasil terá um olhar especial  a defesa e proteção de defensores e defensoras de direitos humanos. 
Os critérios são: projetos com valor total de no mínimo R$ 20 mil e no máximo R$ 40 mil para até 12 meses de 
duração; projetos de organizações, grupos ou coletivos que tenham receita anual de no máximo R$ 700 mil; 
cada organização, grupo, coletivo ou indivíduo poderá apresentar apenas um projeto; serão aceitas propostas 
de indivíduos e organizações, grupos e coletivos sem fins lucrativos ainda não formalizados e que não tenham 
CNPJ; não serão aceitos projetos propostos por organizações governamentais, internacionais, universidades, 
partidos políticos, empresas de pequeno ou médio porte, microempresas e microempreendedores individuais. 
O resultado  será informado no site da fundação  dia 30 de junho.

A mais nova e abrangente reforma da história do Teatro 
Santa Roza, palco da cultura de João Pessoa e da Paraíba 
será entregue hoje pelo governador Ricardo Coutinho. A 
solenidade está prevista para as 19h, com encenação da 
peça “Como nasce um cabra da peste”. O teatro, patrimô-
nio do Estado e uma das riquezas culturais  recebeu in-
tervenções em todo o prédio e contou com investimento 
total de quase R$ 4,5 milhões.

O NOvO sANTA rOzA
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nOvA ElEiÇÃO? nOvO PROtEStO EM cg

FO
TO

s:
 D

iv
ul

ga
çã

o

UNinforme
Redação
opiniao.auniao@gmail.com

UNIÃO  A
SuPERintEnDênciA DE iMPREnSA E EDitORA

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

Br-101 Km 3 - CEP 58.082-010 
Distrito Industrial - João Pessoa/PB 
PABX: (083) 3218-6500 / 
AssINATUrA-CIrCULAÇÃO: 3218-6518
Comercial: 3218-6544 / 3218-6526  
rEDAÇÃO: 3218-6539 / 3218-6509

sUPErINTENDENTE

EDITOrEs sETOrIAIs: geraldo varela, carlos cavalcanti, Alexandre 
Macedo, Felipe gesteira e Denise vilar

PrOJETO GrÁFICO:  Ricardo Araújo, Fernando Maradona e Klécio bezerra

Albiege Fernandes

DIrETOr ADMINIsTrATIvO
Murillo Padilha câmara neto

EDITOrEs AssIsTENTEs: carlos vieira, Emmanuel noronha, José napoleão 
Ângelo, Marcos lima e Marcos Pereira

DIrETOr DE OPErACÕEs
gilson Renato

CHEFE DE rEPOrTAGEM
conceição coutinho

DIrETOr TÉCNICO
Walter galvão

EDITOrA ADJUNTA
Renata Ferreira



UNIÃO  AJoão Pessoa, Paraíba - QUINTA-FEIRA, 22 de  dezembro de 2016 3
Políticas

Governo do Estado entrega hoje 
reforma do Teatro Santa Roza
Obra de recuperação
demandou investimento
de R$ 4,5 milhões

O governador Ricardo 
Coutinho entrega hoje à popu-
lação a mais nova e abrangente 
reforma da história do Teatro 
Santa Roza, palco da cultura 
de João Pessoa e da Paraíba. A 
solenidade está prevista para 
as 19h, com encenação da 
peça “Como nasce um cabra 
da peste”. O teatro, patrimônio 
material do Estado e uma das 
riquezas culturais mais impor-
tantes da Paraíba, recebeu in-
tervenções em todo o prédio e 
contou com investimento total 
de quase R$ 4,5 milhões.

“Vamos finalmente en-
tregar o Teatro Santa Roza 
completamente reformado”, 
afirmou Ricardo Coutinho no 
programa radiofônico ‘Fala 
Governador’. Ao total, a área 
de recuperação no teatro é de 
2.243,22m². O valor do investi-
mento da primeira etapa foi de 
R$ 883.976,60 e na segunda, R$ 
R$ 1.710.483,41. A terceira e 
considerada a mais importante 
etapa, que consistiu na compra 
e montagem da caixa cênica – o 
“coração” do palco teatral – bem 
como cenotecnia, iluminação e 
sonorização, teve investimento 
de R$ 1.866.426,05, totalizando 
R$ 4.460.886,06 para reformar 
o mais antigo teatro de João 
Pessoa, quinto mais antigo do 
Brasil e patrimônio tombado 
pelo Instituto do Patrimônio 
Histórico e Artístico do Estado 
da Paraíba (Iphaep).

Restauração
Foram realizados no pro-

cesso de reforma: recuperação 
na coberta do teatro, polimen-
to no piso em taco de madeira, 
recuperação nos lambris, re-
cuperação e/ou substituição 
de janelas e portas inclusive 
dos camarins, restauração da 
fonte lateral, revisão na rede 
elétrica com especial atenção 
aos lustres do salão, revisão 
na rede hidrossanitária, mo-
dernização da instalação de 
prevenção e combate a incên-
dio, recuperação dos banhei-
ros, troca de todo o sistema de 
climatização, bem como colo-
cação de um novo grupo gera-
dor, retirada com substituição 
da coberta em telha canal do 
palco externo, novo projeto de 
iluminação da fachada e do en-
torno do teatro e toda sua pin-
tura interna e externa.

Na conclusão da reforma, 
com a cenotecnia e sonoriza-
ção, a obra foi contemplada 
com novo revestimento cêni-
co, varas de luz, equipamen-
tos de luz, área para guarda 
de equipamento, área para 
dimmerbox, substituição de 
varandas e passarelas na caixa 
cênica, iluminação de serviço 
dentro da caixa cênica, nova 
escada elicoidal para acesso 
as varandas e passarelas, novo 
urdimento, sistema de micro-
fone wireless uhf, polarização 
cardioide, transmissor de mão 
slx, receptor wh30, seleção de 
960 frequências e resposta de 
50hz a 16khz, misturador de 
seis canais com dois amplifi-
cadores de 120wrms digital, 
mixer de áudio digital de 32 
canais de áudio, oito canais 
analógicos auxiliares.

Patrimônio
Em novembro deste ano, 

o Teatro Santa Roza comple-
tou 127 anos de existência, 
reunindo, neste mais de um 
século de história, momentos 
importantes da sociedade pa-
raibana. O espaço foi palco de 
acontecimentos políticos, his-
tóricos e culturais. Esta nova 
reforma deverá levar o espaço 
a outro patamar de utilização.

Adriana Pio, diretora do 
Santa Roza, explica que justa-
mente pelo tombamento, com 
a reforma, não haverá mudan-
ça na capacidade de público 
ou alteração na estrutura da 
edificação do teatro. Porém, é 
um equipamento com ótima 
capacidade de atender ao pú-
blico e apresentações artísticas. 
A plateia está configurada com 
427 assentos; sendo 224 dis-
postos nos camarotes dos dois 
pavimentos, 194 no térreo, três 
para deficientes físicos, três 
para obesos e três no camarote 
do governador do Estado.

Para Simone Guimarães, 
diretora da Superintendência 
de Obras do Plano de Desen-
volvimento do Estado (Su-
plan), esta é mais uma obra 
que coloca a Paraíba na rota 
cultural nacional. “Esta obra 
foi feita com zelo, cuidado, 
pensando no patrimônio que 
o teatro representa, incluindo 
orientação do Iphaep. A clima-
tização é toda nova, as novas 
cortinas recuperaram o gla-
mour original do espaço, entre 
várias restaurações. Tudo para 
proporcionar à população 
grandes apresentações”, rela-
tou a superintendente.

O governador Ricardo Cou-
tinho inaugurou, nesta quarta-
feira (21), a pavimentação da 
Avenida João Suassuna, na ci-
dade de Campina Grande, con-
siderada uma importante obra 
de mobilidade urbana. A obra 
tem quase 1 km de extensão 
e representa um investimento 
de R$ 2,2 milhões visando me-
lhorar o trânsito na Rainha da 
Borborema. A vice-governado-
ra Lígia Feliciano, o deputado 
federal Damião Feliciano, o pre-
sidente da Assembleia Legisla-
tiva, Adriano Galdino, além de 
deputados estaduais e lideran-
ças da região, também partici-
param da solenidade.

Na ocasião, Ricardo Couti-
nho cumprimentou moradores 

e afirmou que a obra é fun-
damental para a mobilidade 
urbana de Campina Grande. 
“Essa obra é muito importante 
porque dá uma ligação direta 
do Centro da cidade para a Es-
cola Técnica, para a UEPB, para 
Bodocongó, enfim desafoga o 
trânsito nessa área. É mais uma 
obra estruturante que fazemos 
em Campina Grande, ao lado de 
outras que ainda serão entre-
gues, como o Parque de Bodo-
congó. Ter uma boa locomoção 
é algo essencial que dá o direi-
to do cidadão ir e vir de forma 
digna. Nas três últimas décadas, 
o número de veículos aumen-
tou muito e é preciso criar con-
dições para escoar o tráfego. 
A Avenida João Suassuna era 

uma necessidade da população 
dessa região e que entregamos 
ao povo com muita satisfação”, 
afirmou o governador.

A Avenida João Suassuna 
recebeu pavimentação asfáltica, 
drenagem, sinalização horizon-
tal e vertical, iluminação e outros 
serviços. “Esta obra vai trazer 
desenvolvimento, qualidade de 
vida e melhorias em todos os sen-
tidos. Estou feliz em poder parti-
cipar dessa inauguração, porque 
sei o quanto era uma obra espe-
rada e necessária para o povo. A 
pavimentação da Avenida João 
Suassuna hoje é uma realidade 
que melhora a vida da popula-
ção campinense”, observou a vi-
ce-governadora Lígia Feliciano.

A diretora-superintendente 

de Obras do Plano de Desenvolvi-
mento do Estado (Suplan), Simo-
ne Guimarães, explicou que a pa-
vimentação se estende do Centro 
até Bodocongó representando 
um avanço para a mobilidade 
urbana da cidade. “Há doze anos 
eu morava nessa cidade e já es-
cutava o povo reivindicando essa 
obra. Então era um desejo antigo 
que foi realizado pelo Governo 
do Estado. A Avenida João Suas-
suna agora é uma rota de fácil 
acesso para o morador se deslo-
car a pontos essenciais em Cam-
pina Grande. A obra com certeza 
trouxe muitos benefícios à popu-
lação”, garantiu.

O aposentado José Leal 
mora em Campina Grande há 
14 anos e acompanhava a reali-

dade da Avenida João Suassuna 
antes da pavimentação. “Aqui 
tem muitos aposentados que 
sofriam na hora de ir ao médico, 
porque essa rua era esburaca-
da, de difícil acesso, demorava 
muito para chegar ao hospital. 
Agora ficou ótimo, porque em 
pouco tempo a gente chega em 
Bodocongó com segurança e 
agilidade”, afirmou.

“Aqui era estrada de barro, 
muito complicado para transitar 
e, além disso, era perigoso por-
que ocorriam muitos assaltos. 
Pedimos bastante que essa obra 
fosse feita e felizmente a Aveni-
da João Suassuna agora oferece 
as condições adequadas para os 
veículos e pedestres”, comentou 
o morador Aloiz Velem.

Avenida João Suassuna, em Campina, é reaberta
investimentos de R$ 2,2 milhões

Teatro tem 127 anos de história, é patrimônio material do Estado e uma das riquezas culturais mais importantes da Paraíba

O Teatro Santa Roza foi 
palco de importantes acon-
tecimentos artísticos e his-
tóricos da Paraíba, como a 
assembleia que concebeu a 
bandeira do Estado; a sessão 
da Assembleia Legislativa 
que mudou o nome da capi-
tal estadual de Paraíba para 
João Pessoa – em homena-
gem ao então presidente (go-
vernador) assassinado em 
26 de julho de 1930; e ainda 
funcionou como cineteatro 
no período de 1911-1941.

A Fundação Joaquim 
Nabuco, entidade vinculada 
ao Ministério da Educação, 
informa que a pedra funda-
mental para a sua construção 
foi oficialmente lançada em 2 
de agosto de 1852, por meio 
da Lei Provincial nº 549, du-
rante o governo de Francisco 
Teixeira de Sá. A edificação 
ficou sob a responsabilidade 
da Sociedade Particular San-
ta Cruz, sendo suspensa em 
1882, por falta de recursos 
financeiros.

A obra foi retomada du-
rante o governo provincial 
de Francisco da Gama Roza, 

de onde vem o nome “Thea-
tro Santa Roza”. Existe uma 
polêmica do “S” e do “Z” na 
grafia da palavra Roza. Uns 
defendem que deve conti-
nuar com Z por ter sido uma 
homenagem ao então gover-
nador Francisco da Gama 
Roza e outros, com S, que é 
a forma etimologicamente 
correta, proveniente do latim 
rosa. Há ainda quem defenda 
que o nome do político Gama 
Roza se grafava com ‘S’, como 
a historiadora Fátima Araújo, 
que lançou um livro sobre a 
história do teatro. Atualmen-
te, no entanto, a grafia da fa-
chada segue com ‘Z’.

O espaço foi inaugurado 
no dia 3 de novembro de 1889, 
ocasião em que foi apresenta-
do o drama “O Jesuíta – ou O 
Ladrão de Honra”, de Henri-
que Peixoto. Doze dias depois 
da inauguração do teatro, foi 
proclamada a República no 
país e Francisco da Gama Roza 
perdeu seu mandato.

Venâncio Neiva, o pri-
meiro governante republica-
no da Paraíba, mudou o nome 
do local para “Teatro do Esta-

do”, ato posteriormente revo-
gado. O político João Pessoa, 
então candidato à vice-presi-
dência do Brasil, quis mudar 
a sua localização por consi-
derar aquela área, na época, 
marginalizada. Todavia, ele 
foi assassinado antes de con-
seguir executar o seu plano.

O edifício
Por dentro assemelha-

se à proa de um navio – está 
voltado para o sul e situado 
no antigo Campo do Conse-
lheiro Diogo, hoje Praça Pe-
dro Américo, Centro de João 
Pessoa. O Teatro é um monu-
mento representativo da ar-
quitetura civil de seu tempo, 
tem estilo neoclássico com 
influência greco-romana.

Para a construção das 
paredes foram utilizadas 
pedras calcárias e para os 
camarotes e revestimento in-
terno, madeira do tipo pinho 
de riga – hoje considerada 
madeira nobre. Na época do 
Brasil Colônia e Império era 
usada como lastro de role-
te em navios que vinham da 
Europa e descartada quando 

as embarcações chegavam ao 
cais do porto de destino, sen-
do reaproveitadas na cons-
trução civil.

Para um teatro com mais 
de 120 anos, é natural que 
ao longo desse tempo tenha 
passado por várias reformas 
e restaurações, porém todas 
as intervenções arquitetôni-
cas tiveram a preocupação de 
conservar o estilo original. O 
teatro, tombado igualmente 
pelo Instituto do Patrimônio 
Histórico e Artístico Nacio-
nal, é considerado ícone da 
cultura paraibana e patrimô-
nio do Estado, vinculado à 
Fundação Espaço Cultural da 
Paraíba (Funesc).

Programação futura
Assim como ocorre no 

Espaço Cultural de João Pes-
soa, a diretoria do Santa Roza 
- juntamente com a Funesc e 
Secretaria de Estado da Cul-
tura (Secult) - afirmou que 
em breve será lançado um 
edital de ocupação que aju-
dará a compor a programa-
ção cultural do teatro após a 
reforma.

Inauguração foi em novembro de 1889

Foto: Walter Rafael
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Governo reúne prefeitos para 
impulsionar agricultura familiar
Fortalecimento da 
produção está sendo 
debatido em todo o Estado

O Governo da Paraíba, 
por meio da Empresa de As-
sistência Técnica e Extensão 
Rural (Emater), integrante 
da Gestão Unificada, está 
reunindo prefeitos das 15 
regiões administrativas no 
Estado para discutir e esti-
mular o fortalecimento das 
atividades produtivas e gera-
doras de postos de trabalho 
e renda, com foco principal 
para a agricultura familiar.

Nesta semana, em parce-
ria com o Sebrae,  o encontro 
aconteceu na região admi-
nistrativa da Emater-GU de 
Sousa e contou com a parti-
cipação de 13 prefeitos elei-
tos do Alto Sertão paraibano. 
Reunião com o mesmo obje-
tivo foi realizada em Itapo-
ranga com a participação dos 
novos gestores eleitos daque-
la região administrativa da 
Emater, sob coordenação da 
técnica Maria de Lourdes Pe-
reira. Afora representações e 
os órgãos parceiros, estive-
ram presentes os prefeitos 
Divaldo Dantas (Itaporanga), 
José Paulo Filho (Santana dos 
Garrotes), Carmelita de Lu-
cena Mangueira (Diamante), 
José Inácio Sobrinho (Santa-
na de Mangueira), Alan Fe-
lipe Bastos (Pedra Branca), 
Maria Leonice Lopes Vital 
(Boa Ventura) e José Leite So-
brinho (São José de Caiana).

Em Sousa, o diretor téc-
nico da Emater, Vlaminck 
Paiva Saraiva, junto com o 
coordenador de Operações, 
Alexandre Alfredo, fez uma 

ampla explanação sobre a 
Ater Pública, destacando a 
importância do serviço para o 
desenvolvimento sustentável 
do setor rural. Ele explicou 
que mais de 90% das políti-
cas públicas destinadas aos 
agricultores familiares são 
executadas pela Emater, pro-
movendo cidadania por meio 
da inclusão produtiva e social.

Já o coordenador da 
Emater de Sousa, Assis Ber-
nardino, fez um resumo das 
principais ações executadas 
naquela região administra-
tiva. Segundo ele, neste ano 
foram assistidas e orienta-
das mais de 12.200 famílias 
agricultoras, envolvendo 
um volume de recursos de 
R$ 26.580.805,12 por meio de 
políticas públicas, tais como 
crédito rural e fundiário, Ga-
rantia Safra, Pnae e PAA, este 
último beneficiando mais de 
35 mil pessoas em situação de 
insegurança alimentar.

Prestigiaram o evento de 
Sousa os prefeitos eleitos de 
Aparecida, Júlio César Quei-
roga de Araújo; Bernardino 
Batista, Gervasio Gomes; Joca 
Claudino Jordhanna Lopes 
dos Santos Duarte; Lastro, 
Athaide Gonçalves Diniz; 
Marizópolis, José Lins Braga; 
Nazarezinho, Salvan Mendes 
Pedrosa; Poço Dantas, José 
Gurgel Sobrinho; Santa Cruz, 
Paulo Cesar Ferreira Batista; 
São Francisco, João Bosco 
Gadelha de Oliveira Filho; 
São José da Lagoa Tapada, 
Cláudio Antonio Marques de 
Sousa; Sousa, Fábio Tyrone 
Braga de Oliveira; Uiraúna, 
João Bosco Nonato Fernan-
des e Vieirópolis, José Célio 
Aristóteles.

O deputado estadual João Hen-
rique (DEM) renunciou o cargo de 
1º vice-presidente da Mesa Diretora 
da Assembleia Legislativa da Paraí-
ba (ALPB). O documento foi proto-
colado ontem à tarde na Secretaria 
Legislativa.

De acordo com informações da 
Secretaria Legislativa da AL, a decisão 
de João Henrique já foi comunicada 
à presidência da Mesa. O deputado 
Adriano Galdino, presidente da As-
sembleia, vai aguardar o ‘pós-natal’ 
para despachar o documento.

De acordo com o secretário legis-

lativo, Washington Rocha, se a renún-
cia acontecesse 90 dias antes do tér-
mino do mandato da Mesa, haveria 
nova eleição, mas como foi bem an-
tes, o presidente da Casa deve seguir 
o protocolo e dar posse ao deputado 
Tião Gomes (PSL), 2º vice-presidente 
da Mesa. Com a posse de Tião, ele se 
torna o primeiro na linha de sucessão, 
em caso de afastamento ou renúncia 
do atual presidente.

A atual Mesa Diretora da Assem-
bleia Legislativa será desfeita no dia 
31 de janeiro. No dia seguinte, assu-
me uma nova diretoria cuja presidên-
cia será exercida pelo deputado Ger-
vásio Maia (PSB).

João Henrique renuncia 
a vice-presidência da AL

MESA DIRETORA
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João Henrique renuncia a cargo e o deputado Tião Gomes deve ocupar seu lugar na Mesa

Unidades do 
MPF na PB 
recebem novos 
procuradores

Unidades do Ministério 
Publico Federal (MPF) na Pa-
raíba receberam novos procu-
radores da República. 

A procuradora da Repú-
blica Janaína Andrade de Sousa 
assume a Procuradoria da Re-
pública no Município (PRM) de 
Monteiro (PB).

O MPF em Sousa (PB) re-
cebe os procuradores Felipe 
Torres Vasconcelos, vindo do 
MPF em Araguaína (TO) e Elia-
be Soares da Silva, oriundo do 
MPF em Balsas (MA).  Os dois 
vão substituir os procuradores 
Tiago Misael e Djalma Feitosa 
que deixarão Sousa e passarão 
a atuar na cidade de Patos (PB).

Em João Pessoa chega o 
procurador Rodrigo Gomes 
Teixeira, vindo da Procurado-
ria da República em Recife. As-
sim que retornar de Portugal, 
onde faz doutorado, o procu-
rador João Raphael Lima, que 
atuava em Patos, assumirá o 
comando do MPF em Guarabi-
ra (PB).

 Após 13 anos atuando 
como procurador Regional da 
República perante o Tribunal 
Regional Federal da 5ª Região, 
o procurador Antonio Edílio 
Magalhães Teixeira retornou à 
Paraíba. Desde novembro des-
te ano, o procurador já atua na 
Procuradoria da República em 
João Pessoa, unidade que che-
fiou no biênio 2003-2004. 

Do Congresso em Foco

Mesmo preso, Bira 
Rocha (PPS) foi eleito 
vereador no município 
paraibano de Catolé do 
Rocha, a 430 km da capi-
tal João Pessoa. A Justiça, 
porém, proibiu o candi-
dato de tomar posse em 
1º de janeiro de 2017. A 
decisão é da juíza Lílian 
Frassinetti Cananea, do 
Tribunal de Justiça da 
Paraíba (TJ-PB).

O presidiário já foi 
diplomado para o cargo 
de vereador por meio 
de uma procuração emi-
tida na última quinta-
feira (15). Mesmo com 
a decisão da Justiça pa-
raibana, Bira Rocha não 
perde o direito ao car-
go. Ele pode recorrer à 
Justiça Eleitoral e ser 
empossado. Para evitar 
a posse do candidato no 
mês que vem, o Judiciá-
rio precisa condená-lo 
em segunda instância 
em um dos seis proces-
sos que ele responde, 
tornando-o assim, um 
candidato ficha suja.

Bira está preso des-
de maio pelos crimes de 
pistolagem, tráfico de 
drogas e violência do-
méstica. Como a prisão 
dele é preventiva, e não 

houve condenação por 
órgão colegiado, Bira 
escapou de ser barrado 
pela Lei da Ficha Limpa. 
Ele recebeu 948 votos 
(5,42% dos válidos) e foi 
o sexto vereador mais vo-
tado, entre os 13 eleitos.

Apesar da contra-
dição entre a cadeia e a 
vida pública, um vídeo 
divulgado na internet 
mostra o momento em 
que o candidato deixa, 
algemado, a escola onde 
votou e entra em um 
camburão para retornar 
à cadeia. Ele é ovacio-
nado por apoiadores e 
acena, com as mãos alge-
madas, em resposta aos 
gritos da plateia.

Durante a campa-
nha, Bira usou um jin-
gle inspirado na música 
“Metralhadora”, da Ban-
da Vingadora, que traz 
o som de uma rajada de 
balas. 

Ele foi preso em uma 
agência bancária em 
João Pessoa pelo Grupo 
de Operações Especiais 
(GOE). Ao registrar sua 
candidatura, Bira estava 
no Presídio PB 1, em João 
Pessoa. No decorrer da 
campanha, foi transferi-
do para a Cadeia Pública 
de Catolé do Rocha, onde 
foi eleito vereador.

Presidiário é proibido 
de tomar posse

ELEITO EM CATOLÉ DO ROCHA
Prazo de entrega 
dos balancetes 
ao TCE tem 
data prorrogada

O prazo de entrega pelas 
prefeituras dos balancetes 
de novembro deste ano ao 
Tribunal de Contas da Paraí-
ba, que se expiraria em 30 
de dezembro, foi prorrogado 
para 10 de janeiro próximo. A 
prorrogação atende ao apelo, 
neste sentido, pelo Conselho 
Regional de Contabilidade 
(CRC) ao presidente em exer-
cício do TCE, conselheiro An-
dré Carlo Torres Pontes.

Ele observou que a 
Assessoria Técnica do Tri-
bunal de Contas (Astec) já 
tinha opinado pelo atendi-
mento parcial do pedido en-
caminhado pelo presidente 
do CRC, Garibaldi Dantas 
Filho, a quem recebeu, em 
seu gabinete, na manhã de 
ontem (21).

O conselheiro André 
Carlo Torres Pontes acen-
tuou, em seu despacho que o 
prazo para entrega de balan-
cete “não se confunde com a 
suspensão de prazos proces-
suais. Esta, inclusive, já atin-
ge advogados, contadores e 
demais profissionais que mi-
litam no TCE”.

Ao considerar o pro-
nunciamento da Astec, “que 
replica precedente do ano 
passado” e, ainda, “normati-
vo específico da Corte conce-
dendo prazo de 10 dias para 
eventuais correções”, o pre-
sidente em exercício do TCE 
entendeu pelo deferimento 
parcial do pedido. 

Servidores de Campina 
Grande voltaram a ocupar a 
galeria da Câmara Municipal 
na manhã de ontem (21) pe-
dindo a revogação da lei que 
concedeu reajuste de 26% 
para os vereadores da casa 
em 2017, além da criação do 
13º salário para eles.  Com 
a ocupação, a sessão acabou 

sendo encerrada sem que o 
tema entrasse em pauta. Este 
foi o terceiro protesto em 
uma semana contra a deci-
são.

Na última terça-feira 
(20) aconteceu a sessão que 
aprovou a Lei Orçamentária 
Anual (LOA) 2017 de Cam-
pina Grande, prevendo rea-
juste de 7% para o funciona-
lismo. Ontem, o assunto do 

reajuste seria retomado pe-
los vereadores, mas a sessão 
foi encerrada e os servidores 
iniciaram um novo protesto. 

Segundo a assessoria do 
presidente da Câmara, Pi-
mentel Filho, o assunto pode 
voltar à pauta na sessão de 
hoje (22). O presidente mar-
cou uma reunião com a ban-
cada de oposição para discu-
tir o assunto. 

Manifestantes voltam a fazer
protestos na Câmara de CG

REAJUSTE SALARIAL DOS VEREADORES
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O vereador Zezinho 
Botafogo (PSB) parabe-
nizou a gestão do gover-
nador da Paraíba, Ricardo 
Coutinho (PSB), durante 
pronunciamento, na Câ-
mara Municipal de João 
Pessoa (CMJP). O parla-
mentar foi o segundo ora-
dor da sessão ordinária de 
ontem (21), e destacou os 
benefícios à Mobilidade 
na capital devido ao Via-
duto Eduardo Campos, o 
Viaduto do Geisel, obra 
do Governo da Paraíba 
inaugurada na noite da 
última terça-feira (20). 

“Ficamos alegres 
quando as coisas boas 

acontecem. Como mem-
bro do partido e aliado 
de sua administração, fico 
bastante feliz em ver João 
Pessoa receber obras tão 
significativas, desde as 
mais simples às grandio-
sas. Temos que reconhecer 
as grandes obras e Ricardo 
fez por toda a capital, seja 
em qual bairro for. Que 
a Paraíba continue nesse 
ritmo de crescimento”, co-
mentou Zezinho.

Na ocasião, o parla-
mentar destacou que a 
obra conseguiu resolver 
uma situação de caos na 
mobilidade da capital que 
perdurava há muito tem-

po, haja vista que o tre-
cho conecta bairros das 
Zonas Sul e Leste de João 
Pessoa. Serão beneficia-
dos diretamente os mora-
dores do Geisel, Esplana-
da, Jardim São Paulo, José 
Américo, Grotão e Cidade 
Verde. “Em vésperas de 
feriados, a partir de 14h, 
os condutores chegavam 
a perder até 3 horas em 
engarrafamento naquele 
trecho”, lembrou Zezinho 
Botafogo.

Na ocasião, vários 
parlamentares presen-
tes no Plenário Senador 
Humbertto Lucena elo-
giaram a obra.

Vereador parabeniza governo 
por inauguração de viaduto

MOBILIDADE URBANA NA CAPITAL
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encontra droga e dinheiro 
dentro de bicho de pelúcia
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Credores devem se
habilitar para participar
do processo de conciliação

Prazo para acordo termina hoje
PRECATÓRIOS 2008/2009

Termina hoje o prazo 
para que os credores de pre-
catórios inscritos no biênio 
2008/2009 se habilitem para 
receber seus créditos por 
meio de acordos diretos. O 
prazo para habilitação esta-
va previsto para encerrar na 
última sexta-feira (16), mas 
devido às festividades de final 
de ano, ao início do recesso do 
Poder Judiciário e ao grande 
número de interessados em 
aderir à modalidade, o Gover-
no do Estado da Paraíba, por 
meio da Procuradoria Geral do 
Estado (PGE-PB) e da Câmara 
de Conciliação de Precatórios 
(Conprec), decidiu prorrogar 
o prazo de inscrição. 

A medida vai permitir 
o pagamento de precatórios 
por meio da conciliação, 
dentro da ordem cronoló-
gica da lista formada para 
acordos diretos, com deságio 
de 40%. No primeiro edital 
lançado em setembro, desti-
nado ao pagamento de pre-
catórios inscritos no biênio 
2006/2007, foram formali-
zados 180 acordos, que tota-
lizam mais de R$ 12 milhões, 
liberados aos credores em 25 
de novembro.

Os credores do biênio 
2008/2009 interessados em 
se habilitar para receber seus 
créditos por meio do acor-
do devem protocolizar seus 
pedidos até hoje, na sede da 
Procuradoria Geral do Estado 
(PGE), localizada na Avenida 
João Machado, 394, no Cen-
tro, de João Pessoa, das 9h às 
16h, mediante prévio agen-
damento eletrônico, que deve 
ser feito no portal da PGE 
(www.pge.pb.gov.br). 

A Gerência de Preca-
tórios da PGE e a Conprec 
informam que o número de 
credores que se habilitaram 
até agora para aderir ao acor-
do já é mais que o dobro em 
relação ao primeiro edital. 

O procurador-geral do Es-

tado e presidente da Conprec, 
Gilberto Carneiro, explicou 
que nesta segunda etapa po-
derão celebrar acordos dire-
tos os credores originários 
de precatórios de qualquer 
segmento de Justiça (estadual, 
trabalhista e federal) inscri-
tos nos orçamentos do biênio 
2008/2009, seus sucessores 
ou cessionários, mediante de-
ságio de 40%, a ser aplicado 
sobre o valor do crédito, em 
definitivo, sem recursos pen-
dentes ou sujeito a retificação.

“Os credores de preca-
tórios deste biênio que não 
se habilitarem para realizar 
acordo neste período não 
poderão aderir aos eventuais 
editais posteriores relativos a 
biênios diversos. Se deixarem 
para fazer posteriormente te-
rão suas propostas indeferi-
das liminarmente”, explicou.

O credenciamento deve 
ser feito perante à Conprec 
por meio de requerimento 
disponibilizado no portal 
eletrônico da PGE, devida-
mente preenchido e acom-
panhado com a documen-
tação exigida, para adesão 
voluntária e a declaração de 
concordância com o percen-
tual mínimo a ser reduzido 
no acordo, de renúncia de 
qualquer pendência judicial 
ou administrativa, atual ou 
futura em relação ao pre-
catório e de titularidade do 
crédito. Além disso, o acor-
do será feito de forma indi-
vidual, não haverá acordos 
coletivos, e é obrigatória a 
presença de um advogado, 
habilitado pelo credor.

Gilberto Carneiro explicou 
que o novo edital só contempla 
os precatórios inscritos nos 
anos de 2008 e 2009. Os dos 
anos de 2006 e 2007 que não 
se habilitaram em seus respec-
tivos exercícios não poderão 
se credenciar agora. Além 
disso, ressaltou que a prorro-
gação do prazo foi excepcio-
nal, devido ao recesso de final 
de ano e ao grande número 
de credores desses exercícios 
interessados em se habilitar 
para celebração do acordo.

Os contribuintes paraibanos 
que estão aderindo ao Refis do 
ICMS nas repartições fiscais do 
Estado apontaram as vantagens 
para regularizarem as suas dívi-
das neste final de ano. Um dos 
principais motivos relatados pe-
los empresários que aderiram foi 
a oportunidade de renegociação 
dos valores das dívidas com re-
dução de 100% das multas e de 
50% dos juros no momento de 
forte recessão econômica. O Re-
fis entrou em sua última semana 
e a data limite para adesão ter-
mina no dia 29 de dezembro nas 
repartições fiscais.  

Para o empresário Cláudio 
Cerqueira, o Refis do ICMS na 
Paraíba chegou no momento 
oportuno diante da forte crise 
econômica que o País atraves-
sa. “Fazer uma renegociação 
com condições de saldar a dívi-
da e ainda parcelada com bons 
descontos melhorará o fluxo de 
caixa da empresa no próximo 
ano. A dívida acumulada estava 
causando problemas, mas agora 
me sinto mais aliviado com ade-
são ao Refis. Vou começar 2017 
sem problema e mais tranquilo 

de caixa com a regularização no 
Fisco Estadual”, comentou o em-
presário. 

O empresário Sérgio Caval-
cante apontou a abertura do Re-
fis do ICMS como "uma oportu-
nidade importante para os dois 
lados, ou seja, para o Estado que  
tem a oportunidade de recolher 
tributos atrasados e mais ainda 
para os contribuintes que podem 
quitar seus débitos com descon-
tos vantajosos. Esperamos que o 
recurso recolhido seja revertido 
para obras e serviços em prol da 
população mais carente  do Esta-
do”, destacou.

Já para o contador Irandy 
Vieira, a redução das despesas de 
tributos atrasados para 2017 e o 
impacto positivo para as contas 
das empresas devido aos descon-
tos no momento de crise recessi-
va elevam a importância do Refis 
neste final do ano. 

Onde fazer a adesão
Os contribuintes paraibanos 

com domicílio na Grande João 
Pessoa, que pretendem fazer si-
mulações dos débitos fiscais ou 
adesão, têm um espaço especí-

fico para renegociações no Cen-
tro Administrativo do Estado, 
no bairro Jaguaribe. Eles podem 
fazer a adesão no 3º andar do 
bloco III (Secretaria de Adminis-
tração). Já os contribuintes do 
interior do Estado podem procu-
rar a Recebedoria de Renda em 
Campina Grande ou as coletorias 
do Estado nos demais municípios 
mais próximos ao domicílio da 
empresa. 

Prazo final
O prazo de adesão ao Paga-

mento Especial de Créditos Tri-
butários (PEP), mais conhecido 
como Refis pelos contribuintes 
paraibanos, começou no dia 15 de 
dezembro e se estende até o dia 
29 deste mês. As pessoas físicas e 
jurídicas com dívidas atrasadas de 
ICMS com fatos geradores até o 
dia 30 de junho de 2016 poderão 
quitar seus débitos com redução 
de 100% das multas e de 50% dos 
juros. Outra opção para os débitos 
superiores a R$ 30 mil é a divisão 
ainda em seis parcelas mensais 
com o mesmo desconto, mas a pri-
meira parcela precisa ser efetuada 
até o dia 29 deste mês.

Contribuintes destacam vantagens
ADESÃO AO REFIS DO ICMS

FOTO: Secom-PB

Prazo de adesão ao Pagamento Especial de Créditos Tributários, conhecido como Refis, termina dia 29, nas repartições fiscais

O Governo do Estado, 
por meio da Secretaria de 
Estado do Desenvolvimento 
Humano (Sedh), em parce-
ria com a Empresa dos Cor-
reios e Telégrafos, paga até 
amanhã o Abono Natalino, 
benefício concedido para 
os usuários do Programa 
Bolsa Família. O pagamento 
teve início no último dia 10 
de dezembro. 

Em João Pessoa, o pa-
gamento é realizado no Es-
tádio Almeidão, das 8h às 
17h, e em Campina Grande 
na Universidade Estadual da 
Paraíba (no Centro de Arte e 
Cultura, vizinho aos Correios 
e Telégrafos), também das 8h 
às 17h. 

Já nos demais municí-
pios, o pagamento ocorre 
nas Agências dos Correios e 
Telégrafos. Para ter acesso 
ao Abono Natalino, o usuário 
deve levar CPF, documento 
com foto e o Cartão do Bolsa 
Família, que tem o Número 
de Inscrição Social (NIS).

Cronograma
O pagamento segue o cro-

nograma estadual de acordo 
com o NIS. Hoje recebem os 
beneficiários que têm o NIS 
com número final 9 e amanhã, 
quando se encerra o paga-
mento, os que têm o NIS com 
número final zero. Quem não 
compareceu no dia determina-
do, deve procurar os locais de 
pagamento para sacar o Abono 
Natalino. O programa, que está 
na 5ª edição, conta também 
com a parceria da Secretaria 
de Estado da Segurança Públi-
ca e Defesa Social, que garante 
toda segurança da ação. 

Dengue
Ainda nos locais de pa-

gamento do Abono Natalino, 
o Comitê de Combate à Den-
gue da Sedh realiza mobiliza-
ção para alertar a população 
sobre a importância de evi-
tar a proliferação do mosqui-
to Aedes aegypti, que trans-
mite doenças como dengue, 
zika e chikungunya.

Abono Natalino é pago 
até amanhã no Estado

BENEFÍCIO

O Centro de Línguas da 
Paraíba divulgou novas datas 
de matrículas e aulas. A escola 
encontra-se em recesso para 
manutenção da infraestrutura 
e retoma para matrículas de 
vagas remanescentes e cur-
so de férias a partir do dia 9 
de janeiro de 2017. Os cur-
sos oferecidos no espaço são: 
Inglês, Francês, Espanhol, 
Português e Redação.

O diretor do Centro, Agri-
pino Elias, informou que o 
espaço entrou em recesso na-
talino a partir desta semana 
e também para manutenção 
da parte física, como limpeza 
e pintura. Entre os dias 3 e 7 
de dezembro, a escola realizou 
matrículas dos alunos da Rede 
Estadual de Ensino da Paraí-
ba, para os quais foram reser-

vadas 60% das vagas. Os 40% 
restantes poderiam ser preen-
chidos pelo público em geral e 
as matrículas aconteceram de 
12 a 17 de dezembro. 

O diretor explica, no en-
tanto, que ainda há vagas re-
manescentes para o público 
geral, que serão realizadas 
a partir do dia 9 de janeiro, 
nos três turnos. Os cursos de 
férias, que antes começariam 
dia 2, só retornam também a 
partir do dia 9, devido aos ser-
viços de manutenção. 

Matrículas
Para a matrícula, os alu-

nos ou responsáveis deve-
rão levar duas fotos 3×4 re-
centes; cópia de Certidão de 
Nascimento ou casamento; 
cópia de comprovante de en-

dereço atual; e cópias de RG 
e CPF. Os interessados da co-
munidade em geral deverão 
apresentar o comprovante 
de pagamento da taxa de ma-
trícula no valor de R$ 200,00. 
Não há cobrança de demais 
taxas ou mensalidades. 

Cursos de férias
Além dos cursos regu-

lares, o Centro de Línguas da 
Paraíba está com inscrições 
abertas para os intensivos de 
Inglês e Espanhol. O intensi-
vão de férias irá acontecer a 
partir do dia 9 de janeiro e os 
interessados devem fazer as 
matrículas presencialmente.

Os estágios oferecidos 
para o intensivão de férias 
de Inglês serão o 1 e 2. Se-
rão oferecidas duas turmas 

de Inglês 1, às segundas e 
quartas, período vespertino; 
e terças e quintas, período 
noturno. As turmas do está-
gio 2 terão aulas às segundas 
e quartas-feiras, das 18h às 
21h; e às terças e quintas, 
das 14h30 às 17h30.

O intensivo de Espanhol 
oferece três estágios: 1, 3 e 6. 
Às segundas e sextas, das 14h 
às 17h, acontece o Espanhol 
1; o Espanhol 3 será oferecido 
às segundas e quartas, das 8h 
às 11h; e às terças e quintas, 
das 14h às 17h, acontece o es-
tágio 6. Todas as turmas terão 
dois encontros semanais de 
três horas. O valor do curso 
será de R$ 200,00. O Centro 
de Línguas está localizado na 
Avenida Rui Carneiro, 925, 
Miramar, João Pessoa.

Matrículas são retomadas em 9 de janeiro
RECESSO NO CENTRO DE LÍNGUAS
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Polícia prende mulher e encontra 
droga dentro de boneco de pelúcia 
No brinquedo da filha 
da acusada também 
foi encontrado dinheiro

Policiais civis da De-
legacia de Repressão a 
Entorpecentes (DRE) de 
Campina Grande prende-
ram ontem em flagrante, 
no bairro do José Pinheiro, 
Joilma Almeida de Araújo 
Silva, 23 anos, suspeita de 
tráfico de drogas.

A polícia chegou até 
Joilma quando investigava 
uma denúncia anônima fei-
ta para o telefone 197 - Dis-
que Denúncia da Secretaria 
de Estado da Segurança e 
da Defesa Social (Seds). A 
pessoa informou ao servi-
ço de inteligência que uma 
mulher estava comerciali-
zando drogas em uma casa 
na Zona Leste da cidade.

Seguindo as informa-
ções, os agentes de inves-
tigação da Delegacia de 
Repressão a Entorpecen-
tes chegaram até a rua 
onde a suspeita morava no 
bairro do José Pinheiro. O 
local passou a ser moni-

torado para saber como 
o comércio criminoso de 
entorpecentes funcionava. 
Os policiais queriam fla-
grar o momento em que as 
drogas seriam entregues 
para a mulher.

A movimentação de 
pessoas entrando e sain-
do da residência chamou 
atenção dos policiais. A 
casa foi cercada para im-
pedir a fuga da investigada 
e quando a polícia entrou 
no local depois de várias 
buscas encontrou um bi-
chinho de pelúcia em cima 
de um móvel na sala. 

“Quando abrimos o 
brinquedo que pertence a 
uma das filhas da investi-
gada encontramos várias 
trouxinhas de maconha e 
notas de dois reais carac-
terizando a venda de dro-
gas”, falou o delegado da 
DRE, Ramirez São Pedro.

A droga era escondida 
dentro do boneco de pelú-
cia para despistar a polícia 
no caso de alguma aborda-
gem e também facilitar o 
transporte das drogas sem 
chamar a atenção. Joilma 

já responde a um processo 
no Estado de Pernambuco 
por furtar objetos da feira 
de Caruaru. Ela também já 
foi condenada pela Comar-

ca de Campina Grande por 
receptação de produtos 
roubados. Agora Joilma vai 
responder na Justiça por 
tráfico de drogas.

A suspeita foi ouvida 
na delegacia e está reco-
lhida na carceragem da 
Central de Polícia de Cam-
pina Grande no bairro do 

Catolé. Joilma Almeida de 
Araújo Silva vai permane-
cer no local aguardando 
a decisão da audiência de 
custódia.

Dinheiro e trouxinhas de maconha estavam escondidos dentro do bicho de pelúcia para despistar a polícia no caso de uma abordagem

A Esparta, Centro 
de Saúde, Estética e 
Beleza, cujo teto desa-
bou na tarde de terça-
feira (20) na cidade de 
Sousa, no Sertão pa-
raibano, foi flagrada 
funcionando irregu-
larmente durante ação 
de fiscalização reali-
zada no dia 15 deste 
mês e notificada por 
não possuir registro no 
Conselho Regional de 
Educação Física da 10ª 
Região (CREF10/PB). 

O estabelecimen-
to, que funciona como 
academia de ginástica, 
na Rua Cônego José 
Nunes, número 466, 
centro do município de 
Sousa, tem até o dia 30 
de dezembro para dar 
entrada no registro 
junto ao CREF10/PB, 
caso contrário, uma 
ação civil pública será 
impetrada.

De acordo com in-
formações do Corpo de 
Bombeiros, no momen-
to do acidente, quando 
teto, estrutura de ma-
deira e telhado caíram, 
havia cerca de 20 pes-
soas no local. Três delas 
chegaram a ser levadas 
para o hospital com fe-
rimentos leves.

O Conselho Re-
gional de Educação 
Física da 10ª Região 
(CREF10/PB) ressalta 
a importância da po-
pulação em buscar in-
formações quanto a 
situação do estabele-
cimento onde preten-
de realizar atividades 
físicas, antes de se ma-
tricularem. Isso pode 
ser feito através de so-
licitação junto ao site 
do Conselho (www.
cref10.org.br), e-mail 

(contato@cref10.org.
br) ou pelo telefone 
(83) 3244-3964.

De acordo com o 
assessor jurídico do 
Conselho, o advoga-
do Gustavo Lima Neto 
(OAB/PB 10.977), a Re-
solução do Conselho 
Federal (Confef) nº 
134/2007 prevê, em seu 
Art. 4º, que os estabe-
lecimentos de presta-
ção de serviços na área 
das atividades físicas e 
esportivas devem, obri-
gatoriamente, contar 
com a assistência de 
responsável técnico, 
registrado no CREF, na 
forma da lei. “Há ainda 
a Lei nº 6.839/1980 que 
consigna a obrigatorie-
dade do registro das 
pessoas jurídicas nos 
conselhos profissionais, 
caso a atividade-fim 
delas integre a seara 
dos atos típicos de pro-
fissional submetido ao 
controle das entidades 
fiscalizadoras da pro-
fissão, como é o caso 
das academias. Lamen-
tamos imensamente o 
acidente, mas ressalta-
mos a todos a importân-
cia de buscarem sempre 
os serviços de empresas 
com registro no Conse-
lho”, destacou.

Teto de academia 
sem registro desaba

EM SOUSA

A Comunidade Quilombo-
la do Grilo, no município parai-
bano de Riachão do Bacamar-
te, recebeu o título provisório 
de dois dos três imóveis que 
integram o território de 139 
hectares reivindicado por suas 
71 famílias. 

O Contrato de Conces-
são de Direito Real de Uso 
(CCDRU), que serve como título 
provisório, foi assinado no ga-
binete do Instituto Nacional de 
Colonização e Reforma Agrá-
ria na Paraíba (Incra/PB) pelo 
superintendente regional da 
Autarquia, Solon Alves Diniz, 
pela presidente da Associação 
da Comunidade Quilombola 
do Grilo, Leonilda Coelho Te-
nório dos Santos (conhecida 
como Paquinha) por seu filho, 
Márcio dos Santos, e pelas ser-
vidoras do Serviço de Regu-
larização de Territórios Qui-
lombolas do Incra/PB Sheilla 
Guerra e Regina Silva. 

O CCDRU garante a posse 
da área pela comunidade até 
que seja concluída pela Jus-
tiça Federal a ação de desa-
propriação do último imóvel 
incidente sobre o território 
quilombola. Após a conclusão 
desta fase, ocorrerá a emissão 
dos títulos definitivos das ter-
ras à comunidade. 

Em março de 2016, passa-
ram à posse do Incra dois imó-
veis que integram o território 

reivindicado pela comunidade 
do Grilo, Serra Rajada I e II, que 
somam cerca de 119 hectares 
e estão situados a aproxima-
damente 98 quilômetros da 
capital paraibana. Os outros 
20 hectares do território rei-
vindicado já estão em posse da 
comunidade. Desde então, con-
forme a antropóloga do Serviço 
de Regularização de Territó-
rios Quilombolas do Incra na 
Paraíba, Maria Ester Fortes, a 
comunidade já pode usufruir 
plenamente do seu território, 
com acesso pleno e autoridade 
sobre as áreas.

Para Paquinha, a conquis-
ta das áreas reivindicadas sig-
nifica mais do que a garantia 
de permanência das famílias 
na terra onde viveram seus an-
tepassados. “Foi um dos dias 
mais importantes da minha 
vida. Esta conquista significa 
tudo para nós, principalmente 
libertação. Hoje podemos plan-
tar sem medo, fazer uma pe-
quena barragem e investir na 
produção”, afirmou a presiden-
te da associação da Comunida-
de do Grilo. “Desde a imissão 
de posse todos estão felizes na 
comunidade”, acrescentou.

Durante a assinatura do 
CCDRU, o superintendente do 
Incra/PB garantiu a constru-
ção de um poço artesiano, em 
2017, para atender as famílias 
da comunidade, localizada na 

região do Agreste paraibano. 
Paquinha contou que, 

mesmo passando por um lon-
go período de estiagem e de-
pendendo principalmente da 
pouca água proveniente de um 
poço amazonas com três me-
tros de profundidade, perfura-
do pela comunidade há cerca 
de dois meses, algumas famí-
lias do Grilo se dedicam ao cul-
tivo de hortaliças. Segundo ela, 
antes do pequeno poço, eram 
necessárias até três viagens de 
jumento até a barragem mais 
próxima da comunidade, a cer-
ca de 20 minutos, para conse-
guir a água para a horta. 

“Com a ajuda da horta 
estamos conseguindo tirar 
nosso sustento. Mas, com um 
poço mais profundo, podemos 
multiplicar a horta”, disse Pa-
quinha, que contou ainda que 
as plantações de feijão, milho, 
fava, macaxeira, inhame e ba-
tata-doce da comunidade vêm 
sendo prejudicadas pela forte 
seca dos últimos anos.

Solon Diniz afirmou que 
estava feliz pelas duas primei-
ras entregas dos CCDRUs de 
comunidades quilombolas pa-
raibanas – do Grilo e do Senhor 
do Bonfim, em 5 de dezembro, 
– terem acontecido durante sua 
gestão no Incra/PB. “Espero que 
estes dois títulos emblemáticos 
que entregamos se multipli-
quem no próximo ano”, disse.

Comunidade do Grilo recebe
título provisório de terras

qUiLOMBOLAS Perspectiva 
de chuva se 
mantém dentro 
da normalidade

As previsões climáticas 
para o primeiro trimestre de 
2017 se mantêm dentro da 
normalidade, com possibilida-
de de chuvas características, 
localizadas e mal distribuídas 
na região Semiárida, Cariri, 
Curimataú e Litoral paraiba-
no. Essa projeção foi feita pelo 
meteorologista da Agência 
Executiva de Gestão das Águas 
da Paraíba (Aesa),  Flaviano 
Fernandes Ferreira, na  terça-
-feira (20), durante a palestra 
"Perspectiva Climática para 
2017" promovida pela Asso-
ciação dos Produtores de Cana 
da Paraíba (Asplan).

O meteorologista comen-
tou ainda que se o aqueci-
mento do Oceano Atlântico se 
mantiver nos níveis atuais, a 
tendência é de que haja chu-
vas significantes entre março 
e agosto. Flaviano explicou e 
mostrou através de gráficos 
que o Oceano Atlântico está 
aquecendo, enquanto que no 
Atlântico Norte ocorre o fe-
nômeno contrário, ou seja, 
um resfriamento, e que isso é 
significativo para a formação 
de nuvens no Litoral do Brasil. 
Além disso, segundo ele, a lo-
calização do vórtice ciclônico 
(aquelas espirais próximas ao 
continente facilmente visuali-
zada nos mapas meteorológi-
cos) está favorável para forma-
ção de nuvens. “Se o centro do 
vórtice estiver no continente, 
não há previsibilidade de chu-
vas. Mas, os mapas meteoroló-
gicos disponíveis atualmente 
mostram que ele está no oce-
ano e suas bordas próximo ao 
continente e isso é um prenún-
cio de que as chuvas virão”, 
destacou o meteorologista.

Segundo Flaviano, os qua-
tro sistemas que provocam 
chuvas no Nordeste estão rela-
cionados aos Vórtices Ciclôni-
co, Fase de Convergência, Dis-
túrbios Ondulatórios e Frente 
Fria e neste momento a maior 
referência é o Vórtice Ciclônico 
que atua até fevereiro. Contrato foi assinado no gabinete do Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária na Paraíba 

FOtO: Kalyandra Vaz 

FOtO: Divulgação

Estabelecimento 
tem até o dia 
30 de dezembro 
para dar entrada 
no registro 
junto ao 
CREF10/PB 
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Banco de Leite Humano está 
com estoque abaixo da média
Campanha será lançada 
em janeiro para incentivar 
as mães doadoras da PB

José Alves
zavieira2@gmail.com

O Banco de Leite Huma-
no do Estado Anita Cabral 
está atualmente com o esto-
que de leite abaixo da média 
e necessitando também de 
recipientes de vidro de nes-
café, café solúvel e maionese, 
que são utilizados para arma-
zenamento do produto. Para 
reverter o quadro, o órgão vai 
deflagrar, em janeiro, a cam-
panha SOS Leite Materno nas 
principais cidades da Paraíba.

Segundo a diretora de 
Assistência do Banco de Lei-
te, Érica Marçal, “a média 
de mães doadoras de leite 
ao longo do ano é de apro-
ximadamente 70 por mês, 
mas neste período de festas 
e férias, quando muita gente 
viaja, o número de doadoras 
cai para 30, ou seja, menos 
60% de mulheres”, afirmou, 
enfatizando que o leite doa-
do ao banco já salvou a vida 
de milhares de crianças que 
nascem prematuras ou com 
alguma patologia.

Nos dias normais de co-
leta, as mulheres doam entre 
200 ml e três litros e meio de 
leite, mas todos os anos, nesta 
época de fim de ano e férias, 
há uma tendência nacional na 
queda do estoque, produzin-
do déficit médio de 30% na 
coleta mensal.

Média mensal
Só na Região Metropo-

litana de João Pessoa existe 
uma média de 300 receptores 
de leite por mês. O leite que é 
doado no banco é endereça-
do a bebês recém-nascidos e 
prematuros, crianças que es-
tão abaixo do peso em leitos 
neonatais, ou seja, que estão 
em UTIs e enfermarias can-
gurus, além de bebês que es-
tão utilizando sondas ou têm 
alguma patologia.

Em toda a Paraíba, a mé-
dia do número de receptores 
é de mais de 600 crianças por 
mês e a solicitação do leite aos 
bancos ou postos é feita me-
diante prescrição médica de 
cada hospital maternidade. 

A campanha
A campanha SOS Leite 

Materno, que geralmente se 
inicia no mês de janeiro, se es-
tende até o fim do mês de fe-
vereiro. O objetivo é alertar as 
mães doadoras para que pos-
sam coletar e disponibilizar 
o produto para o estoque do 
banco e, consequentemente, 

para os bebês necessitados. 

Doação em qualquer lugar
Em casos de viagens, 

as doações podem proceder 
normalmente. É necessário 
apenas que a doadora ativa 
entre em contato com o banco 
de leite mais próximo. Mesmo 
que as mães se desloquem 
para outros estados, elas po-
derão fazer doações, porque 
existem mais de 200 bancos 
de leite em todo o País. As do-
adoras podem ter acesso aos 
bancos pela internet ao visitar 
a página da Rede Brasileira 
de Bancos de Leite Humano 

(www.redeblh.fiocruz.br).
Nos casos de desloca-

mentos dentro da Paraíba, as 
doadoras têm acesso a seis 
bancos de leite e 16 postos 
de coleta. O contato é sim-
ples. Basta ligar para o banco 
de leite de referência, o Ani-
ta Cabral, (83 3215-6047) 
ou encontrar o serviço mais 
próximo através do acesso à 
página do Governo da Paraíba 
(http://www.paraiba.pb.gov.
br/saude). Na página eletrô-
nica está disponível o endere-
ço e o contato de toda a rede 
paraibana de bancos de leite.

As mães em lactação po-

dem visitar esses pontos em 
caso de intercorrência mamá-
ria ou se precisar de ajuda na 
amamentação. Caso a mulher 
seja doadora ativa, basta ape-
nas se identificar em qualquer 
banco ou posto de coleta que 
estiver. Não é necessário fazer 
novo cadastro, pois através 
da comunicação interna do 
serviço há o repasse das infor-
mações. “O banco de leite vai 
até a casa da doadora através 
de visita domiciliar ou onde 
ela desejar”, disse Marçal, in-
formando que o banco atende 
em média, cerca de 170 crian-
ças por mês. 

n O Banco de Leite Anita Cabral 
funciona na Maternidade Frei Damião, 
no bairro de Cruz das Armas, em João 
Pessoa, e é um centro de referência 
no Nordeste. Fornece suporte técnico 
para toda a rede paraibana de bancos 
e postos de coleta de leite materno, 
que beneficia milhares de mães e be-
bês em toda a Paraíba. Foi inaugurado 
em 1987 e, desde então, contribui 
para o fortalecimento e incentivo à 
prática da amamentação e doação de 
leite materno.
n Para se tornar uma doadora, basta 
a mulher estar amamentando, ser 
saudável e ter produção de leite maior 
que a necessidade do bebê. Para 
doar é só procurar uma das unidades 
distribuídas em todo o Estado, que os 
funcionários vão até a residência da 
doadora para fazer a coleta.
O leite doado é processado e anali-
sado por um laboratório, certificado 
pela Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz), 
que garante a inativação dos pro-
tozoários, vírus, fungos e bactérias 
patogênicas, oferecendo ainda a in-
formação de todas as características 
físico-químicas, como grau de acidez, 
quantidade de gordura e maturidade 
do produto. Isso garante que cada 
receptor atendido receba o leite 
específico para o quadro clínico.
n Os Postos de coleta estão insta-
lados no Hospital da Unimed, Hospital 
General Edson Ramalho, Hospital Clim, 
Hospital Mater e Hospital Univer-
sitário Lauro Wanderley, em João 
Pessoa, e nos hospitais maternidades 
dos municípios de Itabaiana, São José, 
Santa Luzia, Campina Grande, Galante, 
Patos, Pombal, Sousa, Bonito de 
Santa Fé, Guarabira e Solânea.

Serviço

VEJA ONDE FUNCIONAM OS DEMAIS BANCOS DE LEItE

Cajazeiras
Hospital Regional de Ca-

jazeiras Dep. José de Sousa 
Machel

Banco de Leite Humano 
Josefa Garcia Rolim

Rua tabelião Antonio 
Holanda, s/n , Centro

tel.: 83-3531-3563 (blhc-
jz@hotmail.com)

Guarabira
Hospital Regional de 

Guarabira Antonio Paulino 
Filho

Banco de Leite Humano 
Merijane Claudino da Silva

Rua Prefeito João Pi-
mentel Filho, 447 , Centro

tel.: 83-3271-2083 (blh-
gba@hotmail.com)

João Pessoa
Instituto Cândida 

Vargas
Banco de Leite Huma-

no Dra. Zilda Arns
Avenida Coremas, 

865 , Jaguaribe, em João 
Pessoa

tel.: 83-3015-1555 
(blhicv@gmail.com)

Campina Grande
Instituto de Saúde Elpí-

dio de Almeida (Isea)
Banco de Leite Humano 

Dr. Virgílio Brasileiro
Vila Nova da Rainha, 147 , 

Centro, em Campina Grande 
tel.: 83-3310-6356 – 

Fax: 83-3310-6388 (blh.
isea@gmail.com)

Patos
Maternidade Dr. Peregri-

no Filho
Banco de Leite Humano 

Dra. Vilani Kehrle
Rua Elias Asfora, s/n , 

Jardim Guanabara
tel.: 83-3423-2157 – Fax: 

83-3421-3601 (dra.vilanikehr-
le@gmail.com)

O Hospital Estadual de Emer-
gência e Trauma Senador Humberto 
Lucena, em João Pessoa, entregou 
ontem o certificado de conclusão 
do Curso de Instrumentação do Blo-
co Cirúrgico, para 31 profissionais 
da enfermagem. O objetivo foi ca-
pacitar a equipe de enfermagem 
que está atuando no setor, para 
proporcionar o desenvolvimento de 
habilidades e maior segurança du-
rante a realização do procedimen-
to cirúrgico. O evento contou com 
a participação de representantes do 
Centro Formador de Recursos Hu-
manos (Cefor-RH/PB). 

Segundo a diretora-geral da 
instituição, Sabrina Bernardes, essa 
capacitação é extremamente impor-
tante para todos os profissionais da 
instituição. “Somos um hospital de 
perfil cirúrgico, a demanda das ci-
rurgias é alta. Se os funcionários do 
setor estiverem todos capacitados 
a instrumentar, facilitará muito o 
tempo do procedimento e diminui-
rá o risco de infecção, além de ser 
uma tranquilidade para o médico 
que está operando”, frisou. 

O grupo que se formou ontem 
participou de cinco encontros pre-
senciais de 40 horas semanais e mais 

80 horas de prática, dando um total 
de 120 horas e uma duração de qua-
tro meses. De acordo com a coorde-
nadora do Bloco Cirúrgico, Roberta 
Amadeu, os capacitados reforçarão 
o setor. “O curso era necessário por 
causa da demanda nos procedimen-
tos cirúrgicos e uma unidade de 
saúde que realiza diariamente pro-
cedimentos de alta complexidade 
precisa ter à disposição instrumen-
talistas capacitados e prontos para 
atuarem no nosso dia a dia”, salien-
tou. 

Para a enfermeira Maria da 
Guia Aciole, que trabalha na unida-
de hospitalar desde a fundação, foi 
uma experiência única. “Tenho uma 
paixão enorme pelo bloco cirúrgico. 
Trabalho há 15 anos no hospital e 
acredito que sempre temos que nos 
capacitar, o conhecimento avança 
muito rápido e queremos levar o 
melhor para nossos pacientes. Esse 
curso foi a melhor capacitação que 
já fiz, o conteúdo foi muito rico e 
passado com primazia pelos profes-
sores. Os nossos sábados foram pra-
zerosos, vão ficar na minha memó-
ria tanto as aulas práticas quanto as 
teóricas. A minha nota é 10 para o 
curso”, pontuou. 

Hospital de trauma capacita 
profissionais da enfermagem

INSTRUMENTAÇÃO

Sustentável, colorido e 
iluminado. Assim será mais 
uma edição do Natal de Co-
res e Corais, em Cabedelo, 
que começou ontem na Praça 
Getúlio Vargas. Desde o início 
da semana, o local vem rece-
bendo a Vila do Papai Noel e 
uma decoração toda feita com 
materiais recicláveis, assina-
da pela artesã Diana Oliveira.

Em sua 3ª edição, o Natal 
de Cores e Corais vai apresen-
tar, mais uma vez, uma pro-
gramação repleta de atrações 
artísticas locais, Auto de Natal 
e a sempre esperada apresen-
tação do Balé Municipal In-
fantil e Juvenil. 

A decoração artesanal 
– composta por guirlandas, 
presépio e árvores de natal 
– utilizou, aproximadamen-
te, 10 mil garrafas pet, pro-
venientes de uma campanha 
promovida junto às escolas e 
comunidade para viabilizar a 
realização do projeto. 

Na praça, foram monta-
dos uma vila de Papai Noel 
e um presépio. Também foi 
instalada uma grande lona de 
circo, que abrigará todas as 

Cabedelo recebe decoração 
feita de materiais recicláveis

NATAL DE CORES E CORAIS

apresentações natalinas. 
“O nosso Natal de Cores e 

Corais já é aguardado por to-
dos que moram e frequentam 
Cabedelo nesta época do ano. É 
uma festa para a família, reple-
ta de toda magia que permeia 
o Natal. Optamos, ao longo das 
edições do evento, por uma de-
coração sustentável, sem gran-
des custos para a Prefeitura, o 
que tem agradado muito a po-
pulação. A decoração foi pensa-
da para que todos possam ex-
plorar os espaços, tirar fotos e 
passar bons momentos ao lado 
da família e dos amigos”, des-

tacou o secretário de Cultura, 
Walmarques Junior. 

Artistas locais, 
Auto de Natal e 
o Balé Municipal 
Infantil e Juvenil 
estão entre as 
atrações da 
festa natalina

FOtO: Evandro Pereira

FOtO: Secom/Cabedelo

Leite doado é destinado 
a bebês prematuros, 
com baixo peso ou que 
tenham alguma patologia

Presépio montado na Praça Getúlio Vargas é um dos destaques



UNIÃO  A João Pessoa, Paraíba - QUINTA-FEIRA, 22 de dezembro de 2016

Últimas
8
Justiça ordena suspensão imediata de 
obras do eixo leste da Transposição
Decisão, em caráter liminar, 
atende a pedido do Ministério
Público do Trabalho

A Justiça do Trabalho 
determinou, ontem, a sus-
pensão de atividades no Eixo 
Leste da obra de Transposi-
ção do Rio São Francisco. De-
vem parar imediatamente as 
atividades no Túnel Monteiro e 
o transporte de trabalhadores, 
atualmente feito pela RR Trans-
portes Ltda (Águia Turismo).

A decisão, em caráter li-
minar, foi proferida pelo juiz 
Antonio Augusto Serra Seca 
Neto e atende a pedidos do 
Ministério Público do Tra-
balho (MPT), em ação civil 
pública, movida na segun-
da-feira (19). São réus na 
ação os Consórcios Bacia do 
São Francisco e São Francis-
co Leste, e a S.A. Paulista de 
Construções e Comércio, a 
FBS Construção Civil e Pavi-
mentação Ltda. e Somague 
Engenharia S.A do Brasil.

De acordo com a deci-
são, os gestores da obra es-
tão obrigados a suspender a 
utilização de todos os veícu-
los usados pela empresa RR 
Transportes Ltda. (Águia Tu-
rismo) para transporte de tra-
balhadores, substituindo-os 
por outros com adequadas 
condições de trafegabilidade. 
Os ônibus deverão atender o 
que estabelece o Código de 
Trânsito Brasileiro e a Norma 
Regulamentadora nº 18 do 
Ministério do Trabalho.

Para suspender as obras 
no Túnel Monteiro, o juiz 
considerou o grave e imi-
nente risco de acidente de 
trabalho a que estão sub-
metidos os trabalhadores. 
Determinou a “suspensão de 
todas as atividades laborais 
que estão sendo desempe-
nhadas na localidade conhe-
cida como Túnel Monteiro 
até que todas as regras de 
segurança previstas na NR-
33, aprovada pela Portaria 
nº 3.214, de 8 de junho de 
1.978, do Ministério do Tra-
balho, sejam devidamente 
cumpridas”.

Ambas as obrigações de-
vem ser cumpridas, sob pena 
de multa de R$ 100 mil por 
descumprimento, reversível 
ao Fundo de Amparo ao Tra-
balhador.

A força-tarefa do MPT 
ocorreu do dia 12 a 16 deste 
mês, sendo as fiscalizações em 
13 e 14. Nelas, foram constata-
das graves irregularidades, que 
colocam em risco a integridade 
física e a vida dos trabalhado-
res que atuam no Túnel Mon-
teiro e nos que são transpor-
tados nos veículos fornecidos 
pela empresa RR Transportes 
Ltda (Águia Turismo).

Diante da gravidade da 
situação, o MPT expediu re-
comendação aos consórcios 
na quinta-feira (15), pedindo 
a suspensão dessas ativida-
des. Como não comprova-
ram, o órgão ingressou com 
ação na Justiça na segunda-
feira (19).

Parceria com 
universidade 
para atuação dos 
drones da PM

A Polícia Militar recebeu 
um software que vai auxiliar na 
construção de todo o processo 
de planejamento e solicitação 
de autorização de voos para os 
drones utilizados pela corpo-
ração nas operações policiais e 
outras atividades de segurança 
pública. A nova ferramenta faz 
parte da parceria com o Centro 
Universitário de João Pessoa 
(Unipê) e foi desenvolvida por 
alunos de vários cursos da área 
de tecnologia, como parte das 
atividades curriculares práticas.

O software registra a ma-
nutenção dos drones, o levan-
tamento dos riscos, o plano de 
voo e até o plano de término 
de voo, que é para questões de 
pousos de emergência, possi-
bilitando a confecção de toda 
a documentação de forma on 
line. A tecnologia vai facilitar a 
atuação da PM com drones e 
ampliar a capacidade de ope-
rar com este tipo de equipa-
mento.

Para o coordenador de 
Tecnologia da Informação da 
Polícia Militar, capitão Luís 
Pantaleão, a parceria fortalece 
ainda mais a parte tecnológica 
da corporação. “Hoje a Polícia 
Militar é referência no Brasil 
com a intranet, software que 
utilizamos para fazer toda a 
gestão dos recursos humano, 
logístico e operacional de for-
ma online. Parcerias como es-
sas, trazendo a universidade 
para ter a oportunidade de tra-
balhar a parte prática conosco 
e nos auxiliar com ferramentas 
que otimizam nosso trabalho, 
é de grande importância para 
desenvolver ainda mais a nos-
sa parte tecnológica”, destacou.

Itaipu rompe 
barreira inédita 
dos 100 mi de 
MWh de energia

A Usina de Itaipu é a pri-
meira hidrelétrica do mundo 
a gerar 100 milhões de mega-
watts-hora (MWh) em menos 
de um ano, segundo a empresa 
brasileiro-paraguaia. A mar-
ca foi alcançada na terça-feira 
(20), às 23h16. O volume de 
energia gerada de janeiro até 
agora é 33% superior ao pre-
visto no Tratado de Itaipu, que 
estabeleceu como produção 75 
milhões de MWh anuais.

Os 100 milhões de MWh 
produzidos pela Usina de Itai-
pu seriam suficientes para 
atender ao mercado brasileiro 
de eletricidade por um perío-
do de dois meses e 16 dias e o 
paraguaio, durante sete anos e 
17 dias.

No sábado (17), Itaipu 
já havia quebrado o recorde 
mundial de geração de energia 
elétrica ao ultrapassar os 98,8 
milhões de MWh produzidos 
pela Usina Três Gargantas, na 
China, em 2014. Com o resulta-
do, a empresa binacional reas-
sumiu a liderança no setor.

Uma combinação de fa-
tores contribuiu para o bom 
desempenho, de acordo com 
a empresa: a afluência regular 
do Rio Paraná, a alta demanda 
de eletricidade no Brasil e no 
Paraguai, a otimização do uso 
dos recursos naturais e a ele-
vada performance dos equipa-
mentos.

Segundo o diretor técni-
co executivo de Itaipu, Airton 
Dipp, a usina deve fechar o ano 
com produção acima dos 102 
milhões de MWh.

O Verão começou ontem, 
às 7h44 (8h44 no horário de 
verão) no Hemisfério Sul e ter-
mina no dia 20 de março de 
2017. A previsão é de que as 
temperaturas sejam mais ame-
nas do que as registradas no 
Verão passado, quando o fenô-
meno El Niño provocou um au-
mento nas temperaturas e nas 
chuvas em algumas regiões.

“No ano passado, tivemos 
um dos fenômenos El Niño 
mais fortes da história. Então, 
se formos comparar o ano pas-
sado e este ano, provavelmente 
este ano o Verão não vai ser tão 

quente como no ano passado, 
porque o El Niño tem como ca-
racterística aumentar a tempe-
ratura no Brasil”, explica a clima-
tologista do Centro de Previsão 
de Tempo e Estudos Climáticos 
(CPTEC), Renata Tedeschi.

Segundo ela, nas regiões 
Centro-Oeste, Sudeste e Sul, a 
temperatura deve ficar dentro 
da média histórica. Nas regiões 
Norte e Nordeste, as tempera-
turas devem ficar dentro da 
média acima desse valor.

O Verão deste ano deve 
ser de chuvas abaixo da mé-
dia histórica na região Nor-
deste, principalmente no Se-
miárido nordestino, segundo 
a climatologista.

Verão 2016/2017 será 
de temperaturas amenas

sem o el niño

As empresas que con-
traírem empréstimos e fi-
nanciamentos no Banco Na-
cional de Desenvolvimento 
Econômico e Social (BNDES) 
continuarão a pagar juros 
de 7,5% ao ano. O Conselho 
Monetário Nacional (CMN) 
manteve pelo quinto trimes-
tre consecutivo a Taxa de Ju-
ros de Longo Prazo (TJLP), 
que permanece no maior ní-
vel em quase dez anos.

A cada três meses, o 
CMN fixa a taxa para o tri-
mestre seguinte. O conselho 

é formado pelo ministro da 
Fazenda, Henrique Meirel-
les, pelo presidente do Banco 
Central, Ilan Goldfajn, e pelo 
ministro interino do Planeja-
mento, Dyogo Oliveira.

A manutenção da TJLP 
diminui as pressões sobre o 
Tesouro Nacional, que gastará 
menos para cobrir a diferença 
entre a taxa subsidiada e os 
juros de mercado num mo-
mento de queda da taxa Selic 
(juros básicos da economia).

Em janeiro de 2013, a 
taxa tinha sido reduzida para 
o menor nível da história, em 
5% ao ano, como medida de 
estímulo à economia.

CMN mantém juros 
do BNDES em 7,5% 

Financiamentos anuais

A Confederação Brasi-
leira de Futebol (CBF) divul-
gou ontem, a tabela da Copa 
do Nordeste/2017, que terá 
início no dia 24 de janeiro, 
com o jogo entre Náutico-PE 
e Uniclinic-CE, pelo Grupo A, 
às 20h, na Arena Pernambu-
co, em São Lourenço da Ma-
ta-PE. O Botafogo-PB encara 
o América-RN, às 22h30, na 
Arena das Dunas-RN, no dia 
26 de janeiro, pelo grupo E, 
enquanto o Campinense re-
ceberá o Santa Cruz-PE, no 
mesmo dia, às 22h, no Está-

dio Amigão, pelo grupo A, na 
estreia dos representantes 
da Paraíba na competição. 

No dia 5 de fevereiro, 
pela segunda rodada, o Belo 
terá o Vitória-BA, no Almei-
dão, às 17h, com a Raposa jo-
gando pela primeira vez fora 
de Campina Grande, diante do 
Uniclinic-CE, no mesmo horá-
rio, no Presidente Vargas-CE. 
Além de América-RN e Vitória
-BA, o Botafogo terá o Sergipe 
pela frente. O Rubro-Negro 
vai enfrentar o Náutico-PE. 
A fase classificatória do Nor-
destão termina no dia 22 de 
março, com a final prevista 
para o dia 24 de maio.

CBF divulga tabela da 
Copa do Nordeste/2017

início dia 24 de janeiro

A partir de 2 janeiro 
de 2017, a CNH (Cartei-
ra Nacional de Habili-
tação) terá novas cores 
e itens de segurança. 
Uma das principais al-
terações será a troca 
da tinta azul esverdea-
da da tarja que fica no 
topo do documento 
atual, acima da foto de 
identificação do cida-
dão, para a cor preta.

De acordo com o 
Uol, a informação é de 
que a impressão conti-
nua em alto relevo e a 
tarja passa a ter o mapa 
do Estado responsável 

pela emissão da CNH, 
do lado direito. No alto 
do lado esquerdo, sob 
o brasão da República, 
a imagem do mapa do 
Brasil passa a ser im-
pressa com tinta espe-
cial de segurança, que 
também dificulta a fal-
sificação.

Todo o fundo do 
documento vai ficar 
mais amarelado e al-
guns elementos grá-
ficos, como números, 
poderão ser conferidos 
com o uso de luz ultra-
violeta. O documento 
terá outras alterações.

CNH ganha novo 
layout em janeiro
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O governador Ricardo Couti-
nho discutiu, na terça-feira (20), 
na Granja Santana, com represen-
tantes do Fundo Internacional de 
Desenvolvimento Agrícola (Fida), 
e auxiliares do Governo, a acelera-
ção do Projeto de Desenvolvimento 
Sustentável do Cariri, Seridó e Curi-
mataú (Procase) em 2017, além de 
redefinir a programação de contra-
partida e a inclusão de novas ações 
dentro do contexto de investimen-
to do Fida, a exemplo de algumas 
barragens e programas de distribui-
ção de sementes, construção de cis-
ternas, entre outras ações.

O contrato entre o Governo do 
Estado e o Fida no valor de 37 mi-
lhões de dólares tem mais dois anos 
de execução (2017-2018). A contra-
partida do Governo do Estado é da 
ordem de 33%, o equivalente a 12,5 
milhões de dólares. Para cada 2 mi-
lhões de dólares que o Fida coloca 
no projeto, o Estado entra com 1 mi-
lhão de dólares.

Ricardo apresentou as propos-
tas de adequação e assegurou à 
missão do Fida que o Governo da 
Paraíba quer é avançar com a execu-
ção das ações sem a necessidade de 
outro contrato. O governador ga-
rantiu que a cada aporte de recur-
sos do Fida, o Estado, de imediato, 
aporta com a contrapartida. “O que 

Ricardo discute aceleração do Procase
desenvolvimento do cariri, seridó e curimataÚ

eu quero é potencializar as possibili-
dades do Estado no programa. Eu es-
tou redimensionando para algo que 
o Estado possa aportar mais, cumprir 
metas”, pontuou.

O oficial de programas do Fida 
no Brasil, Leonardo Bichara Rocha, 
destacou que vai analisar as possi-
bilidades de ação do projeto para 
aumentar o nível de execução no 
contexto fiscal do Estado. “Ficou 
acertado que uma missão do Fida 
vai analisar as propostas do governo 
paraibano e em janeiro virá à Paraí-

ba para debater os novos rumos do 
projeto”, antecipou.

De acordo com o secretário do 
Desenvolvimento da Agropecuária 
e da Pesca, Rômulo Montenegro, as 
propostas do Governo são no sen-
tido de avançar ainda mais com as 
ações do Procase. “O governador 
propôs aqui que nós destinássemos 
parte desses recursos para obras de 
infraestrutura hídrica para atender 
as comunidades rurais tanto nas suas 
necessidades humanas, mas princi-
palmente nos projetos produtivos”.

O governador Ricardo Coutinho se reuniu com representantes do FIDA e auxiliares

Foto: Francisco França/Secom-PB



Lucas Silva
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Teatro Santa Roza marca sua reabertura com solenidade 
e encenação da peça “Como Nasce um Cabra da Peste”

A Joia da Coroa

Espetáculo retrata dramas do cotidiano nordestino

Governador ressaltou a importância do equipamento

osto de pensar que ele é a 
jóia da coroa, a joia do es-
tado da Paraíba”, descreveu 
em entrevista ao Jornal 
A União o governador do 
estado, Ricardo Coutinho 
sobre a reabertura do Tea-

tro Santa Roza, que acontece hoje na capital. Com 
127 anos, a reinauguração da obra arquitetônica 
será marcada pela encenação da peça teatral 
“Como Nasce um Cabra da Peste”. Com 19 anos 
de muitas crendices, superstições e presságios 
de um espetáculo que debuta na  cena  nacional, 
a peça está marcada  para às 19h. No final da 
manhã, às 10h, Ricardo Coutinho faz uma visita 
ao equipamento, acompanhado de uma ccaravana 
de artistas. Ainda em entrevista, o governador 
ressaltou a importância do espaço no processo 
de transformação da sociedade. “Sei o peso e a 
necessidade da cultura em qualquer processo de 
transformação social”, finalizou.   

Sendo uma montagem da Trupe de Palha-
ços e Atores da Paraíba chamada Agitada Gang, 
o espetáculo está centrado nos preparativos e 
procedimentos populares para o nascimento de 
uma criança no Sertão nordestino. O texto de 
Altimar Pimentel, baseado na obra etnográfica de 
Mário Souto Maior, faz um apanhado das crendi-
ces, superstições, costumes e medicinas mágicas 
empregadas em tais situações no interior do Brasil 
rural  com muita alegria, bom humor, responsabili-
dade social desta trupe Agitada.

A  atriz  Madalena Accioly  disse que, fazer 
parte dos 17 anos do espetáculo é como falar de 
um casamento, com tudo que se pode ter em um 
casamento. “Quem está casado sabe das dificul-
dades e desafios que surgem; da vida em família, 
alegrias, sonhos e sorrisos, como também sabe das 
lágrimas e superação. Portanto, nesses 17 anos 
foram muitas as virtudes, as amizades e contribui-
ções”, completou Accioly. 

em resumo, o espetáculo, mesmo ao transpor-
tar para o palco essas situações numa abordagem 
cômica, o faz de maneira comovente, humana e res-
peitosa para com o homem do interior e sua cultura. 

“Como Nasce um Cabra da Peste tem sido 
algo desafiante que tenho que carregar na mo-

“G
chila como tudo que é necessário. Viajar pelo 
mundo contando essa história há mais de 15 
anos, haja disciplina”, ressaltou o ator Dadá 
Vensceslau,  que  interpreta três  persona-
gens  no espetáculo. 

em cena, o casal interpretado por edílson 
Alves (Joaquim) e Madalena Aciolly (Das Dores) 
é submetido a provas heróicas e absurdas, sob 
o domínio da parteira Gerusa (Dadá Venceslau). 
Dadá Venceslau no palco se transforma, ainda, 
em moleque e vizinha invejosa.

O natural talento de clown da turma da 
Agitada Gang, mesmo provocando muito riso, 
resulta em um espetáculo de forte dramatici-
dade e contundente denúncia do isolamento 
das populações interioranas, deserdadas 
socialmente e submissas a todos os tipos de 
carências, inclusive no que se refere à assis-
tência médica.

Além disso, através da encenação do ritual 
do nascimento de mais uma criança no árido 
e hostil mundo da pobreza nordestina, pelas 
mãos de uma parteira – misto de santa e médica, 
temida e respeitada – autor e atores resgatam da 
tradição oral e do esquecimento o misticismo, a 
religiosidade sincrética, a luta pela sobrevivência 
e a doçura do homem do Sertão.

Fazendo um balanço, o espetáculo  já  per-
correu mais de  70%  dos  estados   brasileiros 
e  ainda dois  países Portugal e  África e  com 
excelentes  criticas  e   plateias. São  mais de  42  
prêmios   conquistados em Festivais e Mostras  
Nacionais de  Teatro.

Por  onde  o  espetáculo passou  arran-
cou  frases  célebres de jornais  como ‘Artistas  
Paraibanos  mostram com humor nascimento 
de  um cabra  da peste” ( jornal de Beltrão- 
Paraná), “humor da melhor estirpe”( Jornal a  
Tribuna – Natal- RN), “ Coimbra recebe Teatro 
braileiro” ( Jornal de  Coimbra- Portugal), “ Os 
cabras paraibanos” ( Jornal do Brasil- Rio de 
Janeiro- RJ), sempre foi  um resultado  muito 
positivo, um público muito cativo e que recebeu 
muito  bem o espetáculo  por  onde passou, co-
mentou  edilson  Alves, ator da  Agitada  Gang.

No elenco  edilson Alves, Dadá Venceslau 
e  Madalena Accioly, direção de  eliezer  Filho, 
Sonoplastia  de  Thiago henriques, Ilumina-
ção de  eloy Pessoa, contra-regra de Roberto 
Assunção, produção  executiva de  Nelson 
Alexandre e edilson Alves, Produção de  Divul-
gação realização Agitada Gang-Trupe de  Atores 
e Palhaços da  Pariaba, 
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Germano Romero retrata 
a história do centenário 
Teatro Santa Roza
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Grupo Seu Estrelo e o 
Fuá do Terreiro apresenta 
o show “Sambada”
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Atores paraibanos falam 
das experiências vividas
no Teatro Santa Roza
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São oito e 25 da manhã (agora são 
10.05). O Cuscus Bondade já passou, aten-
dendo sua clientela da Rua Padre Pinto. Quer 
dizer, eu ainda chamo de Padre Pinto, mas já 
tem outro nome. Algumas ruas da Capital têm 
vários nomes, como se fossem ruas de ladrões 
de cavalos. O fenômeno não se justifica. Causa 
um problema de navegação nas pessoas que 
demandam a rua, até nos entregadores. De vez 
em quando chega um caminhão de entrega 
com seu chofer perguntando onde fica a Padre 
Pinto. Você está nela, companheiro. É porque 
a rua tem dois nomes, um embaixo e outro em 
cima. No começo é um nome, do meio para o 
fim é outro. As ruas deviam ser numeradas, 
como em Brasília, Goiânia, Teresina. Podiam 
ainda levar um nome, homenageando o su-
plente de vereador.

O primo Hélio ouviu quando a dona 
da pensão disse à moça: “menina, bota uma 
garrafa d’água na mesa daquele homem, pra 
ver se ele para de comer”. A moça chegou 
com uma garrafa enforcada pelo gargalo: “o 
senhor qué i-água?” E o primo: “não; eu só 
bebo i-água do meio para o fim”.

Esse “i” que eu botei antes de “água”, 
com um tracinho, não é um neologismo 
meu. Antes, é um arcaísmo. Você deve estar 
lembrado, chama-se partícula anti-hiato ou 
suarabacti, ou anaptixe, ou epêntese. Vem do 
grego e do sânscrito, você sabe, não mangue 
de mim. Consiste no “i” entre duas vogais 
para evitar um hiato. Como se diz lá em nós: 
“a i-água”. O primo Hélio foi à zona e deu um 
couro de bode à mulher. Ela comentou: “não 
paga a-iágua”. Foi em Mossoró.

Não só no português, mas no galego se 
usa o suarabacti. Garcia Lorca emprega ele 
muito bem, nos “Seis poemas gallegos”, como 
em “Noiturnio do adoescente morto: Sua 
i-alma choraba , ferida e pequena”. Aquele 
em que trata do adolescente que morreu 
afogado. Jorge de Lima tem uma passagem 
semelhante, no soneto em que diz “vinha 
boiando o corpo adolescente, / belo pastor 
em sonho perturbado. / Deus abaixou-lhe 
os cílios alongados / para que ele dormindo 
flutuasse.”. Jorge é muito bom. É i-herança 
de Vanildo Brito e Geraldo Medeiros, ambos 
meus professores. Vanildo ficou em minha 

vida. Dizia: “você vai ser meu biógrafo”. Eu 
me senti constrangido em fazer a apresen-
tação da terceira edição d’A Construção dos 
Mitos, e até hoje a edição não saiu. Perdoe e 
me dê coragem, Vanildo, desde o Céu. Mas 
eu não sei fazer apresentações, prefácios e 
quejandos.

Dona Encrenca comprou o Cuscus Bon-
dade quando o homem ia passando e tocando 
sua gaita triangular, peruana. Como foi que 
ela chegou dos Andes até o Brasil? O amo-
lador de tesouras toca uma igual, como no 
Itinerário Lírico de Jomar Souto: “o amolador 
de tesouras, / sentado no chafariz, / amo-
lando a tarde cega / na gaita dos do-re-mis./ 
Caminhando, quase alegre, / como se fosse 
feliz, / amolando a tarde cega / na gaita dos 
do-re-mis. Caminhando, caminhando, / como 
se fosse...”

O Cuscus Bondade é de coco. Esse que 
passa na Padre Pinto é bom. Uma tradição 
da cidade, não sei quantas pessoas vendem 
o Bondade, ou se é apenas esse homem que 
passa com sua gaita dos do-ré-mis. A gaita 
veio dos Andes, como eu já disse, e o kous-

kous das Arábias. Feito de tâmaras e leite de 
camela. Deve ser muito bom, mas a Arábia 
é longe e eu não viajo. Eu arengava comi-
go mesmo para saber como era a palavra, 
alpercata, bragata, como era o nome. Tá no 
dicionário: do árabe “al bragat” o sapato. 
Papai ia a Palácio de al bragat. E era bem 
recebido.

Agora é o homem da vassoura que vai 
passando. Minha rua é animada de pregões. 
O homem passa todo dia, não sei onde vai 
arranjar tanto freguês para comprar vas-
souras. Quando eu era menino era fascinado 
por aquelas vassouras do cabo longo, de se 
varrer as teias de aranha do teto. As pessoas 
grandes não me deixavam brincar com as 
vassouras longas, estilo suarabacti. Dona En-
crenca tem. Elas não servem só para varrer 
aranhas. Se os caras da Lava a Jato descobri-
rem os vassourões, vão levar para Brasília. 
Para varrer aqueles caras empoleirados nas 
alturas, “vai passando a vassoura”...

Coluna publicada terça, quinta e 
sábado

Vivências 

Arquiteto - germanoromero@gmail.com

Germano Romero

Cuscus Bondade
Croniartigo Otávio Sitônio Pinto - Escritor - sitoniopinto@gmail.com
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Por menor que seja uma cidade do 
mundo civilizado, há sempre três signi-
ficativos monumentos arquitetônicos: 
A ópera (ou o teatro), a prefeitura e a 
igreja principal.

Em João Pessoa, terceira capital mais 
antiga do País, que se destaca nacional-
mente como um dos mais valiosos berços 
do estilo barroco, não poderia ser dife-
rente. Conquanto a prefeitura não mais 
se aloje em um edifício histórico, temos 
lindas igrejas e um legendário, neoclássi-
co e centenário teatro: O Santa Roza, com 
seus camarotes esculpidos em pinho de 
Riga, que compõe com o prédio dos Cor-
reios, o do Comando da Polícia Militar, e 
o do Grupo Escolar Thomas Mindello, um 
célebre e harmonioso conjunto, emoldu-
rado pelas fachadas das praças Aristides 
Lobo e Pedro Américo. Pena que nem 
tudo esteja conservado.

Isso bastaria para enaltecer o seu 
valor do Santa Roza, mas é por ser, sobre-
tudo, um centro de arte e cultura, palco 
de importantes apresentações e fatos his-
tóricos de nossa cidade, que ele merece 
estar sempre bem cuidado e preservado.

Por ele passaram grandes nomes da 
dramaturgia como Fernanda Montenegro 
e Eva Wilma. Sem falar nas memoráveis 

temporadas de música clássica, audições 
do Conservatório, da Escola de Música 
Anthenor Navarro, dos concertos inter-
nacionais promovidos nas gestões de 
Tarcísio Burity. E, de casa lotada, não dá 
para esquecer as temporadas do Pastoril 
Profano, uma excelente produção local.

Merecem registros também os céle-
bres fatos históricos como a assembleia 
que concebeu a bandeira do Estado e a 
que mudou o nome da capital do Estado 
de Paraíba para João Pessoa.

Sempre que fico curioso por his-
tória, converso com o cronista Carlos 
Romero, paraibano de Alagoa Nova, mas 
que veio morar na capital com 4 anos de 
idade. Ele é uma enciclopédia viva.

Sobre o Santa Roza, ele se repor-
tou às inesquecíveis apresentações das 
peças “Ladra”, de Silvino Lopes, e “Deus 
lhe pague”, de Joracy Camargo, em noites 
que ficaram na história.

Há outra cena que, segundo ele, foi 
uma das mais belas que os seus olhos já 
viram em toda a sua vida: Carmen, a sua 
primeira esposa, minha mãe, tocando a 
Fantasia-Improviso, de Chopin, de perfil, 
vestida de branco, no piano de cauda do 
precioso teatro. Ah, como deve ter sido 
lindo. Pena que eu não vi...

Cenas de um teatro



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]

 

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

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

PROGRAMAÇÃO DE HOJE

Rádio Tabajara

Serviço

O Santa Roza e eu
José Nunes
Jornalista

Poesia em destaque
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Entre os prédios de cultura em nossa cidade o Teatro Santa 
Roza é o mais místico, simpático e envolvente. No decorrer 
do século testemunhou os mais envolventes acontecimentos 
culturais e políticos, alguns com sinais de autoritarismo, mas 
também espalhou nos corações das pessoas uma alegria que 
somente a arte proporciona.

Transformou-se em palco grotesco para parlamentares 
votarem a mudança do nome da cidade, numa época em que o 
trabuco oficial imperava, mas este Santa Roza viu passar pelo 
seu palco os mais expressivos nomes da dramaturgia brasileira. 

A história deste teatro está nas páginas da paisagem da cida-
de, contada em muitos atos, alguns encenados sem roteiro nem 
diretores ou maestros. Mas com atores espalhados pelas diferen-
tes paisagens, muitas vezes carregando a siga mambembe.

Lugar onde exala o perfume da cultura, onde talentos 
usaram a voz, o olhar e as expressões corporais como lenitivos 
para ajudar na construção de uma consciência do bem viver. 
Ali tentei em vão a experiência de ator, sem nunca passar pela 
cabeça tal desejo.

Suas paredes testemunharam belas histórias, o drama de 
muita vidas  partir de textos construídos com criatividade e 
ouviram sábias palavras de ensinamentos pronunciadas pela 
voz de quem emociona quando fala.

Artistas fizeram o lugar transpirar felicidade, onde pes-
soas foram felizes.

A brisa que sobe do Rio Sanhauá e se mistura com o 
vento que o mar expele, aspergindo a cidade e o Santa Roza 
suavemente, percorre suas dependências e camarins até 
inundar as plateias.   

O Teatro Santa Roza é uma reserva da memória que carre-
go comigo com lembranças, quando fiz minha estreia de palco, 
única apresentação como ator.

Foi num dos ensaios da peça Lampiaço o Rei do Cangão, de 
José Bezerra Filho que eu, no fervor de minha juventude, bus-
cando lenitivo para a minha alma, fiz-me parceiro de sonhos de 
um grupo de atores, alguns conhecidos no terraço de Nathanael 
Alves. Quando acompanhava os ensaios deste espetáculo que 
estreou em 1979 e passou dois anos em cartaz, Bezerra meteu-
me entre os atores.

Ocorreu que numa passagem final da peça, faltavam inte-
grantes de uma cena numa feira. Convidado a se misturar aos 
atores, fiquei zonzo entre os figurantes de modo que reconheci 
minha incapacidade de atuar em qualquer espetáculo.

Essa foi a primeira e marcante imagem que guardo des-
te teatro agora homenageado. Outras ocasiões, menos como 
ator, mas como participante de festividade, ali estive e as 
recordo agora como tributo ao prazer que aquele ambiente 
me proporcionou.

 Foi por ocasião da posse de Ariano Suassuna como imortal 
da Academia Paraibana de Letras, em que estava sendo lançado 
livro de nossa autoria sobre este escritor paraibano que imorta-
lizou o caboclo o Nordeste em suas peças de teatro, como João 
Grilo e Chicó. Na ocasião foi lançado livro de nossa autoria sobre 
este imortal que engrandeceu a literatura brasileira.

 

Nando Reis lota Pedra do Reino e 
agenda novo show em João Pessoa

“O teatro é lindo, imenso, acústica ótima! Mas nada disso adiantaria se 
não tivesse ocupado por uma plateia magnífica e receptiva. Foi inesquecível 
para mim”. Foi assim, emocionado e surpreendido, que Nando Reis desceu do 
palco do maior teatro da América Latina, o Pedra do Reino em João Pessoa, na 
última semana. Em um público record e ingressos esgotados, o artista realizou 
apresentação única de seus maiores sucessos e também com canções feitas 
em parceria ao longo de sua carreira. A próxima apresentação será no dia 2 de 
setembro de 2017, segundo os produtores locais.

Sem o suporte dos Infernais, banda que o acompanha desde o começo da 
sua empreitada solo, o show no formato voz e violão deu ao público, a oportunida-
de de assistir as canções na sua forma mais elementar: letra, melodia e harmonia, 
tal como vieram ao mundo. 

Show

Cantos e batuques que da mito-
logia do Cerrado estão na bagagem do 
grupo de cultura popular brasiliense 
Seu Estrelo e Fuá do Terreiro, que se 
apresenta hoje em João Pessoa com o 
show “Sambada”. O evento acontece 
no Ateliê Multicultural Elioenai Go-
mes, no Varadouro, a partir das 20h. 
O acesso custa R$ 20 (inteira) e R$ 10 
(meia entrada).  

O grupo criou a sua própria brin-
cadeira popular tendo como funda-
mento o Mito Cerratense do Calango 
Voador. Ao longo de 12 anos, vem 
difundindo este brinquedo em alguns 
formatos de apresentação pelo Brasil, 
dentre os principais A Roda (teatro) e 
a Sambada (palco).

Na formação da Sambada, o gru-
po destaca seu batuque, trazendo para 
o palco cantos e baques dos seres da 
mitologia do cerrado e outros cantos 
de terreiros do Brasil. Nela, traz a 
inovação da percussão brasileira com 
tradicionais instrumentos da cultura 
popular e a invenção de uma nova 
pulsada, o Samba Pisado, um ritmo ti-
picamente brasiliense. Com o peso das 
alfaias, a precisão da caixa, o gingado 
do gongué e a beleza dos agbês, entre 

modernos efeitos de pratos, chimbal 
e bateria eletrônica, Seu Estrelo traz 
no repertório músicas compostas pelo 
próprio grupo ou buscadas nos terrei-
ros do País afora para representar a 
força do batuque de Brasília.

Tradição inventada - Seu Estrelo 
e o Fuá do Terreiro é hoje conhecido 
como o grupo de uma tradição inven-
tada, carregando em sua bagagem 
prêmios, matérias internacionais e até 
sendo conteúdo obrigatório nos vesti-
bulares pelo impacto cultural e legado 
já deixado à Brasília. Cultura feita pelo 
povo para o povo!

Com a proposta de criar um 
identificador cultural em Brasília, o 
Grupo Seu Estrelo e o Fuá do Terreiro 
inventou seu próprio mito e leva em 
suas apresentações elementos do 
cerrado para o imaginário popular. 
Criou também um som próprio, uma 
batida de tambor peculiar batizada 
pelo grupo de Samba Pisado.  

 Formado por importantes tra-
dições, principalmente os Maracatus 
e o Cavalo-Marinho, o Seu Estrelo e o 
Fuá do Terreiro traz um novo teatro 
de rua, unindo o terreiro e o picadeiro 
numa singular e moderna brincadeira 

- uma manifestação original de grande 
importância para renovação da cultu-
ra popular brasileira.

 O Mito do Calango Voador, ali-
mentado através das músicas, danças 
e brincadeiras do grupo Seu Estrelo 
e o Fuá do Terreiro, povoa com novos 
seres o incrível imaginário popular. 
Assim, leva para este mundo sobrena-
tural as modernas figuras ligadas ao 
cerrado, terra do grupo.

 O grupo foi premiado pelo Minis-
tério da Cultura em 2007 como grupo 
de cultura popular tradicional, reco-
nhecimento conquistado pelo mérito 
dos trabalhos que desenvolve em todo 
Distrito Federal.

Grupo brasiliense Seu Estrelo e o Fuá do Terreiro 
apresenta “Sambada” no Ateliê Multicultural 

n Evento: Eu Estrelo e o Fuá do Terreiro apresenta: 

“Sambada”

n Data: Hoje

n Hora: 20h

n Acesso: R$ 20 (inteira) e R$ 10 (meia entrada)

n Local: Ateliê Multicultural Elioenai Gomes (Ladeira 

da Borborema, 101, Varadouro)

Serviço

Mitos, lendas, brincadeiras e diferentes manifestações da cultura popular compõem a apresentação da trupe

Evento
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Atores ressaltam a importância das reformas do Teatro Santa Roza e relatam a 
estreita relação de carinho que nutrem por esse imóvel, ícone da cultura paraibana    

Valor Afetivo
12

O Teatro Santa Roza não é apenas um sim-
ples imóvel, que foi construído - a exem-
plo de tantos outros - com pedra calcária, 
areia, cimento e madeira (neste caso, do 
tipo Pinho de Riga, hoje considerada no-
bre), cuja inauguração - com a encena-
ção do drama intitulado O Jesuíta ou O 
Ladrão de Honra, de Henrique Peixoto - 

ocorreu em três de novembro de 1889 e se localiza no 
Centro da cidade de João Pessoa. Tombada pelo Institu-
to do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan), 
a edificação, que tem estilo neoclássico, com influência 
greco-romana, é muito mais do que isso: é um espaço de 
referência, pelo qual tem passado, ao longo dos anos, a 
produção da Paraíba na área das Artes Cênicas. No en-
tanto, além de considerada ícone da cultura paraibana, 
também é importante, sobretudo, por ter uma espécie de 
valor afetivo para artistas que já se apresentaram em seu 
palco, ou se sentaram - como espectadores - em alguma 
das 427 cadeiras existentes em suas dependências. Ou, 
ainda, para quem já viveu ambas situações, a exemplo 
do ator Nanego Lira. Por isso, a expectativa é muito boa 
neste momento em que o Santa Roza - como se estivesse 
vestindo um novo figurino - passou por obras de restau-
ração completa por iniciativa do Governo do Estado.

“Essa reforma é fundamental, pois o teatro tinha 
muitos problemas, como de refrigeração e infiltrações. 
É uma iniciativa importante, que chegou em muito boa 
hora”, disse para o jornal A União a atriz Fabíola Morais, 
ex-diretora do Santa Roza. Na avaliação da artista, não é 
um trabalho simples realizar esse tipo de obra nessa casa 
de espetáculos, considerada de porte médio. Ela lembrou 
que, ao iniciar sua gestão do equipamento, em 2011, pode 
registrar a passagem de mais de 250 alunos, formados 
e qualificados em curso para bailarinas oferecido pelo 
teatro. E ainda destacou a realização, durante 10 dias, da 
Mostra Estadual de Teatro e Dança nas dependências do 
local. E lembrou, ainda, que a produção do teatro parai-
bano passou, ao longo dos anos, pelo Santa Roza. “É um 
ponto de encontro dos artistas. Na arte, a troca de conhe-
cimentos é de maneira informal e esse intercâmbio costu-
mava se dar no bar instalado nas dependências do teatro, 
cuja importância é gigantesca. Acho que todo ator sonha 
em atuar no Santa Roza. É um prêmio”, disse ela.

O ator Nanego Lira, integrante do Grupo Piollin, 
também saudou as reformas do Santa Roza. “É uma ação 
importante para esse espaço centenário, pois vai movi-
mentar a cena local e estadual e reabre num bom momen-
to, pois vai estimular quem faz teatro e as novas gerações”, 
comentou ele, que cultiva boas lembranças - guardadas 
como valor afetivo - do espaço. “Palco de grandes exibi-

Guilherme Cabral
guipb_jornalista@hotmail.com

ções, ali eu entrei, como  espectador e por curiosidade 
- quando estava de férias com a família em João Pessoa, 
vindo da cidade de Cajazeiras - para assistir, na década de 
1970, um dos mais polêmicos e importantes espetáculos 
da época, a peça Macunaíma, dirigida por Antunes Filho e 
que é baseada no romance homônimo de Mário de Andra-
de. Depois, nos anos 1990, eu viria a subir naquele mesmo 
palco como um dos atores do espetáculo Vau da Sarapa-
lha, adaptação do conto Sarapalha, do escritor mineiro 
João Guimarães Rosa, assinada por Luiz Carlos Vasconce-
los, um dos fundadores do Piollin”, disse o artista. “O Santa 
Roza é uma casa que tem história no Estado da Paraíba e 
no Brasil. É um espaço com formato de convés de navio 
aconchegante, que acolhe a todos bem e ajudou na minha 
formação como ator. Não tem como um ator não passar 
por aquele palco. É como uma obrigação”, confessou, ain-
da, Nanego Lira, referindo-se ao teatro, considerado pa-
trimônio material do Estado e que é vinculado à Funesc 
(Fundação Espaço Cultural da Paraíba).

A propósito, em depoimento prestado ao repór-
ter de A União, Guilherme Cabral, em novembro do 
ano passado, o ator Luiz Carlos Vasconcelos confiden-
ciou seu carinho com o Santa Roza. Ele disse que essa 
relação começou aos 13 anos de idade, quando apro-
veitava as tardes em que havia alguma aula vaga no 
Liceu Paraibano para ir visitar o teatro. “Eu ficava na 
calçada, olhando pela porta, quando estava aberta, ou 
por alguma fresta, para tentar ver como era lá dentro, 
pois queria decifrar o teatro, porque não tinha coragem 
de entrar ou pedir a alguém para entrar”, lembrou o ar-
tista. O “flerte” de Luiz Carlos Vasconcelos passou a ser 
mais profundo com o Santa Roza ao surgir uma oportu-
nidade: a compra, pelo seu irmão mais velho, Rodolfo, 
de dois ingressos para assistir ao espetáculo intitulado 
O Avarento, de autoria de Moliére e protagonizado pelo 
veterano ator Procópio Ferreira. “Do camarote esquer-
do, eu via Procópio, já velho, engomando o chão com 
o arrastar dos seus pés. Mas, por entrar pela primeira 
vez no Santa Roza, fiquei deslumbrado com a estrutura 
de madeira e era como se estivesse devorando aquilo 
que eu via ali dentro”, relatou o artista paraibano. “Para 
onde eu vou, seja pelo Brasil ou em outros países, digo 
para todos, sem nenhum pudor, que a cidade de João 
Pessoa tem o Teatro Santa Roza, o mais bonito do mun-
do”, garantiu ele.        

Outro veterano ator paraibano, Fernando Teixeira, 
também guarda apreço pelo Santa Roza, resultante de 
uma relação que classifica como “carinhosa” iniciada - e 
ainda hoje mantida - em 1965, como diretor de espetá-
culo, quando retornou de São Paulo. “É a casa maior do 
teatro da Paraíba, proporcional ao nosso público e toda a 
produção da Paraíba passava por ali. É maravilhoso, lindo 
e tem uma energia diferente. Praticamente ensaiava de 
manhã, de tarde e só não fiz dormir. Era minha casa”, disse 
ele, que considera “importante” e “essencial” a reforma do 
equipamento cultural.      

O talento de Nanego Lira é reconhecido nacionalmente

Atriz Fabíola Morais é ex-diretora do equipamento 

menino  que se tornaria parceiro de 
Ziembinsky e foi reconhecido como um 
dos melhores teatrólogos  do Brasil, 
nasceu Tomás Santa Roza Júnior, em 
20 de setembro de 1909. De espírito 
irrequieto e empreendedor, morreu 
em Nova Delhi (Índia), aos 47 anos, em 
1956. Poucos meses antes de morrer, 
concedeu entrevista declarando que seu 

talento artístico iniciou aos cinco anos, ao pintar gran-
des painéis. Na realidade, eram as paredes de sua casa. 

O então governador paraibano Camilo de Holanda, 
ficou impressionado com o talento do menino, quando o 
conheceu aos nove anos. A qualidade dos desenhos de 
Tomás causavam boa impressão. Holanda propôs man-
da-lo estudar na Europa, mas sua mãe não permitiu. Ele 

não desanimou. Na sua trajetória chegaria a substituir, 
em Cargo especial, o pintor Di Cavalcanti. E arrancou 
elogios dos críticos de arte mais famosos da época.

Seu talento artístico precoce abriu-lhe as portas para 
diversas oportunidades. Assim, exerceu muito bem as ten-
dências para as artes.

Não faltaram oportunidades para o rapaz demonstrar 
sua tendência. Ao entrar para o serviço público aos 14 anos, 
acabou convidado para trabalhar num órgão do governo  
perto do Liceu Paraibano, onde concluiu o Curso Comercial. 
Depois, bacharelou-se em Ciências e Letras. Prestou concur-
so para o Banco do Brasil em 1931, e foi nomeado para uma 
agência em Salvador (BA), tendo sido transferido posterior-
mente para Maceió (AL) e Recife (PE).

Mesmo assim, Santa Roza manteve um sonho fixo: 
o de ir para  o Rio de Janeiro, aperfeiçoar sua vocação de 
artista plástico, Sobreveio o abandono do emprego em 
junho de 1932 e partiu para o Rio. Foi morar no Catete, 
onde dividia um quarto de pensão com o futuro escritor 

José Lins do Rego. Autodidata, sempre estudou sozinho.  
Pintura,  ilustração, diagramação cenografia e o figurino, 
entraram em sua vida após estafantes horas de estudos. 

Paralelamente, dedicava-se ao ensino das artes. Dotado 
de rara sensibilidade e acuidade visual, desenvolveu um ta-
lento pluralista, que ia das artes plásticas ao teatro e à literatu-
ra. Era  fascinado pelas obras de Cândido Portinari, com quem 
trabalhou e cultivou  grande amizade. Em 1945, indicado por 
Alceu Amoroso Lima, tornou-se crítico de arte do Diário de 
Notícias, ao ocupar o lugar deixado por Di Cavalcanti.

Mas a grande consagração de sua carreira foi a exe-
cução, em 1943, do cenário de Vestido de noiva, de Nelson 
Rodrigues, sob a direção de Ziembinski, espetáculo que con-
solidou o processo de modernização do teatro brasileiro. O 
crítico Álvaro Lins escreveu o seguinte sobre Santa Roza: “Ele 
desdenha os cenários e constrói a arquitetura cênica com um 
bom gosto e uma penetração psicológica à altura da peça”.  
Santa Roza ficou sendo uma espécie de co-autor de Vestido 
de noiva”.

Quem foi Tomás Santa Roza?
Pesquisa

Hilton Gouvêa
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Novo secretário da ONU 
vai priorizar refugiados 
e reformas internas
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Empreiteira pagará multa 
de R$ 8,5 bi para ter ações 
suspensas nos dois países

Odebrecht faz maior acordo de delação
COm EUA E SUÍÇA

A força-tarefa de pro-
curadores que atuam nas in-
vestigações da Operação Lava 
Jato confirmou ontem que 
a empreiteira Odebrecht fe-
chou acordo de leniência com 
os Estados Unidos e a Suíça. 
De acordo com as cláusulas, 
a empresa se comprometeu a 
pagar multa de R$ 8,5 bilhões 
para que sejam suspensas 
todas ações que envolvem a 
empreiteira e a Braskem, uma 
das empresas do grupo.

Segundo o Ministério 
Público Federal (MPF), é o 
maior acordo em um caso de 
corrupção no mundo. Ao fe-
char o acordo, a empreiteira 
se comprometeu a revelar 
todos os fatos ilícitos prati-
cados na Petrobras e em ou-
tros órgãos do Poder Público 
envolvendo os governos Fe-
deral, Estadual e Municipal. 
Em troca das informações, a 
Odebrecht poderá continuar 
a exercer suas atividades.

“Os acordos de leniência 
e de colaboração premiada 
firmados ao longo dos dois 
últimos anos pela força-ta-
refa da Operação Lava Jato 
foram essenciais para a ex-
pansão das investigações e 
o desvelamento do maior 
esquema de corrupção já 
investigado no Brasil. Pos-
sibilitaram ainda o ressarci-
mento de prejuízos causados 
aos cofres públicos em cifras 
recordes, que se encontram 
dentre as maiores em acor-
dos da espécie no mundo”, 
diz nota do MPF.

Delação 
Além do acordo de le-

niência, executivos da Ode-
brecht assinaram acordo de 
delação premiada no qual 
foram citados nomes de po-
líticos para quem a empresa 
fez doações de campanha, 
que teriam origem ilícita. Os 
depoimentos foram envia-
dos na última segunda-feira 
ao Supremo Tribunal Federal 
para homologação.

André Richter
Da Agência Brasil 

Após a aprovação do teto 
para os gastos públicos, as 
mudanças na Previdência So-
cial passam a ser prioridade 
do governo em 2017, disse 
ontem o ministro da Fazenda, 
Henrique Meirelles. Em café 
da manhã com jornalistas, ele 
declarou que este será o prin-
cipal item da agenda do gover-
no no próximo ano.

“A priorização é funda-
mental em qualquer ativi-
dade, inclusive na atividade 
legislativa, não há dúvida. A 
prioridade número 1, certa-
mente, é a reforma da Pre-

vidência”, disse Meirelles. 
Ele também destacou as 
medidas microeconômicas 
que pretendem aumentar 
a produtividade do País, as 
mudanças tecnológicas que 
facilitam a vida dos cidadãos 
e das empresas, como a sim-
plificação do pagamento de 
impostos e de obrigações 
trabalhistas.

“O governo Federal não 
está de mãos atadas. Tem 
adotado ações positivas para 
o crescimento. Este governo 
não adotará práticas artificia-
listas, que levaram a grandes 
fracassos no passado. Não há 
ideias iluminadas para que a 
economia comece a crescer 
rapidamente. A economia 
tem sua dinâmica”, enfatizou.

Para o ministro, este 
ano mostrou que o Brasil 
está enfrentando questões 
fundamentais e empenhado 
em resolver os problemas 
fiscais. Sobre o projeto que 
cria condições especiais de 
renegociação para os esta-
dos mais afetados pela crise 
econômica, Meirelles mini-
mizou a derrota na votação 
de terça-feira (20) e disse 
que as contrapartidas derru-
badas pelos deputados serão 
mantidas nas negociações 
individuais com os estados 
que pedirem socorro.

“Adotamos uma postura 
firme de que o ajuste fiscal 
é condição essencial. Os es-
tados terão de apresentar as 
condições a serem aprovadas 

pelo governo. Se não cumpri-
rem, serão excluídos [do pro-
grama]. O projeto mantém o 
essencial porque os estados 
terão de fazer os ajustes para 
serem aprovados pelo Minis-
tério da Fazenda e homolo-
gados pelo presidente Michel 
Temer”, declarou.

O ministro não quis 
antecipar se o presiden-
te Temer irá sancionar ou 
vetar o texto aprovado na 
Câmara dos Deputados. Se-
gundo Meirelles, todas as 
possibilidades estão sendo 
estudadas. “Nossa posição 
é de responsabilidade. Não 
se precipitar e não tomar 
reações não bem pensadas. 
Não temos nossa decisão 
aqui na manhã do primeiro 

dia seguinte à derrota na 
Câmara”, afirmou.

Inflação
No balanço de fim de ano, 

o ministro destacou ainda 
os esforços do Banco Central 
para reduzir a inflação. De 
acordo com Meirelles, o dado 
ajudará o Banco Central a defi-
nir melhor a trajetória para os 
juros básicos da economia em 
2017, e o Ministério da Fazen-
da está fazendo sua parte ao 
conter os gastos públicos para 
segurar a inflação. Divulgado 
ontem pelo Instituto Brasilei-
ro de Geografia e Estatística 
(IBgE), o IPCA-15, que serve 
de prévia da inflação oficial, 
fechou o ano em 6,58%, próxi-
mo do teto da meta, de 6,5%.

Governo priorizará reforma da Previdência
PARA O PRÓXImO ANO 

Daniel Lima e 
Wellton Máximo
Da Agência Brasil 

O senador Lindbergh 
Farias (PT/RJ) foi condena-
do por improbidade admi-
nistrativa, pela segunda vez, 
pelo juiz gustavo Quintani-
lha Telles de Menezes, da 7ª 
Vara Cível de Nova Iguaçu, na 
Baixada Fluminense. Ele foi 
condenado a cinco anos de 
suspensão de direitos políti-
cos e multa de R$ 640 mil.

Segundo denúncia do 
Ministério Público, quando 
era prefeito de Nova Iguaçu, 
Lindbergh fez um acordo 
político com o ex-vereador 
José Agostinho de Souza, en-
tre janeiro de 2005 e abril 
de 2007. No acordo, várias 
pessoas da família de José 
Agostinho foram nomeadas 
para cargos na prefeitura em 

troca de apoio político na Câ-
mara Municipal.

Na semana passada, 
o juiz gustavo Quintanilha 
Telles de Menezes já havia 
condenado Lindbergh em 
outra ação de improbidade 
administrativa, por ter per-
mitido o uso promocional de 
sua imagem em dezembro de 
2007 e no primeiro semestre 
de 2008, quando era prefeito 
de Nova Iguaçu e se candida-
tava à reeleição.

Segundo o Tribunal de 
Justiça do Rio, na época em 
que era prefeito, Lindbergh 
distribuiu caixas de leite e 
cadernetas de controle de 
distribuição com o logotipo 
criado para o seu governo 
impresso no material.

Em um terceiro processo 
de improbidade administrati-
va, que corre na 4ª Vara Cível 

de Nova Iguaçu, a juíza Ma-
rianna Medina Teixeira de-
cretou, na semana passada, o 
bloqueio dos bens do político, 
pela dispensa de licitação em 
convênio feito com a Funda-
ção Nacional do Livro Infantil 
e Juvenil (FNLIJ).

Por meio de nota, o se-
nador disse estar sendo per-
seguido pelo magistrado. “Me 
estranha que processos que 
se arrastavam por quase uma 
década sejam repentinamen-
te alvo de decisão do mesmo 
magistrado, ignorando in-
clusive a decisão do STF de 
arquivamento de inquéritos 
com o mesmo objeto. A per-
seguição é mais do que ex-
plícita. Novamente, informo 
que recorrerei e tenho plena 
convicção que a decisão será 
revertida e a justiça prevale-
cerá”, diz a nota de Lindbergh.

Senador Lindbergh Farias é 
condenado pela segunda vez

ImPROBIDADE ADmINISTRATIVA

Vitor Abdala
Da Agência Brasil 

O presidente da República, Michel 
Temer, disse ontem que “muito prova-
velmente” vai sancionar o projeto de lei 
que trata da renegociação das dívidas 
dos estados com a União. O texto, apro-
vado na última terça-feira, prevê o alon-
gamento da dívida por 20 anos e a sus-
pensão do pagamento das parcelas até o 
fim deste ano, com retomada gradual a 
partir de 2017.

Os deputados retiraram, no entan-
to, parte das modificações feitas pelo 
Senado na proposta. Foram derrubadas 
as exigências de contrapartidas, como 
aumento da contribuição previdenciá-
ria dos servidores para 14%, suspensão 
de aumentos salariais e de realização 
de concursos públicos, privatização de 
empresas e a redução de incentivos tri-
butários. Essas obrigações teriam de ser 

cumpridas pelas unidades da Federação 
que pedirem auxílio ao governo Federal 
para sanearem as finanças.

Segundo Temer, a ideia do governo 
é aplicar mecanismos semelhantes aos 
usados com as empresas em dificuldades 
financeiras para socorrer os estados.”O 
que nós fizemos foi um projeto de lei 
para confirmar a repactuação da dívi-
da com os estados. Procurado por três 
estados, nós pensamos na recuperação 
fiscal, uma coisa similar a recuperação 
judicial que se faz com o setor privado”, 
ressaltou após participar da entrega de 
420 moradias do Programa Minha Casa, 
Minha Vida, em Mogi das Cruzes-SP. Na 
semana passada, o governo tinha con-
cordado em permitir que os estados mais 
afetados pela crise econômica, como Rio 
de Janeiro, Minas gerais e Rio grande 
do Sul, suspendessem o pagamento das 
parcelas da dívida e voltassem a receber 
verbas bloqueadas pela União.  

Temer deve sancionar o 
projeto de renegociação

DÍVIDA DOS ESTADOS

Daniel Mello
Da Agência Brasil 

FOTO: Antônio Cruz/Agência Brasil

O ministro Henrique 
Meirelles afirmou que 
este será o principal item 
da agenda do Palácio do 
Planalto em 2017
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Uma breve história do 
cosmopolitismo

O estoicismo foi a filosofia dominante no mundo helêni-
co pós-Alexandre e entre a aristocracia romana. A ética estoi-
ca se caracterizou pelo “cosmopolitismo” e o “racionalismo”, 
uma ética universal que unia de imperadores como Marco 
Aurélio, jurisconsultos como Cícero a escravos como Epicte-
to. Uma ética que se distinguiu no mundo antigo por investir 
contra as duas instituições basilares da Grécia e Roma antigas, 
a dicotomia civilizado versus bárbaro e homem livre versus 
escravo. A doutrina básica do estoicismo, oikeiósis, defendia 
basicamente a unidade de todas as coisas e seres em uma 
totalidade harmônica onde não existiriam diferenças entre 
homens livres ou escravos, entre gregos e bárbaros, pois a hu-
manidade era uma só. O mundo segundo a filosofia estoica era 
unitário, harmônico e corpóreo. A epistemologia estoica era 
fundamentalmente materialista, no sentido que todos os sen-
timentos e valores adquiririam uma expressão corpórea, até 
mesmo Deus. Os estoicos defendiam uma teologia panteísta. 
A ética estoica se revelou a ética mais adequada com o fim do 
mundo grego, até então enclausurado em suas fronteiras. O 
helenismo expandiu fronteiras e fragmentou a cosmologia do 
mundo grego arcaico, o cosmopolitismo e o universalismo se 
configuraram como os valores mais adequados a um mundo 
heterogêneo, plural e fragmentado. 

Para a doutrina da oikeiósis a natureza era uma unidade 
objetiva que reunia todos os seres em uma totalidade harmô-
nica, unidade que se expressava objetivamente na forma de 
lei natural. Esse cosmos corpóreo e harmônico seria acessível 
através da razão, grandeza universal que permitiria ao homem 
alcançar a virtude e evitar os vícios. A ética naturalista estoica 
tinha na faculdade racional humana a única via que condu-
ziria o homem a uma vida virtuosa, uma ética que defendia 
o autocontrole e a negação das paixões e emoções humanas, 
estas últimas associadas aos vícios e corrupções da alma. O 
ideal ético de vida estoico era um ideal construído através da 
razão, do autocontrole e de uma indiferença às paixões huma-
nas, daí a origem da apatheia estoica, que não guarda relação 
direta com o vernáculo “apatia”, pois a apatheia estoica não é 
sinônimo de desânimo, mas antes, de ausência de perturba-
ção emocional. 

O cosmopolitismo e universalismo estoicos irão abrir as 
primeiras veredas no espírito da civilização ocidental para um 
caminho que será sedimentado por uma outra filosofia e ética, 
de origem hebraica e que deterá a hegemonia com o declínio 
romano, a ética cristã que resultará na Respublica Christiana 
medieval, internacionalista em sua essência, e que será reela-
borada com o Renascimento através do humanismo cosmopo-
lita de Erasmo de Roterdã. 

O cosmopolitismo terá sua versão moderna em Imma-
nuel Kant. O filósofo prussiano de Köningsberg rompe com o 
empirismo e fundamenta a natureza humana em uma razão 
abstrata e universal. O idealismo transcendental kantiano é 
a apoteose da razão (Vernunft) moderna, o idealismo aponta 
que no sistema filosófico kantiano o protagonista é o sujeito 
cognoscente, o adjetivo “transcendental”, diferentemente do 
uso ordinário do termo, não é aquilo que transcende a reali-
dade, mas antes fixa as condições formais a priori do enten-
dimento humano. A epistemologia kantiana tem um nítido 
caráter psicológico, pois centrada na consciência individual. 
Kant busca através de seu idealismo transcendental salvar a 
razão moderna da crise em que estava imersa, inspirado nos 
progressos da matemática e da física newtonianas. 

Kant lança as bases da filosofia antropológica moderna, 
ao traçar um perfil formal e universal do ser humano. Uma 
antropologia de vocação cosmopolita pois capaz de abranger 
a diversidade e mutabilidade dos traços humanos em um mo-
delo fundamentalmente abstrato. 

Em Kant a ética perde definitivamente qualquer traço de 
heteronomia que caracterizava o direito natural antigo e me-
dieval. A ética kantiana é uma ética da autonomia do sujeito, 
que encontra sua fundamentação na consciência individual, 
uma consciência racional. É o próprio sujeito que cria suas leis 
através da razão, autogoverna-se, agindo de uma forma tal que 
a máxima que rege os atos de sua vida particular tenha também 
alcance universal. A filosofia prática kantiana visa a responder 
a pergunta “o que devo fazer?”, para tal Kant formula a ética 
formal da liberdade, em contraposição a uma ética material da 
felicidade. No núcleo de sua ética formal da liberdade, Kant co-
loca o conceito de imperativo categórico, ordem que emanada 
da razão é um fim em si mesma, uma ordem impessoal e não 
contaminada pelos interesses mundanos. Kant, com isso, ree-
labora o conceito de autonomia estoico; agora pensado como 
o exercício impessoal da liberdade, uma liberdade unicamente 
fundada na razão que conduz a máxima individual ao princípio 
universal que deve reger a conduta humana.  

O projeto kantiano da “paz perpétua” se inscreve na 
tradição do direito internacional público, conferindo ao 
direito natural um caráter cosmopolita. O Estado liberal, 
o individualismo, a autonomia moral do sujeito e o ideal 
cosmopolita da paz perpétua lançarão as bases políticas e 
jurídicas das liberdades civis que irão distinguir os Estados 
ocidentais modernos. 

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA
SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA

EXTRATO DE CONTRATO
PRIMEIRO TERMO ADITIVO

Instrumento: 1º Aditivo ao Contrato nº. 09054/2016;
Objeto: Aquisição de material de manutenção, refrigeração, ar-condicionado, fogão, pintura, alvenaria, 

elétrico, hidráulico, marcenaria, serralharia, informática, epi, ferramentas e equipamentos destinados às escolas 
e creis da rede pública municipal.

Partes: Secretaria de Educação e Cultura do Município de João Pessoa e a empresa TRIUNFO CONTRU-
ÇÕES LTDA;

PROCESSO LICITATÓRIO Nº. 2015/024086; PREGÃO PRESENCIAL Nº. 09013/2015;
Signatários: Srª Edilma Ferreira da Costa, pela Secretaria de Educação e Cultura, e o Sr. José Henrique 

Filho, pela empresa TRIUNFO CONTRUÇÕES LTDA;
Valor Aditado em 25%: R$ 628.049,33 (seiscentos e vinte e oito mil, quarenta e nove reais e trinta e três 

centavos).
Valor Global: R$ 2.512.197,33 (dois milhões, quinhentos e doze mil, cento e noventa e sete reais e trinta 

e três centavos).
João Pessoa, 20 de dezembro de 2016.

Edilma Ferreira da Costa
Secretária de Educação e Cultura/SEDEC 

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA
SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA

EXTRATO DE CONTRATO
SEGUNDO TERMO ADITIVO

Instrumento: 2º Aditivo ao Contrato nº. 090117/2015;
Objeto: Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de Manutenção do Sistema de 

Climatização com Controle de Umidade com Roda Entalpica nos Prédios do Complexo Ecartes.
Partes: Secretaria de Educação e Cultura do Município de João Pessoa e a empresa COMTÉRMICA 

COMERCIAL TÉRMICA LTDA;
PROCESSO LICITATÓRIO Nº. 2015/043214; PREGÃO PRESENCIAL Nº. 09022/2015;
Signatários: Srª Edilma Ferreira da Costa, pela Secretaria de Educação e Cultura, e a Sr. Newton Mousinho 

Moreira, pela empresa COMTÉRMICA COMERCIAL TÉRMICA LTDA;
Vigência por 12 (doze) meses, iniciando-se a partir de 31 de dezembro de 2016.

João Pessoa, 20 de dezembro de 2016.
Edilma Ferreira da Costa

Secretária de Educação e Cultura/SEDEC 

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARUNA

EXTRATO DE REVOGAÇÃO DE LICITAÇÃO
MODALIDADE: Pregão Presencial nº 00023/2016. OBJETO: AQUISIÇÃO DE MICRO COMPUTADORES, 

IMPRESSORAS E NOBREAKS DESTINADOS A EQUIPAR O LABORATORIO DA SECRETARIA DE CIDADANIA, 
TRABALHO, ASSISTENCIA SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. 
ABERTURA: 15/12/2016 as 08:00 horas. JUSTIFICATIVA: Licitação Deserta. DATA: Araruna - PB, 16 de Dezembro 
de 2016 - WILMA TARGINO MARANHÃO – Prefeita.

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARUNA

HOMOLOGAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 00023/2016
Nos termos do relatório final apresentado pela Pregoeira Oficial e observado parecer da Assessoria Jurídica, 

referente ao Pregão Presencial nº 00023/2016, que objetiva: AQUISIÇÃO DE MICRO COMPUTADORES, IM-
PRESSORAS E NOBREAKS DESTINADOS A EQUIPAR O LABORATORIO DA SECRETARIA DE CIDADANIA, 
TRABALHO, ASSISTENCIA SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO; 
HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório: Licitação Deserta.

Araruna - PB, 16 de Dezembro de 2016
WILMA TARGINO MARANHÃO 

 Prefeita

CONSTRUTORA SETE LTDA - ME, CNPJ 21.941.185/0001- 09, Torna público que a SEMABY–Secretaria 
de Meio Ambiente de Bayeux, emitiu a Licença de Operação No 091/2016–Prazo de 730 dias. Para a atividade 
de CONSTRUÇÃO MULTIFAMILIAR. Processo No 2016-200/TEC/LO.

AQUA GARDEN EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA – CNPJ/CPF Nº 19.891.583/0001-16 
Torna público que a SUDEMA – Superintendência de Administração do Meio Ambiente, emitiu a Licença Prévia 
nº 4022/2016 em João Pessoa, 7 de dezembro de 2016 – Prazo:365 dias. Para a atividade de: Edificação 
Multifamiliar com 144 Apartamentos na – RUA NOBERTO DE CASTRO NOGUEIRA,S/N – JARDIM OCEANIA 
– BESSA. Município: JOÃO PESSOA – UF: PB. Processo: 2016-007380/TEC/LP – 2795.

ALEXANDRE GONZAGA DE ALBUQUERQUE - CNPJ/CPF Nº 03.705.447/0001-54. Torna público que a 
SUDEMA - Superintendência de Administração do Meio Ambiente, emitiu a Licença de Operação nº 3617/2016 
em João Pessoa, 1 de novembro de 2016 - Prazo: 730 dias. Para a atividade de: Alexandre Gonzaga de 
Albuquerque (Fabricação de Queijo de Coalho Artesanal - Fazenda Maracanã, Distrito de Boa Vista). Na(o) 
-  FAZ. MARACANÃ, DIST. DE BOA VISTA, Z. RURAL. Município: CAMPINA GRANDE - UF: PB.  Processo: 
2016-004664/TEC/LO-2692.

IMPERIAL CONSTRUÇÕES LTDA - CNPJ/CPF Nº 04.395.725/0001-87. Torna público que a SUDEMA - 
Superintendência de Administração do Meio Ambiente, emitiu a Licença de Instalação nº 3700/2016 em João 
Pessoa, 11 de novembro de 2016 - Prazo: 210 dias. Para a atividade de: Edificação residencial multifamiliar 
com 84 (oitenta e quatro) unidades habitacionais e sistema de esgotamento sanitário interligado a rede pública 
da Cagepa. Na(o) -  RUA AFONSO PENA, QD 67. LTS 0352 E 0382 - BESSA Município: JOÃO PESSOA - UF: 
PB. Processo: 2016-002293/TEC/LI-4774.

Governo anuncia hoje saque de até 
R$ 1 mil do FGTS e minirreforma

O presidente Michel 
Temer vai anunciar hoje 
a autorização para saque 
de até R$ 1.000 de contas 
inativas do FGTS e uma mi-
nirreforma trabalhista, que 
dará força de lei a acordos 
coletivos em 12 benefícios 
de trabalhadores. Além 
disto, será prorrogado 
o Programa Nacional de 
Proteção ao Emprego, que 
passará a ser permanente 
e se chamará Programa de 
Seguro-Emprego.

De acordo com o Uol 
e segundo assessores pre-
sidenciais, as mudanças 
serão oficializadas em me-
dida provisória que o pre-
sidente Temer divulgará 
em café da manhã, hoje, 
com jornalistas.

No caso do FGTS, a MP 
vai liberar um saque de 
até R$ 1.000 no próximo 
ano, de contas inativas com 
saldo até dez salários mí-
nimos, hoje equivalentes a 
R$ 8.800. 

Na avaliação do gover-
no, a medida vai injetar até 
R$ 30 bilhões na economia, 
num momento em que a dí-
vida das famílias é estima-
da em R$ 70 bilhões.

Haverá um calendário 
para os saques, que será 
divulgado em fevereiro do 
próximo ano, de acordo 
com a data de nascimento 
do trabalhador.

O Programa Nacional de 
Proteção ao Emprego  
passará a ser permanente

No caso da minirrefor-
ma trabalhista, vai preva-
lecer sobre a legislação a 
negociação coletiva entre 
patrões e empregados que 
tratem de casos como tra-
balho remoto (fora do am-
biente da empresa), remu-
neração por produtividade 
e registro de ponto.

Além disso, será permi-
tido também negociar sem 
seguir a atual legislação 
o parcelamento de férias 
anuais em até três vezes, 

com pagamento proporcio-
nal; negociar jornadas de 
trabalho cuja duração nor-
mal seja diferente de oito 
horas diárias e 44 horas 
semanais, limitadas a doze 
horas diárias e 220 horas 
mensais.

Outros pontos que te-
rão força de lei, desde que 
incluídos em acordos cole-
tivos, são: participação nos 
Lucros e Resultados da em-
presa, intervalo de traba-
lho, respeitando-se o limite 

mínimo de trinta minutos, e 
banco de horas.

No caso do Programa 
Seguro-Emprego, as regras 
seguem permitindo uma 
redução de 30% da jorna-
da de trabalho, sendo que 
50% da perda salarial é 
bancada com recursos do 
FAT (Fundo de Amparo ao 
Trabalhador).

O programa passará a 
ser permanente e será usa-
do em períodos de recessão 
da economia.

Medida vai injetar até R$ 30 bilhões na economia, quando a dívida das famílias é de R$ 70 bilhões

FOtO: USP/Imagens
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Novo secretário da ONU priorizará
crise migratória e reformas internas
Português António
Guterres assume o
cargo em 1º de janeiro

A crise dos refugiados da 
Síria é uma das grandes pre-
ocupações a ser enfrentada 
pelo novo secretário-geral da 
Organização das Nações Uni-
das (ONU), António Guterres, 
que ocupará o cargo a partir 
de 1º de janeiro. De acordo 
com a sua futura chefe de 
Gabinete, a embaixadora bra-
sileira Maria Luiza Ribeiro 
Viotti, Guterres, no entanto, 
está pronto para o desafio 
porque passou os últimos 
dez anos cuidando desse 
tema em outros organismos 
internacionais.

“Ele esteve por dez anos 
à frente do Alto Comissaria-
do da ONU para Refugiados 
e vivenciou de muito perto 
a escalada do problema, vi-
sitando áreas de conflitos e 
campos de refugiados. Então, 
ele trará uma experiência 
própria, pessoal e uma vivên-
cia muito aguda do proble-
ma”, prevê.

A embaixadora, que con-
versou com os veículos da 
Empresa Brasil de Comunica-
ção (EBC) com exclusividade, 
disse ainda que Guterres fo-
cará sua gestão em promover 
as reformas internas neces-
sárias à ONU. Sobre a possi-
bilidade de que isso se reflita 
em mudanças na composição 
do Conselho de Segurança – 
no qual o Brasil pleiteia uma 
vaga há anos –, ela diz que a 
questão é complexa.

“A ideia de que o Con-
selho de Segurança da ONU 
precisa ser reformado vem 
ganhando cada vez maior 
aceitação e há uma convic-
ção dos países-membros de 
que a reforma é necessária 
para tornar o conselho mais 
de acordo com a realidade 
política internacional hoje. 
Mas é uma questão comple-
xa porque para reformar o 
Conselho de Segurança é ne-
cessário reformar a Carta da 
ONU e, para isso, é necessá-
ria a aprovação de dois ter-
ços dos países-membros e a 
aprovação e ratificação dos 
cinco membros permanen-
tes”, afirma.

O desenvolvimento sus-
tentável e a atenção às mu-
danças climáticas também 
são pautas que estarão no 
foco do novo secretário-ge-
ral, de acordo com a chefe de 
gabinete. Segundo ela, o fato 
de o Acordo de Paris ter sido 
aprovado e ratificado pelos 
países em tempo recorde é 
uma vitória, mas a imple-
mentação das medidas para 
conter o aquecimento global 
vai depender do empenho de 
cada país.

“Foi um acordo impor-
tante porque denota a cons-
cientização dos países para 
enfrentar o aquecimento glo-
bal e a mudança climática”, 
afirma. “É importante que o 
nível de atenção da socieda-
de e da imprensa se mante-
nha elevado”, destaca.

O Acordo de Paris, assi-
nado por 195 líderes mun-
diais em dezembro de 2015, 
estabelece mecanismos para 
que todos os países limitem o 
aumento da temperatura glo-
bal e fortaleçam a defesa con-
tra os impactos inevitáveis da 
mudança climática.

Mulheres 
Maria Luiza Ribeiro 

Viotti é uma das três mu-
lheres indicadas por Guter-
res para ocupar postos de 
comando em sua equipe. As 
outras duas são a ministra 
do Meio Ambiente da Nigéria, 
Amina Mohammed, que será 
a nova sub-secretária-geral; e 
a coreana Kyung-wha Kang, 
que será assessora para as-
suntos políticos do novo se-
cretário-geral.

Para a embaixadora bra-
sileira, a representação fe-
minina em postos de desta-
que tem crescido, mas ainda 
não é suficiente. “Estamos, 
sem dúvida, avançando, mas 
ainda num nível bastante 
aquém do que seria desejá-
vel”, observa.

Aumentar a paridade 
entre homens e mulheres na 
organização, segundo ela, foi 
um dos compromissos assu-
midos por Guterres em seu 
discurso quando foi nomea-
do para o cargo. “O secretá-
rio-geral tem insistido muito 
que é necessário fazer mais 
para que se possa alcançar a 
paridade de gênero no secre-
tariado, sobretudo nos mais 
altos níveis”, afirma.

Mariana Jungmann
Da Agência Brasil

Da Agência France Press 

O líder máximo da guerrilha 
das Forças Armadas Revolucio-
nárias da Colômbia (Farc), Timo-
león Jiménez, o Timochenko, pe-
diu na terça-feira (20) audiência 
com o papa Francisco, “antes ou 
durante sua anunciada” visita à 
Colômbia em 2017, em busca de 
apoio para a implementação do 
acordo de paz. A informação é 
da AFP.

“Acreditamos que a par-
te mais acusada de pecados, as 
Farc, também merecíamos al-
guns minutos de reflexão com 
o senhor, antes ou durante sua 
anunciada visita à Colômbia”, 
disse Timochenko em uma carta 
pública endereçada ao papa e 
com origem em Havana.

O líder rebelde fez o pedido 
após a reunião que o papa teve 
com o presidente colombiano 
Juan Manuel Santos e seu an-
tecessor, Álvaro Uribe, líder da 

oposição no país, na última sex-
ta-feira (16), no Vaticano.

O pontífice tentou, sem su-
cesso, mediar a desavença moti-
vada pelo acordo que Santos as-
sinou com as Farc em dezembro, 
para pôr fim a meio século de 
conflito armado.

Uribe se opõe fortemente ao 
pacto por considerar que deixa-
rá na impunidade crimes atro-
zes, ainda que o acordo estabe-
leça que os rebeldes só poderão 
evitar a prisão se os crimes fo-
rem reconhecidos e as vítimas 
reparadas.

“Não é fácil alcançar o con-
senso e a reconciliação com se-
tores dominados por um funda-
mentalismo de tal natureza que,  
por sua vez, alimenta a mão es-
cura que mergulha a Colômbia 
em doloroso mar de sangue”, 
escreveu Rodrigo Londoño, tam-
bém conhecido como Timoleón 
ou Timochenko.

Nesse sentido, ele fez votos 

de que o papa consiga “contri-
buir para pôr fim a uma realida-
de tão trágica”. Ao mesmo tem-
po, acrescentou, “confiamos em 
que um papel mais decisivo de 
parte da hierarquia eclesiástica 
colombiana possa pender a ba-
lança para o lado mais justo”.

Em luta contra o Estado des-
de 1964, as Farc aceitaram depor 
as armas em troca de garantias 
para se tornar um partido polí-
tico.

O acordo, que também pre-
vê mecanismos para combater o 
narcotráfico e melhorar a situ-
ação do campo, foi negociado 
por quase quatro anos em Hava-
na, mas os colombianos se opu-
seram à sua implementação em 
um plebiscito em 2 de outubro.

Após o plebiscito, o governo 
colombiano e a guerrilha modi-
ficaram o texto por iniciativa da 
oposição, o assinaram novamen-
te e estão em vias de iniciar sua 
implementação.

Líder de guerrilha colombiana pedirá 
apoio ao papa para impulsionar a paz

AUDIÊNCIA COM O PONTÍFICE

Da Agência Ansa Brasil 

Sobiu para 36 o núme-
ro de mortes causadas por 
explosão em um mercado 
de materiais pirotécnicos no 
México. Há 72 pessoas feri-
das, de acordo com o último 
balanço de vítimas, divulgado 
na manhã  de ontem .

Uma explosão em um 
mercado de fogos de artifício 
provocou a morte de 36 pes-
soas no México. O acidente 
ocorreu no fim da tarde na úl-
tima terça-feira, na cidade de 
Tultepec, a cerca de 50 qui-
lômetros da capital do país. 
De acordo com o governador 
do Estado do México, Eruviel 
Avila, a maioria das vítimas 
faleceu no local. Apenas três 

pessoas foram levadas a hos-
pitais, mas não resistiram. 
Outras 70 estão internadas.

O mercado conta com 
300 lojas e possui uma legis-
lação restrita de medidas de 
segurança, justamente por 
comercializar material piro-
técnico. Aproximadamente 
80% da população de Tul-
tepec vive da fabricação de 
materiais e fogos de artifício, 
usados em festas nacionais e 
celebrações religiosas. 

Para este fim de ano, a 
cidade planejava vender 100 
toneladas de fogos pirotécni-
cos. O presidente do México, 
Enrique Peña Nieto, enviou 
condolências às famílias das 
vítimas através de uma men-
sagem no Twitter.

Número de mortes em 
explosão subiu para 36

MÉXICO 

Da Agência France Press 

Alguns buscavam ali-
mentos e medicamentos. 
Outros queriam visitar fa-
miliares para as festas de 
Natal e Ano Novo. Milhares 
de venezuelanos cruzaram 
na  última terça-feira as 
passagens fronteiriças para 
pedestres com a Colômbia, 
reabertas após oito dias por 
causa de um colapso mone-
tário. A informação é da AFP.

“Graças a Deus, a fron-
teira foi reaberta. Vinha 
muita gente fazer suas com-
pras do outro lado, porque 
não conseguimos comida, 
fraldas para nossas crianças, 
medicamentos”, disse Chris-

tian Sánchez, locutor de 29 
anos, enquanto atravessava 
a ponte internacional Simón 
Bolívar, que liga as cidades 
de San Antonio (Venezuela) 
e Cúcuta (Colômbia).

Em uma conversa por 
telefone, na segunda-feira 
(19) à noite, os presidentes 
venezuelano, Nicolás Ma-
duro, e colombiano, Juan 
Manuel Santos, concorda-
ram em “abrir a fronteira 
de maneira progressiva, 
com rígida vigilância e se-
gurança”, informou o mi-
nistro venezuelano de Co-
municação e Informação, 
Ernesto Villegas.

Assim, os cruzamentos 
limítrofes se restabelece-

ram desde as 6h locais dessa 
terça-feira (8h em Brasília), 
sob vigilância dos militares. 
O transporte de carga, en-
tretanto, permanece inter-
rompido.

Maduro determinou o 
fechamento das fronteiras 
com a Colômbia e com o 
Brasil no dia 12 de dezem-
bro, alegando que “máfias” 
estariam acumulando o 
papel-moeda venezuelano 
no exterior para atacar a 
economia do país, golpeada 
por uma inflação de 475%, 
segundo o Fundo Monetário 
Internacional - a mais alta 
do mundo - e uma aguda es-
cassez de alimentos básicos 
e medicamentos.

A medida coincidiu com 
momentos de grande incer-
teza por violentos protestos 
e saques em várias cidades, 
que deixaram pelo menos 
três mortos e aproximada-
mente 300 detidos, sobretu-
do no Estado Bolívar (Sul), 
onde cerca de 600 estabele-
cimentos comerciais sofre-
ram danos.

Os distúrbios eclodi-
ram na sexta-feira (16) e 
no sábado após a decisão 
do governo de recolher das 
ruas a nota de 100 bolívares 
(0,15 dólar no câmbio ofi-
cial mais alto), o de maior 
valor em circulação, até a 
entrada gradual de novas 
unidades monetárias.

Milhares de venezuelanos chegam à 
Colômbia após abertura da fronteira 

COlAPsO MONETárIO

A embaixadora brasileira Maria Luiza Ribeiro Viotti vai ocupar chefia de Gabinete na gestão do secretário-geral da ONU, António Guterres

FOTO: Reprodução Internet
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Bancos podem cobrar 
por mais de quatro
saques mensais

17

Sintoma, exame e remédio
Pesquisa decifra a jornada do paciente na internet

Ir ao médico, fazer exa-
mes e receber uma receita 
para comprar medicamentos 
não satisfaz mais os pacien-
tes nos dias atuais. Segundo 
aponta a pesquisa Jornada 
Digital do Paciente, realiza-
da com 3.860 usuários do 
Grupo Minha Vida, maior 
grupo de comunicação com 
foco em saúde e bem-estar 
do Brasil, quatro entre cinco 
dos respondentes relatam 
buscar informações antes 
ou depois de uma consulta 
médica. Com mais acesso a 
informações, graças à inclu-
são digital, os pacientes pes-
quisam sobre os sintomas e 
vão mais preparados para o 
atendimento médico. Ao sair 
da consulta, eles também 
buscam sobre resultados de 
exames e informações sobre 
medicamentos e tratamen-
tos receitados.

Esses dados refletem a 
realidade do brasileiro que, 
graças à popularização dos 
smartphones, está muito mais 
conectada. De acordo com o 
Suplemento de Tecnologias 
de Informação e Comunicação 
(TIC) da Pesquisa Nacional 
por Amostra de Domicílios 
(Pnad) 2014], o número de 
domicílios brasileiros com 
conexão à internet passou 
de 48% para 54,9%. Pela pri-
meira vez o uso do telefone 
celular para acessar a inter-
net ultrapassou o do compu-
tador no Brasil, representan-
do 80,4% versus 76,6%. 

O maior alcance à inter-
net, principalmente por meio 
de celulares, indica que a bus-
ca por informação está muito 
mais acessível. A pesquisa 
Jornada Digital do Paciente 
focou sua análise inicial na 
mulher de 35 a 59 anos da 
classe C. Para 97,9% das pes-
soas deste público a internet 
é a principal fonte para se in-
formar sobre saúde e bem-es-
tar. Outros canais apontados 
foram TV (56,1%) e revistas 
(54,8%). Os médicos apare-
cem em quarto lugar, com 
44,7% das indicações.

A pesquisa também 
mostra que as mulheres 
mais jovens da classe C são 
mais adeptas a buscar infor-
mações sobre saúde na in-
ternet do que as mais velhas. 
Aquelas que afirmaram não 
buscar por informação so-
bre saúde na internet antes 
ou depois da consulta médi-
ca representam 12,6% das 
respondentes entre 18 e 34 
anos; 18,8% entre 35 e 59 
anos; e 24,4% acima de 60 
anos. Márcia Netto, diretora 
de produtos do Minha Vida 
explica que esse comporta-
mento é recorrente: “Temos 
uma base de usuários bem 
extensa, com mais de 25 mi-
lhões de visitantes mensais, 
e costumamos realizar gran-
des pesquisas anuais sobre 
saúde, alimentação e beleza, 
que nos ajudam a entender 
as necessidades, percepções 
e hábitos desse público. Em 
todos os nossos levantamen-
tos fica claro que as gerações 
mais novas, até pela familia-

ridade com as novas tecno-
logias, são muito mais ativas 
nos meios digitais e a pesqui-
sa mostra que isso também é 
verdade quando falamos em 
saúde. Mesmo sabendo que 
os problemas de saúde ten-
dem a aumentar com a ida-
de”.

De acordo com a pesqui-
sa, os principais assuntos pro-
curados em saúde pelo pú-
blico analisado são doenças 
(67,6%) e sintomas (66,6%).  
O grande volume de informa-
ção na rede sobre o assunto 
pode ser preocupante, pois 
nem sempre as fontes bus-
cadas são confiáveis. As prin-
cipais procuras sobre saúde 
são nos buscadores (81%), 
sites especializados – como 
o Minha Vida – (78,6%), e re-
des sociais (34,2%). 

Merece atenção, ainda, 
a questão de que 56,5% das 
mulheres de 35 a 59 anos da 
classe C já usaram a internet 
para “se diagnosticarem” so-
bre uma doença ou condição. 

Esse número é mais alto en-
tre as mais jovens dessa clas-
se social, chegando a 64,7% 
em respondentes de 18 a 34 
anos da classe C, e mais baixo 
entre as que têm mais de 60 
anos (40,2%). Apesar disso, a 
recomendação médica ainda 
é levada muito a sério, já que, 
apesar da grande quantidade 
de informações disponíveis, 
apenas 14,2% do público-alvo 
da análise afirmam ter muda-
do ou abandonado um trata-
mento médico após encontrar 
informações na internet.  

Em média, 1 em cada 4 
respondentes da pesquisa já 
agendou consulta médica pela 
internet, 1 em cada 3 já com-
prou medicamentos online e 
21,4% das mulheres de 35 a 
59 anos da classe C mantém 
contato com seu médico por 
mensagens instantâneas. Es-
sas informações reforçam que 
os meios digitais estão mol-
dando a nova geração e exi-
gindo adaptação da dinâmica 
entre médicos e pacientes.

Mulheres fazem mais buscas

Um estudo inédito do 
Ministério do Turismo, divul-
gado ontem, estima que 73,4 
milhões de viagens deverão 
ser realizadas nos meses de 
dezembro (2016), janeiro e 
fevereiro de 2017. No mesmo 
período do ano anterior, bra-
sileiros fizeram 72,8 milhões 
de viagens. A expectativa é 
de que essas viagens movi-
mentem R$ 100 bilhões na 
economia. O estudo aponta 
a região Sudeste como a pre-
ferida entre os viajantes: é o 
destino de cerca de 33 mi-
lhões de viagens (46%). Em 
seguida, vem a região Sul, que 
deve receber 25% do total, e o 
Nordeste, 23%. Centro-Oeste 
e Norte completam o ranking, 
com fatias de 5% e 2%, res-
pectivamente. Os dados indi-
cam, também, que 52,9% dos 

Turismo deve movimentar 
R$ 100 bilhões neste verão

GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA

Veja a lista completa:

1. São Paulo (SP)
2. Florianópolis (SC)
3. Rio de Janeiro (RJ)
4. Praia Grande (SP)
5. Salvador (BA)
6. Fortaleza (CE)
7. Curitiba (PR)
8. Cabo Frio (RJ)
9. Balneário Camboriú (SC)
10. Recife (PE)

11. Porto Seguro (BA)
12. Guarujá (SP)
13. Guarapari (ES)
14. Caraguatatuba (SP)
15. Peruíbe (SP)
16. Natal (RN)
17. Santos (SP)
18. Porto Alegre (RS)
19. Brasília (DF)
20. João Pessoa (PB)

deslocamentos serão feitos de 
carro, principal meio de trans-
porte na temporada. O ônibus 
vem em seguida, com 26,7% 
das viagens (19,6 milhões), e, 
em terceiro lugar, o avião, com 
8,1%. O estudo apontou os 
destinos preferidos dos brasi-
leiros para aproveitar o verão. 

São Paulo (SP), Florianópolis 
(SC), Rio de Janeiro (RJ), Praia 
Grande (SP) e Salvador (BA) li-
deram o ranking brasileiro do 
verão. Fortaleza (CE), Curitiba 
(PR), Cabo Frio (RJ), Balneário 
Camboriú (SC) e Recife (PE) 
completam a lista dos 10 des-
tinos mais procurados no País.

Um projeto desenvolvido por 
alunos do curso de Licenciatura 
em Ciências Agrárias do Campus 
IV da Universidade Estadual da 
Paraíba (UEPB), em Catolé do Ro-
cha, e por discentes do Programa 
de Pós-Graduação em Agronomia 
da Universidade Federal da Paraí-
ba (UFPB), em Areia, está transfor-
mando o potencial da agricultura 
familiar no Semiárido paraibano 
com o cultivo da melancia.

A iniciativa parte da otimiza-
ção de recursos hídricos e utiliza 
a técnica da irrigação através do 
método localizado com sistema 
de gotejamento, com vazão de 
1,7 litro por hora. O experimento 
está contribuindo no desenvol-
vimento da cultura da melancia, 
além de possibilitar o convívio 
com o clima semiárido adotando 

técnicas agronômicas que eco-
nomizam água sem causar défi-
cit hídrico às plantas. Ao mesmo 
tempo, a técnica oferece novas al-
ternativas para o desenvolvimen-
to da agricultura familiar.

Conforme explicou o profes-
sor Evandro Franklin de Mesqui-
ta, coordenador da iniciativa na 
UEPB, este é o segundo ciclo de 
melancia que está sendo cultiva-
do com este experimento. 

São quinhentas plantas culti-
vadas na área do Campus IV e, até 
agora, os resultados obtidos têm 
sido bastante positivos, uma vez 
que as frutas de melancia resul-
tantes deste cultivo apresentam 
a mesma qualidade comercial 
das frutas que são cultivadas com 
sistemas de irrigação convencio-
nal que consomem mais água. 

“A grande vantagem deste siste-
ma é que o cultivo da cultura se 
adequa à realidade local, que re-
quer o máximo aproveitamento 
da água, sem desperdício. Com 
o método localizado adotando o 
sistema por gotejamento, a água 
é aplicada diretamente no colo 
da planta, sem haver perda de 
água como ocorre com outros sis-
temas de irrigação. 

Sustentabilidade
A melancia tem a mesma 

qualidade, mas é cultivada com 
um menor volume de água, es-
sencial para a sustentabilidade 
do Semiárido”, frisa o professor 
Evandro. O cultivo também está 
servindo para estudar cinco ní-
veis de adubação nitrogenada (9, 
54, 90, 126 e 171 kg ha-1) e cinco 

níveis de Ethephon (30, 180, 300, 
420 e 570 grama/litro). O projeto 
de pesquisa conta com a partici-
pação de dois alunos de iniciação 
científica sob a orientação dos 
professores Evandro Franklin e Iri-
naldo Pereira e integra uma tese 
de doutorado orientada pela pro-
fessora Rejane Maria Nunes Men-
donça da Universidade Federal 
da Paraíba, Campus II, em Areia, 
com co-orientação do professor 
Evandro. 

Quinze alunos do Grupo de 
Pesquisa SOLAPLANT também 
participam da iniciativa, junta-
mente com os pesquisadores 
Anailson de Sousa Alves, Lucima-
ra Ferreira, Rosinaldo de Sousa, 
Irinaldo Pereira da Silva Filho e 
Francisco Pinheiro, que também 
estão envolvidos com a iniciativa.

UEPB desenvolve projeto de sustentabilidade
CULTIVO DE MELANCIA NO SEMIÁRIDO

FOTO: Divulgação/UEPB

Experimento está mudando o potencial da agricultura familiar e possibilita o convívio com o clima semiárido, além de pesquisar os níveis de adubação nitrogenada
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Doença misteriosa reduz venda de peixe
Regularização do 
Enade vai até janeiro

Os estudantes que fal-
taram à aplicação do Exame 
Nacional de Desempenho de 
Estudantes (Enade) deste ano 
têm até 31 de janeiro do ano 
que vem para regularizar a si-
tuação. Quem estava habilitado 
para fazer o exame neste ano 
deve pedir a dispensa da prova 
com a justificativa da ausência 
à instituição de ensino. Segun-
do dados do Instituto Nacional 
de Estudos e Pesquisas Educa-
cionais Anísio Teixeira (Inep), 
dos 216.044 inscritos no Enade 
2016, 195.886 (90,66%) par-
ticiparam do exame, enquanto 
20.150 (9,33%) não compare-
ceram às provas.

tCE prorroga prazo 
para as prefeituras

Unipê inscreve para 
Educação Física

O prazo de entrega pelas 
prefeituras dos balancetes de 
novembro deste ano ao Tribunal 
de Contas da Paraíba, que se ex-
piraria em 30 de dezembro, foi 
prorrogado para 10 de janeiro 
próximo. A prorrogação atende 
ao apelo, neste sentido, pelo 
Conselho Regional de Contabi-
lidade (CRC) ao presidente em 
exercício do TCE, conselheiro An-
dré Carlo Torres Pontes. Ele ob-
servou que a Assessoria Técnica 
do Tribunal de Contas (Astec) já 
tinha opinado pelo atendimento 
parcial do pedido encaminhado 
pelo presidente do CRC, Garibaldi 
Dantas Filho.

Uma grande estrutura que 
dispõe, dentre outros, de um Gi-
násio Poliesportivo, campos de 
futebol com padrão da FIFA e salas 
de musculação com equipamentos 
de alta qualidade. Esses são alguns 
dos cenários do curso de Educação 
Física do Centro Universitário de 
João Pessoa – Unipê, que tem mais 
de 45 anos de tradição. A gradu-
ação é oferecida nas habilitações 
de bacharelado e de licenciatura 
(vagas abertas para o período 
noturno). O Vestibular Tradicional 
acontecerá no dia 14 de janeiro e as 
inscrições podem ser realizadas no 
portalvestibular.unipe.br.

Plataforma aglutina 
os serviços públicos

O Governo Federal publicou, 
na última terça-feira, o Decreto nº 
8.936, que institui a Plataforma de 
Cidadania Digital. O objetivo é am-
pliar e simplificar o acesso a serviços 
públicos digitais, inclusive por meio 
de dispositivos móveis. O Portal de 
Serviços do Governo Federal se torna, 
então, o canal único e integrado para 
a disponibilização de informações, 
solicitação eletrônica e acompanha-
mento de serviços públicos.

Médico cassado 
continua internado

O médico cassado Roger Ab-
delmassih, de 70 anos, condenado 
a 278 anos de prisão por estupro e 
atentado violento ao pudor contra 
pacientes, está internado no Hos-
pital Osvaldo Cruz, em São Paulo, 
desde o dia 15. Segundo a  Secreta-
ria de Administração Penitenciária, 
Abdelmassih foi encaminhado ao 
hospital por recomendação médi-
ca, e devidamente autorizado pela 
autoridade judiciária competente, 
para fazer exames cardiológicos. 
Após o resultado dos exames, a 
equipe médica constatou a neces-
sidade de internação.

Queda chegou a 70% no 
Litoral Norte; pescadores 
condenam os “boatos”

A hipótese de que o 
consumo de peixe vem cau-
sando uma doença miste-
riosa em Salvador provo-
cou uma redução de quase 
70% nas vendas de pesca-
do, principalmente no lito-
ral Norte, região de praias 
famosas e bem frequenta-
das neste verão.

A informação é da Fe-
deração dos Pescadores e 
Aquicultores do Estado da 
Bahia (Fapesba), que emi-
tiu, ontem, uma nota onde 
“condena o boato” de que a 
causa da doença é o pesca-
do em geral.

Segundo o presidente 
da Fapesba, Raimundo Cos-
ta, os boatos alimentam o 
pânico na população, que 
deixa de consumir peixes 
e causa impacto na renda 
dos trabalhadores que têm 
a pesca como fonte de ren-
da, sobretudo, no período 
da alta estação, que come-
ça agora em dezembro.

Sayonara Moreno
Correspondente da Agência Brasil

“Nós já estamos pas-
sando por uma crise finan-
ceira nacional, e essa infor-
mação em plena véspera de 
Natal, Ano Novo, chegada 
do verão e o fluxo de turis-
mo aumentando, impacta 
qualquer comércio ligado 
ao pescado. Isso interferiu 
na economia dos trabalha-
dores e na economia do Es-
tado também, sobretudo, 
de Salvador”, argumenta.

Até a última terça-feira, a Secretaria 
de Saúde da Bahia havia notificado 22 
pessoas com fortes dores musculares, 
sem relatos de dores de cabeça ou 
febre e com identificação de urina 
preta , além de insuficiência renal em 
alguns pacientes.
A Fapesba destacou, na nota de ontem, 
que os casos registrados estão sendo 
investigados pelo Laboratório de Viro-

logia da Universidade Federal da Bahia, 
que identificou a presença de vírus nas 
amostras de sangue dos pacientes.
O pesquisador do laboratório, Gúbio 
Soares, disse à  Agência Brasil que as 
causas dos sintomas devem ser confir-
madas até o fim do ano. Ele opinou que 
a associação da doença ao consumo 
de peixes é precoce, argumento utili-
zado, também, pela Fapesb. Ao fim da 

nota, a Federação dos Pescadores diz 
que a população é advertida sobre o 
consumo de peixes, que não apre-
sentam riscos comprovados, quando 
manuseados e conservados de forma 
higiênica e adequada. O texto reitera 
a importância de se comer peixes e 
acrescenta que “sua vulnerabilidade à 
contaminação é a mesma de qualquer 
outro alimento”.

Dores musculares e febre

FOtO: Reprodução/Internet

Consumo de peixes diminuiu devido a boatos que se espalham em Salvador, causando pânico na população e redução na renda do trabalhador

A 4ª Reunião da Câmara 
Técnica do Comitê Gestor do 
Programa de Revitalização 
da Bacia do Rio São Fran-
cisco (Novo Chico) ocorreu 
ontem na sede do Ministério 
da Integração Nacional. Na 
ocasião, foram apresentadas 
as propostas de planejamen-
to, de regimento interno e 
do calendário dos encontros 
do próximo ano aos órgãos 
federais e estaduais envol-
vidos.  Os destaques do pla-
nejamento são a priorização 
de obras de saneamento e de 
recuperação ambiental, que 
permitam a recuperação de 
nascentes do rio.

A previsão é de que o 
próximo encontro para a vo-
tação aconteça no primeiro 
trimestre de 2017, com a par-
ticipação dos integrantes do 
Comitê, incluindo ministros 
e governadores dos estados 
atendidos pela bacia do Rio 
São Francisco. Os membros 
do Comitê Gestor e dos gover-
nos estaduais terão agora até 
30 dias para analisar e enviar 
suas considerações à Câmara 
Técnica sobre as propostas 
apresentadas ontem.  Após 
essa etapa, a Casa Civil da 
Presidência da República irá 
consolidar e aprimorar o Pla-
no para posterior aprovação.

De acordo com o mi-
nistro Helder Barbalho, a 
revitalização do rio deve 
ser priorizada por todos os 
órgãos federais e estaduais 
envolvidos, para a garantia 
da qualidade e da quantida-
de da água da bacia. “Agora 
estamos no momento de pla-
nejar. Todos precisam ter di-
mensão da importância e da 
grandeza da revitalização do 
São Francisco”, destacou.

O Plano Novo Chico, 
lançado em agosto de 2016 
pelo Governo Federal, pre-
vê ações para os próximos 
dez anos (2017-2026) que 

serão executadas em cinco 
eixos: saneamento, controle 
de poluição e obras hídricas; 
proteção e uso de recursos 
naturais; economias susten-
táveis; gestão e educação 
ambiental e planejamento e 
monitoramento. 

Para preservar e recupe-
rar as nascentes do Rio São 
Francisco e apoiar os produ-
tores rurais que atuam nos 
331 municípios localizados 
próximos à bacia, o Ministé-
rio da Integração Nacional 
ampliou o limite de crédito 
do Fundo Constitucional do 
Nordeste (FNE) para proje-
tos sustentáveis instalados na 
área de atuação da Superin-
tendência de Desenvolvimen-
to do Nordeste (Sudene). 

Esses profissionais e 
agricultores passarão por 
capacitações para produzir 
com foco na sustentabilidade 
e na preservação ambiental. 
O limite de financiamento 
para grandes projetos, antes 
restrito a 70%, será de 90% 
do valor total.  Para as inicia-
tivas de médio porte, o limite 
sai de 80% e chega a 95%.

Outra preocupação do 
Governo Federal foi manter as 
ações de revitalização que já 
estavam em andamento, tais 
como obras de esgotamento 
sanitário, gestão de resíduos 
sólidos, controle de proces-
sos erosivos e os sistemas de 
abastecimento de água.

Comitê Gestor debate o 
plano de revitalização

RiO SÃO FRAnCiSCO

Governo 
Federal quer 
envolver no 
trabalho de 
recuperação 
os órgãos 
estaduais

Cristina Índio do Brasil  
Repórter da Agência Brasil

O pinguim encontrado 
em um apartamento do bair-
ro do Humaitá, na zona Sul do 
Rio, no dia 13 último, foi trans-
ferido ontem para o centro de 
reabilitação da Universidade 
Federal do Rio Grande do Sul 
(UFRGS). Junto com ele, poli-
ciais da Delegacia de Proteção 
ao Meio Ambiente (DPMA) da 

Polícia Civil do Rio de Janei-
ro encontraram dez animais 
silvestres como papagaios, 
araras, micos, corujas, tucano, 
porco espinho e garça.

No mesmo dia, a proprie-
tária do imóvel foi levada à de-
legacia e autuada pelo crime de 
manter animais silvestres em 
cativeiro, sem autorização legal. 
De acordo com o delegado titu-
lar da DPMA, Roberto Gomes, o 
pinguim resgatado pelo Núcleo 

de Proteção aos Animais da uni-
dade foi encaminhado por uma 
companhia aérea, com o apoio 
da Polícia Federal.

Na sua página do Face-
book [www.facebook.com/
linhaverdedd], o projeto li-
nha Verde, criado pelo Disque 
Denúncia, em parceria com a 
Secretaria de Estado do Am-
biente do Rio, ajuda quem 
quer informar casos de cri-
mes contra o meio ambiente.

Pinguim encontrado dentro
de apartamento vai para o RS

CRiME COntRA O MEiO AMbiEntE

O fim do ano se aproxima e dá 
início à temporada de férias. Segun-
do um levantamento feito pelo Con-
selho Executivo de Viagens e Eventos 
Corporativos da FecomércioSP, no 
mês de outubro, 26,3% dos brasilei-
ros pretendem viajar entre o final 

de 2016 e o começo de 2017 – uma 
porcentagem 4% superior ao mesmo 
período do ano anterior. Mas nessa 
época, não são apenas os índices de 
viagem que aumentam: crescem tam-
bém os casos de roubos, furtos e im-
previstos domésticos.

Cinco dicas para proteger 
sua residência nas férias

FiM DE AnO

O aumento desses riscos acontece justamente porque, 
durante as férias, as casas se encontram vazias e vul-
neráveis. Abaixo, cinco dicas para proteger as residências:
 n Atenção com o gás
Certifique-se que a válvula de gás esteja fechada para 
evitar vazamentos e prevenir uma explosão.
 n Cuidado com a segurança
Teste as fechaduras e os trincos da residência e, se 
possível, instale reforço nas portas. Não deixe as 
chaves escondidas no imóvel e nem com terceiros, a 
menos que estas sejam pessoas de extrema confiança.
 n Desligue os aparelhos eletrônicos
Para evitar o consumo desnecessário de energia elétrica 
ou até mesmo danos aos equipamentos eletrônicos, 
que podem acontecer em decorrência de uma eventual 
descarga elétrica, desligue os aparelhos das tomadas.
 n não comunique sua ausência a estranhos
Evite falar sobre sua ausência durante as férias 
para pessoas estranhas. Caso aconteça, não 

informe detalhes, como local e período de ausência. 
Além disso, peça a um parente ou vizinho de confi-
ança para checar a residência pelo menos uma vez 
por semana.
 n Correspondência
Combine com um vizinho o recebimento de sua cor-
respondência para não acumular e dar indícios de 
que a casa está vazia.
 Mas, além de todas essas dicas, é altamente reco-
mendável a contratação de um seguro residencial 
– uma alternativa para reforçar a segurança do lar 
em qualquer época do ano, que protege o bolso 
do segurado em caso de roubo e furto, incêndio, 
danos elétricos, danos a imóveis de terceiros e 
demais imprevistos. E alguns contratos também 
incluem serviços de manutenção preventiva como 
limpeza de ralos e sifões, limpeza de calhas, serviço 
de prego e martelo (fixação), troca de lâmpadas e 
lubrificação de fechaduras e dobradiças e outros.

Dicas



UNIÃO  AJoão Pessoa, Paraíba - QUINTA-FEIRA, 22 de dezembro de 2016

Economia

19

Bancos podem cobrar taxa por mais de 4 saques mensais

Decisão do STJ
A cobrança de taxa ban-

cária para quem faz mais 
de quatro saques mensais 
em caixas eletrônicos não 
é abusiva. O entendimento 
é da 3ª Turma do Superior 
Tribunal de Justiça (STJ), em 
julgamento realizado na úl-
tima sessão do ano (15/12).

“A cobrança de tarifa 
sobre saques excedentes 
não está destinada a re-
munerar o dispositivo pelo 
depósito em si, mas sim 
a retribuir o depositário 
pela efetiva prestação de 
um específico serviço ban-
cário não essencial”, afir-
mou o relator o ministro 
Marco Aurélio Bellizze.

A turma negou provi-
mento ao recurso especial 
interposto pelo Ministério 
Público do Distrito Federal 
e Territórios (MPDFT) con-
tra o Banco Santander. A de-
cisão foi unânime.

Os ministros avaliaram 
que a cobrança da tarifa 
não fere o Código de Defesa 
do Consumidor (CDC). Isto 
porque o Conselho Mone-
tário Nacional, que regula-
menta a remuneração dos 
serviços bancários, permite 
a cobrança de tarifas sobre 
o excesso de saques efetua-
dos no mês pelo correntista.

Segundo o relator, é in-
discutível a aplicação da lei 
consumerista às relações 
jurídicas estabelecidas en-
tre instituições financeiras 
e seus clientes.

“É inquestionável, de 
igual modo, a especialidade 
da Lei n. 4.595/1964 (com 
status de lei complemen-
tar), reguladora do Sistema 
Financeiro Nacional, que, 
como visto, atribuiu ao Con-
selho Monetário Nacional a 
competência para regular a 
remuneração dos serviços 
bancários”.

A tese de desequilíbrio 
contratual, argumentou o 
ministro, não seria válida 
seja porque a cobrança da 
tarifa corresponde à remu-
neração de um serviço ban-
cário efetivamente prestado 
pela instituição financeira, 
seja porque a suposta uti-
lização, pelo banco, dos 
recursos depositados em 
conta-corrente – caso exista 
– decorre da possibilidade 
de ser gasto ou consumido 
após o uso. Por isso, não 
haveria prejuízo ao corren-
tista que, a qualquer tempo, 
pode reaver integralmente a 
quantia depositada.

“O saque representa 
sim serviço bancário posto 
à disposição do correntis-
ta, passível de cobrança de 
tarifa a partir da realização 
do quinto saque mensal, 
momento em que, por pre-
sunção legal, perde o viés 
de essencialidade”, argu-
mentou Bellizze.

Índice de Confiança 
da Indústria cai 

O Índice de Confiança da In-
dústria caiu 2,9 pontos na prévia 
de dezembro deste ano, diante do 
resultado consolidado de novembro. 
Com a queda, o indicador chegou a 
84,1 pontos, o menor patamar desde 
junho deste ano, segundo a Fundação 
Getulio Vargas (FGV). A confiança dos 
empresários da indústria, medida 
pelo Índice da Situação Atual, recuou 
3,7 pontos e atingiu 81,4 pontos. Já a 
expectativa em relação ao futuro, me-
dida pelo Índice de Expectativas, caiu 
1,9 ponto, chegando a 87 pontos. O 
Nível de Utilização da Capacidade Ins-
talada da Indústria recuou 1,2 ponto 
percentual na prévia de dezembro.

Prévia de inflação 
fecha ano em 6,58%

A prévia da inflação oficial, 
medida pelo Índice Nacional de Preços 
ao Consumidor Amplo – 15 (IPCA-15), 
fechou o ano com taxa de 6,58%. A 
taxa, divulgada ontem pelo Instituto 
Brasileiro de Geografia e Estatística 
(IBGE), é inferior à observada pelo 
IPCA-15 do ano passado (10,71%) 
e está próxima do teto da meta de 
inflação do governo Federal, que é 
6,5%.Considerando-se apenas o 
mês de dezembro, o IPCA-15 ficou 
em 0,19%, abaixo do 0,26% de 
novembro e do 1,18% de dezembro 
do ano passado. 

BC revisa para 
baixo o superávit 

O Banco Central (BC) revisou 
para baixo a projeção de superávit co-
mercial em 2016. Segundo números 
divulgados na última terça-feira pelo 
órgão, a balança comercial – diferença 
entre exportações e importações – 
deverá encerrar o ano com superávit 
de US$ 44,5 bilhões, abaixo da esti-
mativa de US$ 49 bilhões divulgada 
em setembro. A queda decorre princi-
palmente da queda das exportações, 
que devem fechar o ano em US$ 184 
bilhões, contra estimativa anterior de 
US$ 190 bilhões. O valor das importa-
ções também foi revisto, de US$ 141 
bilhões para US$ 139,5 bilhões.

Dívida pública 
federal sobe 1,97% 

A Dívida Pública Federal, 
que inclui o endividamento inter-
no e externo, teve alta de 1,97%, 
em termos nominais, passando 
de R$ 3,032 trilhões em outubro 
para R$ 3,092 trilhões em no-
vembro. Os dados foram divulga-
dos ontem pelo Tesouro Nacional. 
A Dívida Pública Mobiliária Federal 
interna (DPMFi), em circulação 
no mercado nacional, teve seu 
estoque elevado em 1,79%, ao 
passar de R$ 2,909 trilhões para 
R$ 2,961 trilhões.

Oi vai pagar os
pequenos credores

O juiz Fernando Viana, da 7a 
Vara Empresarial do Tribunal de 
Justiça do Rio de Janeiro, respon-
sável pelo processo de recuperação 
judicial da Oi, autorizou a realização 
de uma mediação para priorizar o 
pagamento de pequenos credores 
da empresa, ou seja, aqueles que 
têm a receber até R$ 50 mil da 
operadora de telefonia. Segundo 
o magistrado, a mediação poderá 
impactar positivamente no anda-
mento do processo, já que 85% dos 
credores têm créditos de até R$ 50 
mil, o que representa 57 mil credo-
res em um universo de 67 mil. 

O Procon-PB pesquisou na úl-
tima terça-feira (20) preços de 46 
produtos que podem ser opções de 
presentes neste fim de ano em dois 
shoppings de João Pessoa. 

Os itens mais procurados são 
celulares, tablets, aparelhos de som, 
hometheater, televisores, note-
books, liquidificadores, ventilado-
res, secadores de cabelo, chapinhas, 
cortadores de cabelo e barbeadores, 
sanduícheiras, videogames, bicicle-
tas e panelas elétricas de arroz. Entre 
as opções, o smartphone Galaxy J7 
apresentou diferença de R$ 220,00 

em duas lojas do Mangabeira Sho-
pping. Nas Casas Bahia, o preço era 
de R$ 1.179 e, na Loja Ricardo Ele-
tro, o mesmo item custava R$ 1.399.

 Já os tablets apresentaram di-
ferenças em média de R$ 55 até 
R$ 60,00 no aparelho Multilaser 
M7S 8GB Wi-Fi. Eles foram encon-
trados no preço de R$ 299,00 (Casas 
Bahia, Lojas Americanas e Lazer Ele-
tro) e por R$ 359,00 (Ricardo Eletro).

 Mais informações podem ser 
consultadas no site: procon.pb.gov.
br ou pelo telefone 151 ou (83) 
3218-6959.

Material escolar
O Procon-JP divulgou pesquisa 

com 220 itens analisados em sete 
estabelecimentos da capital. A va-
riação de um item pode chegar 
a 584,21%. A pesquisa completa 
pode ser acessada no link http://bit.
ly/2hQJcws

A maior variação encontrada 
foi no preço da unidade do aponta-
dor simples da marca Tris (584,21%). 
Enquanto uma unidade na Livraria 
Arco-Iris, no Centro, custra R$ 1,30; 
no Casa Tudo, Bessa, custa R$ 0,19. 
Um diferença de R$ 1,11.

Pesquisa aponta as diferenças de 
preços em estabelecimentos de JP 

MaTErIal ESCOlar E PrESEnTES DE naTal

Caderno de capa dura apresentou pouca variação no preço entre estabelecimentos de João Pessoa, segundo aponta o Procon
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Camila Boehm 
Repórter da Agência Brasil

As vendas do setor de 
supermercados tiveram alta 
de 1,51% de janeiro a novem-
bro, na comparação com o 
mesmo período do ano ante-
rior, considerando os valores 
reais, ou seja, deflacionados 
pelo Índice Nacional de Pre-
ços ao Consumidor Amplo 
(IPCA), medido pelo Instituto 
Brasileiro de Geografia e Es-
tatística (IBGE). Os dados são 
da Associação Brasileira de 

Supermercados (Abras). Em 
novembro, as vendas em valo-
res reais apresentaram queda 
de 0,23% na comparação com 
o mês de outubro e alta de 5% 
em relação ao mesmo mês do 
ano de 2015.

Em valores nominais, as 
vendas apresentaram queda 
de 0,05% em relação ao mês 
anterior e, quando compara-
das a novembro de 2015, alta 
de 12,34%. No acumulado 
do ano, as vendas cresceram 
10,15%, em valores nomi-
nais. “O resultado acumulado 

foi melhor do que prevíamos, 
e isso nos favorece com oti-
mismo maior para dezembro, 
época de maior venda do se-
tor. Muitas pessoas estão dei-
xando as compras de Natal 
para a última hora, com o ob-
jetivo de aproveitar algumas 
promoções. Portanto, já esta-
mos avaliando nossa previsão 
de fechamento de vendas do 
ano, que estava em torno de 
1,00%, mas que talvez regis-
tre um pouco mais”, disse, em 
nota, o superintendente da 
Abras, Márcio Milan.  No mês 

de novembro, a cesta de pro-
dutos Abrasmercado regis-
trou queda de 0,82% no preço, 
na comparação com o mês an-
terior, passando de R$ 484,67 
para R$ 480,69. 

Já no acumulado dos úl-
timos doze meses, conforme 
aponta a pesquisa da Abras, 
a cesta apresentou alta de 
10,43%. A cesta é composta 
por 35 produtos mais consu-
midos nos supermercados: 
alimentos, incluindo cerveja e 
refrigerante, higiene, beleza e 
limpeza doméstica. 

Vendas do setor têm alta de 1,51% 
DESEMPEnHO DOS SUPErMErCaDOS

Uma pesquisa do Serviço de 
Proteção ao Crédito (SPC Brasil) e 
da Confederação Nacional de Diri-
gentes Lojistas (CNDL), divulgada 
ontem em São Paulo, mostra que 
oito em cada dez pessoas preten-
dem participar de confraterniza-
ções este ano (82,3%).

O estudo indicou também que 
os consumidores devem gastar em 
média R$ 167,90 com a ceia ou al-
moço de confraternização (valor 
que aumenta para R$ 196,15 en-
tre os homens). Dos entrevistados 
(53,4% ou 1.632 consumidores) nas 
27 capitais ainda não sabem quan-

to pretendem gastar. Além da lis-
ta de presentes para familiares e 
amigos, os brasileiros devem tomar 
cuidado para não extrapolar com 
os gastos com as comemorações de 
Natal no fim de ano.

O levantamento mostra que 
sete em cada dez entrevistados 
(75,4%) tencionam dividir as des-
pesas da festa. Outros 19,1% dizem 
que apenas uma pessoa deverá ar-
car com todas as despesas, sejam 
eles mesmos (7%) ou outro anfi-
trião (7,7%). Uma parte dos consu-
midores (19,8%) só participará caso 
não tenha custos, já que estão sem 

dinheiro no momento (12,7%) e 
porque não gostam de gastar com 
a festa de Natal (7,1%). A pesquisa 
mostra, ainda, que 82,3% têm pla-
nos de comemorar entre amigos 
ou familiares, predominantemente 
em casa (35,3%), mas também nas 
casas de parentes (21,6%), na casa 
dos pais (18%) e na casa de ami-
gos (7,4%). Outros 63,9% disseram 
que vão comprar roupas, sapatos 
ou acessórios novos para celebrar 
o Natal, sendo o gasto médio de 
R$ 230,74 com estes itens - com 
valores maiores observados en-
tre os homens (R$ 263,11).

82,3% vão participar das festas
COnFraTErnIZaÇÃO DE FIM DE anO

Ministros 
entenderam 
que a ação não 
fere o Código 
de Defesa do 
Consumidor



Cerimonialista Érika Gur-
gel, agropecuarista Clóvis 
Vieira de Melo, agente 
fiscal Antônio Tavares 
Braga, executivo Mário 
Cahino Júnior.
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Parabéns

Dois Pontos

Batuques
O GRUPO bra-

siliense Seu Estrelo 
e o Fuá do Terreiro 
apresenta hoje em 
João Pessoa cantos 
e batuques da mito-
logia do Cerrado e 
de outros cantos de 
terreiros do Brasil. 

Será com a 
realização do show 
“Sambada” que 
começa às 20h, com 
ingresso a R$ 20 
(inteira) e R$ 10 
(meia), no Ateliê 
Multicultural Elieonai 
Gomes, localizado 
no Varadouro.

“Meus cães são meus 
amores. Eles não guardam 
rancores e nunca me 
deixam na mão”

“Cães, uma das únicas 
criaturas que são evoluídas o 
bastante para carregar 
o amor puro”

ANDRÉ ANLUB ESTHER CARVALHO

   O tema desta semana no informativo online do Laboratório Maurílio de Almeida 
é a caminhada que feita por trinta minutos diariamente é mais eficaz do que malhar 
ou praticar outros esportes. O endereço é www.laboratoriomauriliodealmeida.com.br.

Parceria

O INSTITUTO 
Alpargatas e a Fun-
dação de Desenvol-
vimento da Criança e 
do Adolescente “Alice 
de Almeida” estão 
firmando uma parceria 
para revitalização da 
padaria escola daquele 
órgão governamental.

O convênio inclui 
reforma do espaço 
com estrutura pedagó-
gica, aquisição de equi-
pamentos e insumos, 
além de profissionais 
da área para ministrar 
os cursos e oficinas 
para capacitar os in-
ternos para o mercado 
de trabalho.
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   A Azul Linhas Aéreas iniciou 
na madrugada de ontem novo voo 
em João Pessoa cuja aeronave A320 
decolará diariamente de Viracopos, 
em Campinas-SP, com previsão de 
chegada á capital paraibana às 2h
  O A320 é o primeiro narrow 
body da companhia fabricado pela 
Airbus e incorpora as mais recentes 
tecnologias do segmento.

Parabéns ao setentão Humberto Ferreira Leal que comemorou a data ao lado de Gracinha Lyra, Luiza, 
Mara, Abelardo, Ricardo, Rafael e Gabriel

Zum Zum Zum
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A festejada da semana passada, Conceição Guimarães com a amiga Penha Alves

Maria Ita Dantas está com lindas opções para o final de ano como 
cestas e bebidas finas na sua loja Item Hum no Bairro dos Estados

   Um grupo liderado por Roberta Aquino e esta colunista estará hoje no almoço 
do Appetito Trattoria, em Tambaú. Para festejar a vida e o final de ano que se aproxima. O 
restaurante inclusive vai estar fechado no próximo sábado, mas abre no domingo para almoço.

Diretor presidente do Iesp, Antônio Colaço Martins, professora e diretora geral Erika Marques e o 
professor Antônio de Sousa Sobrinho na confraternização da instituição 
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Rosana Mendes e Oswaldo foram padinhos do casamento de Kattyane 
e Daniel nos salões do Paço dos Leões último domingo

SEMPRE atento á cultura paraibana, o governador 
Ricardo Coutinho entrega hoje mais um importante proje-
to de sua gestão que é a reforma ampla e detalhada do 
secular Teatro Santa Roza.

Palco de memoráveis espetáculos teatrais e musicais, 
o Santa Roza que já foi até cinema no passado onde teve 
a exibição do primeiro filme falado na Paraíba no ano de 
1932, volta hoje a ser entregue a população como mais 
um senhor equipamento cultural, a exemplo dos teatros 
Pedra do Reino, Paulo Pontes em João Pessoa, Cine São 
José, em Campina Grande e o Íracles Pires que em breve 
será reinaugurado em Cajazeiras.

A vez do Santa Roza

Noite de Natal
O RESTAURANTE 

Porto Madero, no Cabo 
Branco, vai abrir na Noite 
de Natal dando uma boa 
oportunidade para quem 
não quer ter trabalho em 
casa e curtir esta data 
com a família.

A casa tem ofere-
cido às quartas-feiras 
o projeto Jazz no Porto 
com a banda 4Jazz que 
traz um repertório instru-
mental com clássicos do 
jazz, bossa nova e música 
popular brasileira.

Turismo

UM DOS mais no-
vos roteiros turísticos 
do Destino Paraíba, a 
“Trilha dos Potiguaras” 
é destaque na revista 
de bordo da Gol Linhas 
Aéreas, que tem um 
público estimado em 
mais de um milhão de 
passageiros.

A equipe da revis-
ta esteve na Paraíba 
em novembro visitando 
Barra de Camaratuba e 
suas lindas praias.

   O empresário Michel Mesquita e sua esposa a médica Christiane Carvalho estão 
em temporada europeia onde curtem as cidades de Lisboa, Fátima Porto e Guimarães, 
além de Santiago de Compostela, Edimburgo e Londres, onde passam o Natal e Réveillon.

   O Mag Shopping abrirá dias 24 e 31 das 9h às 19h e os cinemas estarão fechados. 
Nos dias 25 e 1, as lojas fecham, mas a área de lazer e cinemas funcionarão.

FORAM quase 600 redações inscritas no X Concurso 
de Redação Sobre Adoção promovido pela Comissão Estadual 
de Adoção - CEJA, órgão que pertence a Corregedoria Geral 
de Justiça, presidida pelo desembargador Arnóbio Alves 
Teodósio.

Estudantes do 6o ao 9o ano de 32 escolas públicas e 
privadas da Grande João Pessoa participaram do certame.

Redação sobre adoção

O GRUPO folclórico da Nau Catarineta comemora 
este mês 104 anos de existência e, para marcar a data, 
a Fundação Fortaleza de Santa Catarina e a Associação 
Artístico Cultural de Cabedelo, com apoio da Prefeitura, 
promoveram uma bonita apresentação naquela fortaleza 
na última sexta-feira.

Atualmente coordenado por Tadeu Patrício, a Nau 
Catarineta possui uma identificação muito forte com o 
povo cabedelense, tendo chegado àquela cidade no ano 
de 1903, sendo formado por 40 integrantes, entre músi-
cos e brincantes que interpretam diversas personagens.

104 anos da Nau
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Auto Esporte faz hoje 
na cidade de Pedras de 
Fogo o 1o amistoso

bola de ouro para ronaldo

Fifa diz que contabiliza os votos
Entidade desmente diário 
espanhol e garante que 
anúncio sai em janeiro

Curtas

Fifa multa mexicanos por homofobia

ligas com jogos decisivos no fim de ano

hulk passeia pela tailândia com a Família

A Fifa puniu pela quinta vez a 
Federação Mexicana de Futebol (FMF) 
por causa dos gritos homofóbicos 
de seus torcedores nos dois últimos 
jogos da seleção mexicana. A 
entidade máxima do futebol aplicou 
uma multa de 400.000 pesos, o 
que equivale a R$ 66.000 e outro 
valor que ainda será estipulado 
pela Entidade. Aos gritos de “Eh, 
puto”! (pela tradução bicha), foi 

direcionado para os torcedores de 
outros países. Normalmente é gritado 
também quando o goleiro afasta 
a bola ou bate o tiro de meta. Nos 
últimos compromissos da seleção 
mexicana, contra os Estados Unidos 
e contra o Panamá, a torcida entoou 
o grito ofensivo. Além do México, 
outros países como Argentina, Brasil, 
Colômbia, Grécia e Honduras foram 
punidos pela mesma razão.

As principais ligas nacionais da 
Europa dão uma pausa para as festas de 
fim de ano. Na Alemanha e Itália ainda 
haverá uma rodada pré-natalina neste 
meio de semana, mas depois só em 2017. 
A exceção, já tradicional, é a Inglaterra. Na 
Premier League, a disputa se intensifica 
entre o fim de um ano e início do outro. 
Do dia 26 de dezembro, conhecido como 
Boxing Day, a 4 de janeiro acontecerão 
três rodadas. Esta última já abrindo o 

segundo turno, o que significa dizer 
que a competição já passará da metade. 
O período prevê dois grandes jogos: 
Liverpool x City, no Anfield, no último dia 
do ano, e o clássico londrino Tottenham 
x Chelsea, no White Hart Lane, em 4 de 
janeiro, uma quarta-feira. Para os fãs 
da competição nacional mais valiosa do 
mundo, será um prato cheio, portanto. E o 
fato de a luta pelo título estar acirrada só 
aumenta a atração.

O atacante Hulk está aproveitando suas férias do Shangai SIPG em viagem pela Tailândia com a família. Na madrugada de 
ontem, o jogador mostrou uma foto em que aparece com a mulher e os filhos em passeio de barco pela ilha Phuket e 
chamou atenção pelos looks combinando. Neste ano, Hulk fez um post em que aparece junto com uma linda garotinha, 

a pequena Alice, de 2 anos, e contou que adotou a menina e que os dois vêm convivendo há um ano. Hulk é casado com Iran 
e o casal tem dois filhos, Ian e Tiago, de 6 e 4 anos, respectivamente. De acordo com o representante de Hulk, os meninos 
ficaram contentes com a novidade. “Receberam a notícia muito bem. Ganharam uma irmãzinha”, afirmou.

sucessor de delfim 
apoia marco polo

O novo presidente da Federação 
Catarinense, Rubens Angelotti, que há 
poucos dias substituiu o falecido Delfim 
Peixoto, avisa que vai adotar uma postura 
diferente do antecessor em relação 
a Marco Polo Del Nero. Angelotti, que 
assumiu por ser o vice mais velho e teve o 
primeiro contato com o presidente da CBF 
na festa de encerramento do Brasileirão, 
entende que “cortar o relacionamento não 
é legal”. “Quero ter o presidente ajudando 
o futebol catarinense” disse ele. Rubens 
Angelotti acrescentou que Del Nero se 
mostrou “receptivo e muito envolvido 
com o futebol”. Os colegas presidentes 
das federações estaduais também 
mostraram solidariedade por causa 
da tragédia aérea com a Chapecoense 
e dirigentes de Santa Catarina, mas 
evitaram iniciar qualquer aproximação 
com intuito de sedimentar apoio político 
e acertos para apoio que definirá o 
destino da cadeira de vice da CBF.

Na última terça-feira, o 
jornal "Mundo Deportivo", 
da Catalunha, publicou que o 
Real Madrid havia sido infor-
mado que Cristiano Ronal-
do venceria o prêmio "The 
Best", de melhor do mundo, 
a ser entregue somente no 
dia 9 de janeiro, em Zurique, 
sede da Fifa. Ontem, contu-
do, a entidade que comanda 
o futebol mundial desmentiu 
o diário.

Além de trazer a hipo-
tética vitória de CR7, gran-
de favorito ao prêmio e que 
já venceu a Bola de Ouro da 
revista France Football des-
te ano, o "Mundo Deportivo" 
informou que o atacante me-
rengue subiria ao lugar mais 
alto do pódio por uma vota-
ção apertada em relação a 
Messi, do Barcelona, e Griez-
mann, do Atlético de Madrid.

A Fifa, por sua vez, ga-
rantiu que ainda está fazen-
do a contabilização dos votos 
de capitães e treinadores de 
seleções de todos os países 
filiados à entidade, que tam-
bém soma votações oriundas 
do público e de jornalistas. 

Talento
Em 2016, o mundo do 

futebol se rendeu ao talen-
to e ao poder de decisão de 
Cristiano Ronaldo. Já com a 
quarta Bola de Ouro na baga-
gem, o atacante também le-
vará o prêmio “The Best”, da 
Fifa. É o que afirma o jornal 
espanhol “Mundo Deporti-
vo”, nesta terça-feira.

O diário crava que o Real 
Madrid já está ciente de que 
o seu principal astro irá le-
vantar o prêmio, em cerimô-
nia a ser realizada no dia 9 de 
janeiro, em Zurique (SUI). 

Caso se confirme, será 
o quarto prêmio de melhor 
jogador do mundo a Ronaldo 
entregue pela Fifa (ele ven-
ceu em 2008, 2013 e 2014).

Ainda de acordo com o 
“Mundo Deportivo”, Messi 
fica em segundo lugar, com 
um diferença apertada em 
relação ao camisa 7. 

Como é da Catalunha e 
sempre deixa seu lado torce-
dor aflorar, o jornal diz que o 
argentino foi prejudicado por 

conta de lesão e pelo fim das 
votações em 22 de novembro, 
já que o craque do Barcelona 
tem feito ótimas partidas nes-
ta reta final de 2016.

Griezmann
Fã do futebol do ata-

cante francês Griezmann, do 
Atlético de Madrid, o técnico 
José Mourinho está disposto 
a levá-lo para o Manchester 
United no meio do ano que 
vem, informa o jornal britâ-
nico “The Sun”.

E, para convencer os es-
panhóis a liberá-lo, o United 
está disposto a fazer uma 
proposta de 60 milhões de 
libras (cerca de R$ 248 mi-
lhões).

O volante francês Pogba, 
que chegou ao United nesta 
temporada e é companhei-
ro de Griezmann na seleção 
francesa, tem conversado 
com o amigo sobre o assunto 
e parece que já o convenceu a 
mudar de clube.

Griezmann faz mais uma 
boa temporada com a camisa 
do Atlético. Ele disputou 21 
jogos e marcou nove gols. Na 
disputa pela Bola de Ouro, fi-
cou com a terceira colocação.

Griezmann concorre à bola de ouro e está nos planos do Manchester United Segundo o “Mundo Deportivo”, o português já foi escolhido como o melhor do mundo

Conmebol confirma para o dia 
23 de janeiro o início da disputa

A Conmebol (Confede-
ração Sul-Americana de Fu-
tebol) divulgou ontem pela 
manhã as datas em que se-
rão disputadas as partidas 
da Libertadores de 2017. O 
torneio começará em 23 de 
janeiro, com a primeira fase 
preliminar, e terminará em 
29 de novembro.

Ao contrário dos outros 
anos, em que acabava na me-
tade da temporada, agora o 
torneio sul-americano vai 
durar praticamente o ano 
todo, começando em janei-
ro e acabando quase em de-
zembro, com as tradicionais 
finais em ida e volta, e não 
em partida única, como che-
gou a ser cogitado.

Janeiro e fevereiro, con-
tudo, serão usados apenas 
para a disputa das duas fases 
preliminares, com a fase de 

TAÇA LIBERTADORES As datas
l 1ª fase
Ida: 23 de janeiro
Volta: 27 de janeiro

l 2ª fase
Ida: 
31 de janeiro, 1º e 2 de fevereiro
Volta: 7, 8 e 9 de fevereiro

l Fase de Grupos
1ª semana: 7, 8 e 9 de março
2ª semana: 14, 15 e 16 de março
3ª semana: 11, 12 e 13 de abril
4ª semana: 18, 19 e 20 de abril
5ª semana: 25, 26 e 27 de abril
6ª semana: 2, 3 e 4 de maio
7ª semana: 16, 17 e 18 de maio
8ª semana: 23, 24 e 25 de maio

l Oitavas de final
Ida: 4, 5 e 6 de julho
Volta: 8, 9 e 10 de agosto

l Quartas de final
Ida: 12, 13 e 14 de setembro
Volta: 19, 20 e 21 de setemrbo

l Semifinal
Ida: 24, 25 e 26 de outubro
Volta: 
31 de outubro, 1ª e 2 de novembro

l Final
Ida: 22 de novembro
Volta: 29 de novembro

grupos sendo iniciada so-
mente em 7 de março, e indo 
até 25 de maio.

Já as oitavas começam 
em julho e terminam só em 

agosto. Depois, as quartas 
de final serão jogadas em se-
tembro; as semifinais entre 
outubro e novembro e as fi-
nais em novembro.

Atlético Mineiro e Santos integram a Taça Libertadores de 2017

Fotos: reprodução



Paraibanos viajam dia 28 para 
disputar Corrida de São Silvestre

A UNIÃO João Pessoa, Paraíba - QUINTA-FEIRA, 22 de dezembro de 2016

As imagens que nos chegam 
dos gramados dos Estádios 
Marizão, Presidente Vargas 
e Amigão preocupam. Espero 
que os administradores es-
tejam trabalhando para que 
tenhamos menos problemas 
no início da temporada. 
Ainda bem que a Comissão 
de Prevenção e Combate a 
Violência nos Estádios deu 
um crédito liberando as citadas praças esportivas 
para o Campeonato Paraibano. Pelo menos não te-
mos veto ou interdição como acontecia anos atrás. 
No Marizão já pessoas trabalhando e espero que dê 
tempo. No Amigão, a Sejel já suspendeu as ativida-
des e cuida do gramado. Espero o mesmo no PV.

Gramados

Campeão na bola e na 
boa estrutura

O futebol feminino na Paraíba ainda anda a passos 
curtos e envolto a muitas dificuldades, inclusive, na reali-
zação da disputa, pois o Regulamento Geral de Competi-
ções não permite uma competição oficial com menos de 
quatro clubes. Foi assim com o Campeonato Paraibano 
de 2015 e agora 2016. No ano passado a FPF se valeu do 
Santos, que só disputa Sub-15 e Sub-17, além do Santa 
Cruz de Santa Rita. Agora surgiram Flamengo, do Vara-
douro, e Grêmio Serrano, de Campina Grande.

Apenas Botafogo e Kashima vêm se mantendo 
regulares, daí estarem decidindo a competição. Porém, 
a diferença é enorme entre os dois clubes. O Botafogo 
tem um Departamento Feminino atuante e um trabalho 
diferenciado, daí alcançar resultados expressivos. Já o 
Kashima, por falta de uma melhor condição e ser um 
time amador, encontra sérias dificuldades, mas resiste 
em manter o clube nas disputas mesmo diante de mui-
tas adversidades.

Na verdade falta um calendário mais consistente 
por parte da Federação para a realização dessa compe-
tição. Está mais do que provado não dar certo fazer a 
disputa em final de temporada com estádios passando 
por manutenção. Entre setembro e novembro é a melhor 
saída e com um planejamento, nada de última hora. 

Como o Botafogo dá sequência a seu trabalho e 
isso graças a Gleide Costa, a dirigente referência no 
futebol feminino do Estado, os frutos estão sendo 
colhidos, mas está ficando chato ver a sua equipe golear 
os adversários de forma impiedosa como foram os 10 
no Kashima e os 14 a 0 no Serrano. Para se ter ideia da 
supremacia, as Belas do Belo já marcaram 49 gols nos 
sete jogos e não sofreram nenhum. O Kashima, adversá-
rio da final só marcou cinco gols.

Uma diferença estupenda e até acho sem graça 
mesmo a realização de dois jogos para se conhecer o 
campeão. Espero que em 2017 se dê mais atenção a 
essa competição que tem a sua importância. Jogos do 
futebol feminino deram mais gente que na própria dispu-
ta da Segunda Divisão deste ano. Então está na hora de 
dar uma sacudida no futebol feminino.

Amanhã, às 19h, está previsto o segundo jogo da final do Pa-
raibano de Futebol Feminino entre o Botafogo e o Kashima. 
No jogo de ida, as Belas fizeram seis a zero e hoje só perdem 
o título se o Kashima devolver a goleada, mas de 7 a 0.

Ainda as Belas

O presidente Eurico Miran-
da informou, ontem, que 
o Vasco amortizou R$ 162 
milhões em dívidas desde o 
seu retorno à presidência. 
Romário ainda tem R$ 11,6 
milhões a receber. Pode?

Dívidas do Vasco
Com a chegada de Adriano 
Gabiru, de 39 anos; Túlio, de 
47 e Acosta de 39, o Ta-
boão da Serra, de São Paulo, 
terá um ataque com média 
de 42 anos no Campeonato 
Paulista da Série A-3. 

Velho ataque

Hoje às 19h, no CT Ivan Thomaz, no Valentina de Figueiredo, 
acontece o jogo final do Campeonato Paraibano Sub-20 
entre as equipes da Ponte Preta, de Mandacaru, e o União, 
do bairro de São José. Se houver empate no tempo normal, o 
campeão será conhecido nas penalidades máximas. O vence-
dor ainda fará jus ao prêmio em dinheiro de R$ 3 mil ofertado 
pela Federação Paraibana de Futebol.

Final do Sub-20

varellajp@yahoo.com.br

Geraldo 
VarelaA Paraíba terá cerca 

de 50 atletas na tradicional 
Corrida Internacional de São 
Silvestre, que ocorrerá no úl-
timo dia do ano, em São Pau-
lo. A maioria, corredores sem 
qualquer filiação a Federação 
Paraibana de Atletismo. Ou-
tros, no entanto, integrantes 
de clubes vinculados a Fpbat, 
como é o caso da associação 
dos Caminhantes e Corredo-
res de Rua da Paraíba (Ascor-
pa). Desta entidade, 12 atle-
tas já estão com passagens 
aéreas de ida e volta e deixam 

o Estado no próximo dia 28. 
Demais, são corredores con-
siderados avulsos.

Este número é inferior 
ao registrado na corrida do 
ano passado, quando, em 
torno de 100 atletas repre-
sentaram a Paraíba na mais 
conhecida corrida de rua do 
planeta. De acordo com Nor-
mando José da Costa, atleta 
da ascorpa, as dificuldades 
encontradas pelos corre-
dores no que diz respeito 
a passagens e estadia tem 
dificultado o interesse do 
corredor para participar da 
competição. “Os 12 atletas da 
nossa associação estão indo 
por conta própria, numa de-
monstração de muito amor 
pelo atletismo”, afirmou.

a própria Federação pa-
raibana de Atletismo admitiu 
não mandar nenhum atleta 
representando oficialmente 
o Estado. A entidade tinha 
direito a dois corredores 
(um no masculino e outro no 
feminino) para largar no 2º 
pelotão de elite, no entanto, 
os treinadores acharam in-
viável devido aos custos.

A Corrida Internacional 
de São Silvestre, que está em 
sua 92ª edição, fechará o ano 
esportivo no próximo dia 31. 
Cerca de 30 mil corredores 
de diversos países enfren-
tarão os 15 quilômetros por 
ruas e avenidas da Capital 
Paulista. Sempre em busca 
de novidades que tornem a 
prova ainda melhor, o Comi-

tê Organizador e os órgãos 
públicos viabilizaram ajustes 
no percurso, tornando-o ain-
da mais dinâmico, ao incluir 
trechos com ruas e avenidas 
mais amplas e seguras.

A largada será na Ave-
nida Paulista, altura da Rua 
Ministro Rocha Azevedo, 
e a chegada em frente ao 
prédio da Fundação Cásper 
Líbero. a programação no 
dia da prova começará às 
8h20 (de brasília), com a 
categoria Cadeirantes. Em 
seguida, será a vez da elite 
feminina, às 8h40. a partir 
das 9 horas será a vez das 
pessoas com deficiência, 
pelotão de elite masculino e 
pelotão geral (masculino e 
feminino), nesta ordem.

Foto: Divulgação

Foto: Divulgação

FotoS: Secom-PB

Marcos Lima
marcosauniao@gmail.com

Conhecida mundialmente, a tradicional Corrida Internacional de São Silvestre ocorre no último dia do ano pelas ruas de São Paulo

Centro Sportivo Emanuel é o campeão
O Centro Sportivo Ema-

nuel, de Campina Grande, de-
pois do empate em 1 a 1 com a 
Escolinha do Mescias, de Mari,  
sagrou-se campeão da Copa Pa-
raíba de Futebol Raimundo bra-
ga 2016. toda a fase final dessa 
competição para garotos até 15 
anos foi realizada no Estádio 
Amigão envolvendo as equipes 
do Nacional de Patos, a Escoli-
nha RC Catolé do Rocha, além 
da campeã e a vice.

Pelo regulamento, as qua-
tro equipes jogaram entre si no 
sistema de pontos corridos, onde 
a vencedora obteve sete, seguido 
de quatro, da vice. “Foi tudo de 
forma democrática, onde os ti-
mes se enfrentaram e cada um 
jogou três vezes e assim, o que 
fez mais pontos, foi o grande 
campeão”, disse o coordenador 
da Copa, Professor Mineiro.

a Copa paraíba de Futebol 
de Raimundo braga, organiza-
da pelo Governo do Estado por 
meio da Secretaria de Estado da 
Juventude, Esporte e Lazer (Se-
jel), é realizada desde 2013. Este 
ano, contou com quatro mil par-
ticipantes, entre atletas, técnicos 
e dirigentes de mais de 100 mu-
nicípios, gerando 540 jogos.

“Com mais um esforço do 
Governo do Estado, a Copa Sub-
15, como é popularmente cha-
mada, é encerrada, onde na fase 
final, todas as equipes ficaram, 
durante três dias, em hotel. tudo 
foi feito visando dar as melhores 
condições posssíveis para os ga-
rotos e assim, encerramos o ano 
com mais uma grande compe-
tição, já inserida no calendário 
esportivo anual”, frisou bruno 
Roberto, titular da Sejel.

COPA PARAÍBA SUB-15

A Escolinha do Mescias, de Mari, até que tentou, mas esbarrou na equipe campinense no Amigão

Com esta equipe, o Centro Sportivo Emanuel, de Campina Grande, ficou com o título da competição

Estado terá 50 atletas, 
todos correndo em 
busca da consagração



Eurico põe a culpa em Dinamite
DÍVIDAS DO VASCO
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Presidente faz prestação 
de contas e diz que já 
quitou R$ 162 milhões 

FotoS: Vasconet

Curtas

ARGEL FUCKS RENOVA COM O VITÓRIA DA BAHIA

OArgel Fucks continuará na Toca do Leão em 2017. O Vitória confirmou nesta quarta-feira a renovação de contrato do 
técnico, que já está de férias e chegou a ficar distante do clube baiano nos últimos dias. "Renovou, até o fim de 2017. 
De outros tantos que a gente estava conversando, nós chegamos a conclusão de que o melhor seria ele. Ele já conhece 

parte do elenco e, na nossa avaliação, a coisa mais prática e objetiva é a manutenção dele", disse Sinval Vieira, diretor de 
futebol do Vitória, em entrevista ao UOL Esporte.

Futebol e vôlei no 
Ibope da Rio 2016

O Ibope Repucom divulgou ontem 
o resultado de um estudo relacionado aos 
Jogos Olímpicos do Rio de Janeiro. De acordo 
com o instituto, futebol, vôlei e natação 
lideraram a preferência dos brasileiros 
durante a realização do evento, entre 5 
e 21 de agosto. O levantamento foi feito 
por meio do Sponsorlink, umas pesquisa 
especializada em hábitos e consumo dos fãs 
de esporte, com dados de abril e setembro 
sobre qual era a pretensão das pessoas em 
acompanhar as modalidades olímpicas e, 
após o evento, quais modalidades foram 
acompanhadas. Futebol (masculino e 
feminino), vôlei e natação foram os esportes 
mais citados tanto na intenção quanto 
no acompanhamento das transmissões 
ou resultados. Antes do evento, estas 
modalidades não apresentavam diferenças 
entre si. Todos tinham, igualmente, 56% de 
pretensão. Já após a realização da Rio-2016, 
o futebol foi o esporte em que a população 
declarou ter acompanhado mais. 

Zagueiro Neto mais perto de ter alta

Fernandinho pode ficar no Flamengo

Na manhã de ontem, a diretora 
médica do Hospital da Unimed 
Chapecó, doutora Carolina Ponzi, 
divulgou um novo boletim médico 
para falar dos quadros clínicos dos 
sobreviventes do acidente aéreo com 
o avião da Chapecoense em Medellín. 
Ela estava acompanhada dos médicos, 
Edson Stakonski, diretor técnico do 
hospital, doutor Carlos Mendonça, 
Médico da Chapecoense e do doutor, 

Franco Foresti que é ortopedista do 
hospital. A boa notícia fica por conta do 
zagueiro Neto, que teve uma melhora 
significativa em seu quadro clínico 
nos últimos dias e deve receber alta 
provavelmente hoje, ou em no máximo 
48 horas. Ele teve uma lesão na parte 
lombar da coluna e também em um dos 
ligamentos do joelho e para ambas o 
tratamento será conservador, ou seja, 
sem necessidade cirúrgica.

O futuro do atacante Fernandinho 
segue indefinido e caso não haja uma 
resolução de sua situação até o dia 
31 de dezembro, o Grêmio o espera 
para a realização da pré-temporada. O 
clube gaúcho e o empresário do atleta 
conversam sobre sua continuidade 
no Flamengo, - clube para o qual foi 
emprestado no início deste ano. "O 
empresário conversou conosco de 
fazer manutenção do empréstimo. Mas 

se até o dia 31 nada ficar resolvido, 
se apresenta para começar a pré-
temporada. O Renato mostrou simpatia e 
não sei como vai ser", disse o presidente 
do Grêmio Romildo Bolzan ao Fox Sports. 
Fernandinho, de 31 anos, disputou 42 
partidas pelo Flamengo ao longo do 
ano e anotou cinco gols. O time carioca 
tem pretensões de ficar com o jogador 
pela excelente temporada, fazendo gols 
importantes.

Eurico Miranda revelou 
ontem que o Vasco quitou 
cerca de R$ 162 milhões em 
dívidas desde seu retorno à 
presidência, em janeiro de 
2015. Entre os pagamen-
tos feitos, no entanto, como 
pareceu ser na fala do diri-
gente, nem todos os nomes 
figuraram no clube durante a 
gestão de Roberto Dinamite. 
Conforme mostra o balanço 
financeiro apresentado em 
abril pela atual diretoria, há 
credores do século passado, 
ainda.

Em mais uma entrevis-
ta coletiva convocada para 
apresentar a situação do 
cruz-maltino, o mandatário 
atual criticou duramente o 
antecessor. Todos os nomes 
mencionados, inclusive, es-
tiveram na Colina durante 
o período em que o camisa 
10 foi presidente. Só que, 
em 2015, o clube teve que 
pagar por processos e acor-
dos judiciais "firmados para 
pagamentos em vários exer-
cícios", conforme mostra o 
documento contábil publica-
do no site do Vasco, também 
de antes do primeiro ano de 
Dinamite.

O nome de maior desta-
que é o de Romário, que teve 
três retornos a São Januário, 
entre 1999 e 2002, 2005 e 

2006 e 2007 e 2008. De acor-
do com o balanço, o agora 
senador ainda tinha R$ 11,6 
milhões a receber. Os valores 
devidos aos ex-jogadores de 
basquete, Rogério Klafke e 
Sandro Varejão eram de R$ 
1,4 e R$ 1 milhão, respecti-
vamente. Já Fernanda Ventu-

rini, um dos ícones do vôlei 
brasileiro, fez acordo para 
receber R$ 462 mil.

Vale lembrar que, em 
2014, em lista acessada pelo 
blogueiro Bruno Guedes da 
ESPN, o Vasco pagava, a par-
tir de acordos firmados na 
Justiça, jogadores como o 

meia sérvio Dejan Petkovic, 
que atuou pelo clube en-
tre 2002 e 2003, o atacante 
Allan Delon (2005), o goleiro 
Silvio Luiz (2007) e o late-
ral Léo Moura (2002), todos 
que atuaram nas primeiras 
gestões de Eurico Miranda. 
Ainda constavam Nasa, cam-

peão da Libertadores em 
1998, Viola, Juninho Paulista, 
Oswaldo de Oliveira, entre 
outros, da gestão anterior, 
quando o atual mandatário 
era vice de futebol.

Ontem, a atual adminis-
tração repetiu exatamente 
o que a comandada por Di-

namite fez durante boa par-
te dos seis anos: culpou a 
"herança maldita". Também 
houve coletiva de imprensa, 
apresentação de números, 
lamento pelas dificuldades, 
como se houvesse alguma 
surpresa. No passado, no 
entanto, não houve ação, as 
contas se descontrolaram 
cada vez mais e tudo virou 
um caos.

Hoje, ao que tudo indica, 
está se mostrando mais res-
ponsabilidade, com manu-
tenção de salários em dia e 
débitos antigos sendo equa-
cionados. Ainda assim, não 
se pode negar que, nos dois 
primeiros mandatos, Eurico 
também deixou contas aber-
tas e elas fazem parte de uma 
sangria que contribuiu, entre 
outras coisas, para um cená-
rio de três rebaixamentos em 
apenas sete anos.

O torcedor conhece mais 
do que bem a realidade fi-
nanceira do clube e suas dívi-
das, independente de quem 
as contraiu, e já cansou desse 
jogo de empurra, de ouvir so-
bre "herança maldita". O que 
se cobra agora é a retomada 
do protagonismo, para que o 
Vasco deixe de ser um clube 
que, em 15 anos, conquistou 
apenas uma Copa do Brasil, 
três Cariocas e uma Série B. 
O cruz-maltino já se cansou 
de ouvir sobre culpados, ele 
apenas quer uma luz no fim 
do túnel.

Eurico diz que a administração de Roberto Dinamite deixou o clube ainda mais endividado e que está recuperando a “herança maldita”

Um presente para 
a torcida. Foi assim que 
Eurico definiu que será 
o primeiro reforço do 
Vasco para 2017. Ainda 
sob sigilo, o presidente 
cruz-maltino revelou, em 
coletiva ontem, em São 
Januário, que pretende 
anunciar o nome como 
um presente de Natal 
para o torcedor vascaíno 
antes mesmo do dia 25.

“Teremos novas con-
tratações, com toda cer-
teza. Antes do Natal, eu 
costumava dar um pre-
sente. E a torcida vai re-
ceber até o dia 25” pro-
meteu o presidente, que 
desconversou quando 

perguntado sobre a chan-
ce de ser Luis Fabiano:

“Luis Fabiano? Escu-
ta, não me obrigue a fa-
lar qual é o presente, né. 
Pode até especular, mas 
será um presente para a 
torcida do Vasco” com-
pleta Eurico.

O mandatário ainda 
aproveitou para garan-
tir que irá concorrer a 
presidência do Vasco no 
final do seu mandato, 
em 2017. Segundo Euri-
co, houve muitas espe-
culações quanto ao seu 
futuro no próximo ano e 
ele preferiu garantir logo 
que continuará buscando 
dar sequência ao seu tra-

balho dentro do clube.
“Eu não quero nem 

saber se tenho apoio. É 
para acabar com o ne-
gócio de especulação. Eu 
vou concorrer, e pronto. 
Os não satisfeitos que se 
apresentem. E certamen-
te deixarei um quadro 
melhor do que recebi. Eu 
nomeei como vice-presi-
dente de futebol meu 
filho (Euriquinho), um 
homem de confiança. E 
tem gente que conhece 
pouco de Vasco que diz 
que eu preparo ele para 
ser o meu sucessor. A mi-
nha saúde está boa e, 
como não vou conseguir 
recuperar meu Vasco 

todo nesse mandato, ve-
nho para outro mandato 
em 2017” assegurou.

O tema central da 
coletiva foi a recupera-
ção financeira do Vas-
co. Apontando dados 
de que teria pago R$ 
162.701.871,00 em dí-
vidas do clube somente 
nesses dois anos de ges-
tão, Eurico voltou a cri-
ticar o legado deixado 
pela gestão de Roberto 
Dinamite e prometeu 
maiores investimentos 
no futebol para a tem-
porada de 2017, que 
marcará o retorno do 
Cruz-Maltino para a Sé-
rie A.

Dirigente prepara presente de natal para a torcida

O Vasco reconquistou o direiro de disputar a Série A em 2017

Foto: Divulgação/Vitória
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Técnico Gérson Júnior 
começa observações 
visando o Estadual

Auto joga em Pedras de Fogo
PRIMEIRO AMISTOSO

O Auto Esporte fará 
hoje, às 19 horas, no Estádio 
Municipal de Pedras de Fogo, 
o primeiro jogo treino da 
equipe nesta pré-temporada. 
O adversário será uma sele-
ção local. O jogo servirá para 
que o técnico Gerson Júnior 
comece a fazer observações 
no time que ele considera ti-
tular para a estreia no Cam-
peonato Paraibano 2017, 
programada para o dia 8 de 
janeiro, contra o CSP, em João 
Pessoa.

A novidade no treino 
de ontem foi a presença do 
atacante Cesinha, artilheiro 
da equipe de Afogados, vi-
ce-campeã do Campeonato 
Pernambucano da Segunda 
Divisão. O jogador foi o últi-
mo atleta a se apresentar ao 
clube, porque estava dispu-
tando a competição no Esta-
do vizinho.

Mesmo com apenas um 
treino com os novos compa-
nheiros, Cesinha já deverá 
começar jogando no amisto-
so de hoje. Ele deverá atuar 
ao lado de Isaías, ficando 
Williams como opção para o 
segundo tempo. A provável 
escalação do Auto Esporte 
para começar o jogo de hoje 
é a seguinte: Danilo, David, 
Fábio Bilica, Moisés e Sider-
val; Emerson Bastos, Van 
Basten, Léo Lima e Tadeu; 
Isaías e Cesinha.

No sábado, o Auto Es-
porte tem um amistoso con-
firmado com a Desportiva 

Guarabira, e na próxima se-
mana, enfrentará o Decisão 
de Recife. O último amistoso 
deverá ser contra uma equi-
pe do Rio Grande do Norte. 
Segundo o presidente do clu-
be, Watteau Rodrigues, está 
havendo uma negociação 
com o América de Natal.

Ontem, o técnico Gerson 
Junior afirmou que estes jo-
gos servirão para ele ver em 
ação a equipe que ele consi-
dera titular, e dar ritmo e en-
trosamento a equipe. "O pla-
car é o que menos interessa 
nesta hora. Nós queremos é 
deixar o time pronto para a 
estreia no campeonato", dis-
se o treinador.

Cereja não virá mais
Ontem, o presidente 

do Auto Esporte, Watteau 
Rodrigues, revelou que por 
motivos alheios a vontade 
do clube, não será mais pos-
sível fazer nenhuma gran-
de contratação, como havia 
prometido para este ano. As 
negociações que estavam 
bem adiantadas, com algu-
mas "cerejas do bolo", como 
ele mesmo havia batizado os 
craques, foram encerradas.

Ele revelou que uma de-
las era o goleiro Genivaldo, 
o "Paredão", ídolo da torci-
da do Botafogo. "Nós con-
versamos várias vezes com 
o Paredão, e praticamente 
acertamos um pré-contrato. 
A mulher dele inclusive gos-
tou muito da ideia de voltar 
a morar em João Pessoa, 
mas no final, o atleta decidiu 
permanecer no Itabaiana de 
Sergipe, que garantiu um 
calendário completo para 
todo o ano de 2017", revelou 
Watteau.  

Jogadores do Auto Esporte se exercitando no Mangabeirão. Hoje será o primeiro teste para que o técnico Gérson Júnior comece a desenhar o time titular para a estreia no Campeonato Paraibano de 2017
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A semana começou com al-
gumas novidades no Botafogo. A 
equipe perdeu dois laterais direito. 
Maranhão alegou problemas parti-
culares, e pediu para deixar o clube. 
Já Gabriel Modesto, que estava em 
período de testes, não foi bem, e 
acabou dispensado. Por outro lado, 
o clube recebeu de volta o atacante 
Danilo Galvão, que estava empres-
tado ao Águia de Marabá. 

Segundo o presidente, Zezinho 
Botafogo, Danilo Galvão veio para 
o Botafogo em 2014, jogou pouco, 
porque sofreu uma grave contusão 
e teve de passar por uma cirurgia. 

Recuperado, ele foi emprestado ao 
ASA de Arapiraca, e este ano, estava 
no Águia Marabá, do Pará. Zezinho 
adiantou que mesmo com a chega-
da de Danilo, o ciclo de contrata-
ções no Belo ainda não terminou. 
"Nós estamos no mercado a procu-
ra de um lateral direito, porque só 
temos Gustavo e um garoto júnior, 
Anderson Cavalo, para a posição. E 
também necessitamos de um lateral 
esquerdo, porque hoje temos ape-
nas Carlos Renato", completou o 
dirigente.

Quem desembarca hoje na Ma-
ravilha do Contorno é o meia Tarcí-

sio, que já teve uma passagem pelo 
Sousa, e estava no Afogados de 
Pernambuco. Hoje, o técnico Itamar 
Schulle comanda um treino tático, 
para definir o time que começa jo-
gando amanhã no amistoso contra 
o Serrano, às 15h30, na Vila Olímpi-
ca Parahyba. Jogadores como o za-
gueiro Plínio, e os volantes Amarildo 
e Djavan, além do atacante Diogo 
Campos, que não atuaram contra a 
Seleção de Paulista, no último sába-
do, devem jogar. O último amistoso 
do Botafogo, na pré-temporada, 
será no dia 30, contra o Santa Cruz, 
do Rio Grande do Norte.(IM)

Laterais deixam a Maravilha do Contorno
BOTAFOGO-PB

Comissão técnica conversa com os jogadores. Amanhã o Botafogo fará um novo amistoso, agora contra o Grêmio Serrano

Botafogo já marcou 49 gols e não levou nenhum na disputa

Só um milagre tira o títu-
lo do Botafogo do Campeonato 
Paraibano de Futebol Feminino 
2016. As Belas do Belo golearam 
na noite da última terça-feira, o 
Kashima, por 6 a 0, na primeira 
final da competição e podem até 
perder pelo mesmo placar que 
ainda ficam com a taça, conquis-
tam a única vaga do Estado na 
Copa do Brasil e 2017 e ainda 
engordam a contabilidade em 
R$ 3 mil, recompensa em di-

nheiro a ser ofertada pela Fede-
ração Paraibana de Futebol.

As “Belas do Belo”, com a go-
leada diante do seu rival, chega-
ram à sua sétima partida invicta no 
campeonato e a marca histórica de 
49 gols, sem sofrer um sequer. O 
Botafogo-PB é infinitamente me-
lhor do que todos os adversários 
do Campeonato Paraibano de Fu-
tebol Feminino e mesmo faltando 
um jogo para o fim da competição 
já se pode dizer que as Belas do 
Belo são as campeãs estaduais. Ao 
Kashima, este terá que se conten-
tar com o vice-campeonato.

A primeira final do Esta-
dual Feminino 2016 ocorreu no 
CT Ivan Tomaz, o Tomazão, no 
Valentina Figueiredo, em João 
Pessoa, palco do segundo e de-
cisivo jogo, na próxima sexta-
feira, às 19h, e os gols da equipe 
alvinegra foram anotados por 
Michele (duas vezes), Lucilene e 
Hanne no primeiro tempo. Geo 
e de Raíssa na etapa final fechou 
a goleada.

Protesto
A realização deste jogo 

foi bastante protestada pelas 

atletas do Kashima, comissão 
técnica e a diretoria do clube, 
isto porque, queriam a transfe-
rência da partida para ontem. A 
justificativa foi de que a equi-
pe aurinegra estava bastante 
cansada devido a sequência de 
jogos, pois em cinco dias joga-
ram três vezes, enquanto o Bo-
tafogo, neste mesmo período, 
atuou apenas duas vezes. O pe-
dido foi negado pela Federação 
Paraibana de Futebol e o time 
obrigado a fazer a primeira fi-
nal do Paraibano Feminino na 
última terça-feira.

CAMPEONATO PARAIBANO DE FUTEBOL FEMININO

As Belas do Belo devem confirmar o título amanhã
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E D I T A L
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL RURAL

PESSOA JURÍDICA
EXERCÍCIO DE 2017

A Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil – CNA, em conjunto com as Federações 
Estaduais de Agricultura e os Sindicatos Rurais e/ou de Produtores Rurais com base no Decreto-lei 
nº 1.166, de 15 de abril de 1.971, que dispõe sobre a arrecadação da Contribuição Sindical Rural - 
CSR, em atendimento ao princípio da publicidade e ao espírito do que contém o art. 605 da CLT, vêm 
NOTIFICAR e CONVOCAR os produtores rurais pessoas jurídicas, que possuem imóvel rural, com 
ou sem empregados e/ou empreendem, a qualquer título, atividade econômica rural, enquadrados 
como “Empresários” ou “Empregadores Rurais”, nos termos do artigo 1º, inciso II, alíneas “a”, “b” e 
“c” do citado Decreto-lei, para realizarem o pagamento das Guias de Recolhimento da Contribuição 
Sindical Rural, referente do exercício de 2017, devida por força do Decreto-lei 1.166/71 e os artigos 
578 e seguintes da CLT. O recolhimento da CSR deverá ocorrer, impreterivelmente, até o dia 31 
de janeiro de 2017, em qualquer estabelecimento integrante do sistema nacional de compensação 
bancária. A falta de recolhimento da Contribuição Sindical Rural – CSR, até a data de vencimento 
(31 de janeiro de 2017), constituirá o produtor rural em mora e o sujeitará ao pagamento de juros, 
multa e atualização monetária previstos no artigo 600 da CLT. As guias foram emitidas com base 
nas informações prestadas pelos contribuintes nas Declarações do Imposto Sobre a Propriedade 
Territorial Rural - ITR, repassadas à CNA pela Secretaria da Receita Federal do Brasil - SRFB, 
remetidas, por via postal, para os endereços indicados nas respectivas Declarações, com amparo 
no que estabelece o artigo 17 da Lei nº 9.393, de 19 de dezembro de 1996, e o 8º Termo Aditivo do 
Convênio celebrado entre a CNA e a SRFB. Em caso de perda, de extravio ou de não recebimento 
das Guias de Recolhimento pela via postal, os contribuintes deverão solicitar a emissão da segunda 
via diretamente à Federação da Agricultura e Pecuária da Paraíba, localizada na Rua Engenheiro 
Leonardo Arcoverde, 320, Jaguaribe, João Pessoa – PB, ou onde têm domicílio, até 5 (cinco) dias 
úteis antes da data do vencimento, podendo optar, ainda, pela retirada, diretamente, pela internet, 
no site da CNA: www.canaldoprodutor.com.br. Eventuais impugnações administrativas contra o 
lançamento e cobrança da Contribuição Sindical Rural deverá ser encaminhada, por escrito, no 
prazo de 30 (trinta) dias, contados do recebimento da guia, para sede da CNA, situada no SGAN 
Quadra 601, Módulo K, Edifício CNA, Brasília - Distrito Federal, Cep: 70.830-903 ou da Federação 
da Agricultura do seu Estado, podendo ainda, ser enviada via internet no site da CNA ou pelo e-mail: 
cna@cna.org.br. O sistema sindical rural é composto pela Confederação da Agricultura e Pecuária 
do Brasil–CNA, pelas Federações Estaduais de Agricultura e/ou Pecuária e pelos Sindicatos Rurais 
e/ou de Produtores Rurais. 

João Pessoa, 20 de dezembro de 2016.
João Martins da Silva Júnior
Presidente da Confederação 

PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 0024/2016
OBJETO: Aquisição de Material de Consumo, equipamentos e materiais permanentes, utensí-

lios de cozinha, mobiliário para Escritório, equipamentos de informática e demais equipamentos 
destinados a otimização do funcionamento da Unidade de Apoio e distribuição de alimentos da 
Agricultura Familiar do Município de Várzea -PB; conforme especificações constantes no Termo 
de Referência Anexo I do Edital.

DATA REUNIÃO: 09 de janeiro de 2017, ás 08:30 horas.
INFORMAÇÕES: Em todos os dias úteis, no horário de expediente das 08:00 ás 12:00 horas na 

sala da CPL, á rua Manoel Dantas, nº 279, Centro, sede da Prefeitura Municipal.
VÁRZEA-PB, 21 de dezembro de 2016.

VICTOR HUGO FARIAS GUEDES
PREGOEIRO OFICIAL

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARUNA

RATIFICAÇÃO E ADJUDICAÇÃO - DISPENSA Nº DP00004/2016
Nos termos dos elementos constantes da respectiva Exposição de Motivos que instrui o processo 

e observado o parecer da Assessoria Jurídica, referente a Dispensa de Licitação nº DP00004/2016, 
que objetiva: Aquisição em caráter de URGÊNCIA de GASOLINA COMUM e ÓLEO DIESEL des-
tinados ao abastecimento da Frota Veicular Própria e Locada à Prefeitura Municipal de Araruna/
PB, exceto a Secretaria de Saúde; RATIFICO o correspondente procedimento e ADJUDICO o seu 
objeto a: CICERO ODON DE MACEDO FILHO - ME - R$ 53.970,00.

Araruna - PB, 11 de Novembro de 2016
WILMA TARGINO MARANHÃO 

 Prefeita

ESTADO DA PARAÍBA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ARARUNA

RATIFICAÇÃO E ADJUDICAÇÃO - DISPENSA Nº DP00002/2016
Nos termos dos elementos constantes da respectiva Exposição de Motivos que instrui o processo 

e observado o parecer da Assessoria Jurídica, referente a Dispensa de Licitação nº DP00002/2016, 
que objetiva: Aquisição em caráter de URGÊNCIA de GASOLINA COMUM e ÓLEO DISEL destinados 
ao abastecimento da Frota Veicular Própria e Locada à Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de 
Saúde de Araruna/PB; RATIFICO o correspondente procedimento e ADJUDICO o seu objeto a: 
CICERO ODON DE MACEDO FILHO - ME - R$ 37.450,00.

Araruna - PB, 11 de Novembro de 2016
CHRISTINA TARGINO FERNANDES 

Secretária de Saúde

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA

AVISO DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS Nº 00007/2016

Torna público que fará realizar através da Comissão Permanente de Licitação, sediada na Rua 
Major José Fernandes, 146 - Centro - Uiraúna - PB, às 08:30 horas do dia 09 de Janeiro de 2017, 
licitação modalidade Tomada de Preços, do tipo menor preço, para: Contratação de empresa para 
execução de obra de Pavimentação em Paralelepípedos das Ruas João Daniel Duarte e Olímpio 
Mariano no Município de Uiraúna/PB. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: 
Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações posteriores. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 
horas dos dias úteis, no endereço supracitado.

Telefone: (083) 35342808.
Uiraúna - PB, 21 de Dezembro de 2016

FRANCISCO FRANCESNILDO ALMEIDA DA SILVA - Presidente da Comissão

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE

SECRETARIA DE OBRAS 
EXTRATO DE TERMO ADITIVO

INSTRUMENTO: TERMO ADITIVO Nº 02 AO CONTRATO Nº 2.08.001/2016/SECOB/PMCG. 
PARTES: SECOB/PMCG E CONSTRUTORA ROCHA CAVALCANTE LTDA. OBJETO CONTRATU-
AL: EXECUÇÃO DE CAPEAMENTO E RECAPEAMENTO ASFÁLTICO DE VIAS URBANAS NOS 
BAIRROS DO ALTO BRANCO, CONCEIÇÃO, JARDIM TAVARES, JOSÉ PINHEIRO E SANTO 
ANTÔNIO NO MUNICÍPIO DE CAMPINA GRANDE/PB. OBJETO DO ADITIVO: ALTERAÇÃO 
DE VALOR R$ 165.756,53 FUNCIONAL PROGRAMÁTICA: 15.451.1029.2085 ELEMENTO DE 
DESPESA: 4490.51. FONTE DE RECURSOS: 000/052. RESERVA ORÇAMENTÁRIA: 2466. 
FUNDAMENTAÇÃO: ART. 65, I, “A” E “B” §§ 1º E 2º, DA LEI Nº 8.666/93, ALTERADA. SIGNATÁ-
RIOS: ANDRÉ AGRA GOMES DE LIRA E JOSÉ DE ARIMATÉIA ROCHA. DATA DE ASINATURA: 
29 DE AGOSTO DE 2016 

ANDRÉ AGRA GOMES DE LIRA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE

SECRETARIA DE OBRAS 
EXTRATO DE TERMO ADITIVO

INSTRUMENTO: TERMO ADITIVO Nº 03 AO CONTRATO Nº 2.08.001/2016/SECOB/PMCG. 
PARTES: SECOB/PMCG E CONSTRUTORA ROCHA CAVALCANTE LTDA. OBJETO CONTRATU-
AL: EXECUÇÃO DE CAPEAMENTO E RECAPEAMENTO ASFÁLTICO DE VIAS URBANAS NOS 
BAIRROS DO ALTO BRANCO, CONCEIÇÃO, JARDIM TAVARES, JOSÉ PINHEIRO E SANTO 
ANTÔNIO NO MUNICÍPIO DE CAMPINA GRANDE/PB. OBJETO DO ADITIVO: PRORROGAÇÃO 
DO PRAZO POR MAIS 270 (DUZENTOS E SETENTA DIAS) DE DIAS.FUNDAMENTAÇÃO: ART. 
57, I, §1º, DA LEI Nº 8.666/93, ALTERADA. SIGNATÁRIOS: ANDRÉ AGRA GOMES DE LIRA E 
JOSÉ DE ARIMATÉIA ROCHA. DATA DE ASINATURA: 02 DE DEZEMBRO

ANDRÉ AGRA GOMES DE LIRA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA 

TERMO DE ADJUDICAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 00039/2016
 OBJETO: Contratação de empresa especializada na realização da formação inicial e continuada 

para os alfabetizadores e coordenadores do Programa Brasil Alfabetizado e formação inicial para 
os profissionais da creche do Município de Manaíra/PB. 

O PREGOEIRO OFICIAL DO MUNICÍPIO DE MANAÍRA, ESTADO DA PARAÍBA, no uso das 
atribuições que lhe foram conferidas através da Portaria nº 002/16, de 04/01/2016, e observadas as 
disposições da Lei Federal nº 10.520, de 17 de julho de 2002, Decreto Municipal e subsidiariamente 
da Lei Federal nº. 8.666, de 21 de junho de 1993,  

R E S O L V E:
 ADJUDICAR o resultado da licitação, modalidade Pregão Presencial nº 00039/2016, que 

objetiva: Contratação de empresa especializada na realização da formação inicial e continuada 
para os alfabetizadores e coordenadores do Programa Brasil Alfabetizado e formação inicial para 
os profissionais da creche do Município de Manaíra/PB.; com base nos elementos constantes do 
processo correspondente, a:

- MAGNO HEBREUS BELCHIOR PIRES - ME.
ENDEREÇO: R CORONEL CANDIDO DE ASSIS, 377 - CENTRO - POMBAL - PB

CNPJ: 14.600.206/0001-67.
Valor: R$ 48.400,00. 

Manaíra - PB, 19 de Dezembro de 2016. 
SAWLLO NOGUEIRA BEZERRA

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA
SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA

TERMO DE ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO
PROCESSO Nº. 2016/094975

ADESÃO 09002/2016 A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº. 025/2016
VINCULADA AO PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 04-013/2016 – Secretaria de Administração de 

João Pessoa
Objeto: AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL (GARRAFÃO DE 20 LITROS).
Com base nas informações constantes do Processo em referência, através do Pregão Eletrô-

nico nº. 04-013/2016, realizado pela Secretaria de Administração de João Pessoa, e com base no 
Parecer emitido pela Assessoria Jurídica, bem como em cumprimento aos termos do art. 43, VI, 
da Lei 8.666/93 e alterações posteriores, HOMOLOGO a adesão a Ata de Registro de Preços nº. 
025/2016, vinculada ao Pregão Eletrônico nº. 04-013/2016 da Secretaria de Administração de João 
Pessoa, para aquisição de água mineral (garrafão de 20 litros), em favor da empresa BJ COMÉR-
CIO DE ALIMENTOS LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº. 07.227.808/0001-55, no valor global de R$ 
40.080,00 (quarenta mil e oitenta reais), com fulcro no art. 8º do Decreto Federal nº. 7.892/2013 
e na Lei 8.666/93. Em conseqüência, fica convocado, o proponente, para a assinatura do instru-
mento contratual, nos termos do art. 64, caput, do citado Diploma Legal, sob as penalidades da lei. 

Publique-se.
João Pessoa, 19 de dezembro de 2016.

Edilma Ferreira da Costa
Secretária da Educação e Cultura

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA
SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO

AVISO DE RENEGOCIAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº. 04-016/2016

A Prefeitura Municipal de João Pessoa, através de seu Pregoeiro, devidamente autorizado 
pela Portaria nº. 1.763/2011 vem através deste, convocar a empresa: EGEL- Locação de Veículos 
ltda., CNPJ nº 06.798.516/0001-00, nos termos da cláusula – VII, da Ata de Registro de Preço nº 
041/2016 procedente do Pregão Eletrônico nº 04-016-2016, bem como por conta do Oficio GS/CGM 
nº 224/2016, para sessão de renegociação do item 005, que será realizada no dia 05/01/2017, às 
9h00min, na sala da COPEL/SEAD, Rua Diógenes Chianca, nº 1.777, Água Fria, Centro Adminis-
trativo Municipal. Informações pelo Fone: (083) 3218-9005

João Pessoa, 20 de dezembro de 2016.
Manoel Taigy de Queiroz Mello Neto 

Pregoeiro da COPEL/SEAD

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA
SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO

AVISO DE RENEGOCIAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº. 04-033/2016

A Prefeitura Municipal de João Pessoa, através de seu Pregoeiro, devidamente autorizado 
pela Portaria nº. 1.763/2011 vem através deste, convocar a empresa: SANEAPE LOCACOES 
LTDA. CNPJ Nº 21.756.495/0001-53, nos termos da cláusula – VII, da Ata de Registro de Preço nº 
049/2016 procedente do Pregão Eletrônico nº 04-033-2016, bem como por conta do Oficio GS/CGM 
nº 225/2016, para sessão de renegociação do item 003, que será realizada no dia 05/01/2017, às 
9h10min, na sala da COPEL/SEAD, Rua Diógenes Chianca, nº 1.777, Água Fria, Centro Adminis-
trativo Municipal. Informações pelo Fone: (083) 3218-9005.

João Pessoa, 20 de dezembro de 2016.
Manoel Taigy de Queiroz Mello Neto 

Pregoeiro da COPEL/SEAD

JORDAN OLIVEIRA COSTA – CNPJ/CPF N° 888.378154-68 Torna público que a SUDEMA – Su-
perintendência de Administração do Meio Ambiente, emitiu a Licença de Operação n° 4039/2016 
em João Pessoa, 9 de dezembro de 2016 – Prazo: 425 dias. Para a atividade de: Construção de 
um Galpão Na(o) AVENIDA CAMILO DE HOLANDA – QD. 14 Município: JOAO PESSOA – UF: PB. 
Processo: 2016-007413/TEC/LO-3268 

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PITIMBU

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
ADJUDICAÇÃO

Processo Administrativo n.º 2016.11.030
Nos termos do julgamento da licitação Pregão Presencial nº 014/2016, realizado pelo Pregoeiro, 

através do relatório apresentado em 15 de dezembro de 2016, o qual encontra-se em total conformi-
dade com a Lei Federal n.º 10.520/2002 c/c 8.666/93; ADJUDICAMOS a Presente licitação para a 
empresa:SANDRO FIRMINO DA SILVA SINALIZAÇÃO E IMAGEM, CNPJ sob o nº 25.204.537/0001-
02,em todos os itens do Pregão Presencial n.º 014/2016, no valor deR$ 71.300,00(setenta e hum 
mil e trezentos reais).

Pitimbu/PB, 15 de dezembro de 2016.
RIVISSON VINÍCIOS MENEZES DE SOUZA

Pregoeiro

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PITIMBU

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL POR REGISTRO DE PREÇO Nº: 016/2016.

A PREFEITURA MUNICIPAL DE PITIMBU, torna público que fará realizar através do pregoeiro 
oficial para conhecimento dos interessados nos termos da Lei federal nº 10.520, de 17 de julho de 
2002, aplicando-se subsidiariamente, no que couberem, as disposições da Lei federal nº 8.666, de 
21 de junho de 1993, com alterações posteriores, Lei complementar n.º 123/52006 e suas alterações, 
no Decreto Nº 7.892, de 23 de Janeiro de 2013 que Regulamenta o Sistema de Registro de Preços 
previsto no art. 15 da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, licitação, do tipo menor preço, no dia 
04 de JANEIRO de 2017 às 10:00 horas, tendo como objetivo: Registro de Preço para Aquisição 
parcelada de Combustíveis destinados ao abastecimento dos veículos pertencentes à frota desta 
Prefeitura Municipal. A reunião ocorrerá na sala da CPL no prédio sede da Prefeitura Municipal de 
Pitimbu, na Rua Padre José João, 31, Centro, Pitimbu/PB. Maiores informações e editais na CPL 
ou no site: http://www.pitimbu.pb.gov.br/licitacoes.

Pitimbu-PB, 21 de Dezembro de 2016.
RIVISSON VINICIOS MENEZES DE SOUZA

Pregoeiro Oficial

CNPJ: 08.366.403/0001-60
EDITAL DE CONVOCAÇÃO

REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO FISCAL
O Presidente da FEDERAÇÃO DOS PESCADORES E AQUICULTORES DO ESTADO DA PARA-

ÍBA – FEPESCA-PB, de acordo com o artigo 8º da Constituição Federal, Lei Federal nº 11.699, de 13 
de junho de 2008, o Estatuto da FEPESCA-PB e no uso de suas atribuições, convida os membros 
do Conselho Fiscal da FEPESCA-PB, para se fazerem presentes à REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA 
DO CONSELHO FISCAL, a ser realizada na sede da FEPESCA-PB, situada na Av. Dom Pedro II, 
888-B, Centro, João Pessoa – PB, CEP: 58.013-420.

Em 1ª Convocação: No dia 03 de janeiro de 2017, as 08:00h, com quorum de 50% + 1 dos 
membros do Conselho Fiscal em dia com suas contribuições;

Em 2ª Convocação: No dia 03 de janeiro de 2017, as 10:00h, com quorum de qualquer número 
dos membros do Conselho Fiscal presente.

PAUTA
1 – Aprovação das Contas da FEPESCA-PB referente aos anos de 2013, 2014, 2015 e 2016;
2 – Outros assuntos de interesse da categoria.

João Pessoa, 19 de dezembro de 2016.
ZÉLIO DA SILVA NASCIMENTO

Presidente da FEPESCA-PB

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ
ADITIVO CONTRATUAL
CONTRATO Nº 090/2015

EXTRATO DE 1° ADITIVO CONTRATUAL DE PRAZO
OBJETO: Aditivo de Prazo fica prorrogado por mais doze meses ao contrato original 090/2015nos 

termos do art. 57, II, da Lei nº 8.666/93.
PARTES: Prefeitura Municipal de Sapé - PB, inscrita no CNPJ sob o nº 08.917.080/0001-56 

(CONTRATANTE) e MONTEIRO E MONTEIRO ADVOGADOS ASSOCIADOS, inscrito no CNPJ 
sob o n° 35.542.612/0001-90.

DISPOSIÇÕES FINAIS: Todas as demais cláusulas contratuais permaneceram as mesmas. 
Publique-se e Cumpra-se.

Sapé, 16 de Novembro de 2016.
FLÁVIO ROBERTO MALHEIROS FELICIANO

Prefeito

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARUNA

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
1º. Termo aditivo ao Contrato 00058/2015 – Data de assinatura: 02.09.2016 – Validade: 

04/12/2016 - Partes: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARUNA e COPY LINE COMERCIO E SER-
VIÇOS LTDA – Valor do Aditivo: R$ 2.700,00 (dois mil e setecentos reais), alterando o valor total 
contratual para R$ 13.500,00 (Treze mil e quinhentos reais) - Objeto: Contratação de empresa para 
a prestação de serviços de locação de MÁQUINA XEROX de primeiro uso, destinado a Secretaria 
de Planejamento, Administração, Finanças e Receita Municipal  - Araruna/PB. Fundamento legal: 
Art. 57, inciso II, da Lei Federal nº 8.666/93 como também de acordo com a cláusula sétima - dos 
prazos: contrato 00058/2015 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 00019/2015. Dotação: ORÇAMENTO 
DE 2016 - RECURSOS PRÓPRIOS DO MUNICÍPIO (RECURSOS ORDINÁRIOS) - 02:020 - SE-
CRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E RECEITA MUNICIPAL  - 04.1
22.0002.2006/04.129.0002.2007 - ELEMENTO DE DESPESA: 33903900 - OUTROS SERVIÇOS 
DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA.

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARUNA

EXTRATO DE CONTRATO
OBJETO: Aquisição em caráter de URGÊNCIA de GASOLINA COMUM e ÓLEO DIESEL desti-

nados ao abastecimento da Frota Veicular Própria e Locada à Prefeitura Municipal de Araruna/PB, 
exceto a Secretaria de Saúde. FUNDAMENTO LEGAL: Dispensa de Licitação nº DP00004/2016.
DOTAÇÃO: Orçamento de 2016 - Recursos Próprios do Município de Araruna/Federais (RECURSOS 
ORDINÁRIOS/RECURSOS DA cIDE/TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FNDE/TRANSFERÊN-
CIA DE RECURSOS DO FNAS/TRANSFERÊNCIA DO FUNDEB - OUTRAS) VIGÊNCIA: até o final 
do exercício financeiro de 2016 PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Araruna e: CT 
Nº 00062/2016 - 11.11.16 - CICERO ODON DE MACEDO FILHO - ME - R$ 53.970,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO
GABINETE DO PREFEITO

EXTRATO DO CONTRATO Nº 030/2016
TOMADA DE PREÇOS N° 015/2016

OBJETO: Contratação de empresa especializada em realização de eventos com bandas musicais 
para a festa tradicional natalina no dia 24 de dezembro de 2016 no município de Curral Velho-PB.

CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Curral Velho
CONTRATADO: ADRIANO DOS SANTOS JALES – ME, CNPJ Nº 07.115.086/0001-47
FUNDAMENTO LEGAL: Art. 23, inciso II, alínea “a” da Lei Federal n° 8.666/93
VALOR DO CONTRATO: Valor global de R$ 39.500,00 (Trinta e nove mil e quinhentos reais).
VALIDADE: 23/12/2016 A 31/12/2016.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO
GABINETE DO PREFEITO

EXTRATO DO CONTRATO Nº 031/2016
TOMADA DE PREÇOS N° 016/2016

OBJETO: Contratação de empresa especializada em aluguel de estruturas e equipe de apoio 
para a festa tradicional natalina dia 24 de dezembro de 2016 no município de Curral Velho-PB.

CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Curral Velho
CONTRATADO: ADRIANO DOS SANTOS JALES – ME
CNPJ Nº 07.115.086/0001-47
FUNDAMENTO LEGAL: Art. 23, inciso II, alínea “a” da Lei Federal n° 8.666/93
VALOR DO CONTRATO: Valor global de R$ 9.830,00 (Nove mil, oitocentos e trinta reais).
VALIDADE: 23/12/2016 A 31/12/2016.

ESTADO DA PARAÍBA
SECRETARIA DE SAÚDE

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ARARUNA
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

1º. Termo aditivo ao Contrato 00044/2015 – Data de assinatura: 02.09.2016 – Validade: 04/12/2016 
- Partes: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ARARUNA e COPY LINE COMERCIO E SERVIÇOS 
LTDA – Valor do Aditivo: R$ 2.700,00 (dois mil e setecentos reais), alterando o valor total contratual 
para R$ 13.500,00 (Treze mil e quinhentos reais) - Objeto: Contratação de empresa para a pres-
tação de serviços de locação de MÁQUINA XEROX de primeiro uso, destinado a Secretaria de 
Saúde - Araruna/PB. Fundamento legal: Art. 57, inciso II, da Lei Federal nº 8.666/93 como também 
de acordo com a cláusula sétima - dos prazos: contrato 00044/2015 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 
00015/2015. Dotação: ORÇAMENTO DE 2016 - RECURSOS PRÓPRIOS DA SECRETARIA DE 
SAÚDE (RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE) - 03:001 - 
SECRETARIA DE SAÚDE - 10.302.0012.2078 - ELEMENTO DE DESPESA: 33903900 - OUTROS 
SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA.

ESTADO DA PARAÍBA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ARARUNA

EXTRATO DE CONTRATO
OBJETO: Aquisição em caráter de URGÊNCIA de GASOLINA COMUM e ÓLEO DISEL destinados 

ao abastecimento da Frota Veicular Própria e Locada à Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de 
Saúde de Araruna/PB. FUNDAMENTO LEGAL: Dispensa de Licitação nº DP00002/2016. DOTAÇÃO: 
ORÇAMENTO DE 2016 - RECURSOS PRÓPRIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNICI-
PAL DE SAÚDE DE ARARUNA/FEDERAIS (RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE 
IMPOSTOS - SAÚDE/TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS) - 03:000 - FUNDO MUNICIPAL 
DE SAÚDE DE ARARUNA - 10.301.0012.2066/10.302.0012.2067/10.301.0012.2068/10.301.00
12.2069/10.301.0012.2075/10.301.0012.2076/10.301.0012.2077 - ELEMENTO DE DESPESA: 
33903099 - MATERIAL DE CONSUMO E 03:001 - SECRETARIA DE SAÚDE - 10.302.0012.2078 
- ELEMENTO DE DESPESA: 33903099 - MATERIAL DE CONSUMO. VIGÊNCIA: até o final do 
exercício financeiro de 2016 PARTES CONTRATANTES: Fundo Municipal de Saúde de Araruna e: 
CT Nº 00039/2016 - 11.11.16 - CICERO ODON DE MACEDO FILHO - ME - R$ 37.450,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR
EXTRATO DE TERMO DE ADITIVO

INSTRUMENTO: Segundo Termo de Aditivo ao Contrato nº 00044/2016, em 25.05.2016.
PARTES: Prefeitura Municipal de Aguiar e a empresa DEL ENGENHARIA EIRELI ME.
OBJETO CONTRATUAL: Continuação de serviços remanescentes com a construção de unidades 

habitacionais, em conformidade com o Convênio nº 0334/2012. 
OBJETO DO ADITIVO: Alteração de prazo
FUNDAMENTAÇÃO: Art. 65 da Lei nº 8.666/93.

Aguiar-PB, 21 de Dezembro de 2016
Manoel Batista Guedes Filho -  Prefeito                          

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PITIMBU

GABINETE DA PREFEITURA
Nos termos do julgamento da licitação: Pregão Presencial 014/2016, feito pelo Pregoeiro, através 

do relatório apresentado em 15 de dezembro de 2016, bem como, parecer jurídico atestando a 
legalidade do procedimento, em total conformidade com a Lei Federal n.º 10.520/2002 c/c 8.666/93, 
fica decidido a:

H O M O L O G A R
a presente licitação para a empresa: SANDRO FIRMINO DA SILVA SINALIZAÇÃO E IMAGEM, 

CNPJ sob o nº 25.204.537/0001-02 em todos os itens no valor de R$ 71.300,00 (setenta e hum 
mil e trezentos reais).

Gab. da Prefeitura Municipal de Pitimbu/PB, 15 de dezembro de 2016.
Leonardo José Barbalho Carneiro

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ
ADITIVO CONTRATUAL
CONTRATO Nº 096/2015

EXTRATO DE 1° ADITIVO CONTRATUAL DE PRAZO
OBJETO: Aditivo de Prazo fica prorrogado por mais doze meses ao contrato original 096/2015nos 

termos do art. 57, II, da Lei nº 8.666/93.
PARTES: Prefeitura Municipal de Sapé - PB, inscrita no CNPJ sob o nº 08.917.080/0001-56 

(CONTRATANTE) e MONTEIRO E MONTEIRO ADVOGADOS ASSOCIADOS, inscrito no CNPJ 
sob o n° 35.542.612/0001-90.

DISPOSIÇÕES FINAIS: Todas as demais cláusulas contratuais permaneceram as mesmas. 
Publique-se e Cumpra-se.

Sapé, 10 de Novembro de 2016.
FLÁVIO ROBERTO MALHEIROS FELICIANO

Prefeito

Apresentante: BANCO SANTANDER BANESPA S/A
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 064542
Responsavel.: MARCOS FLOR DE LIRA 07529888404
CPF/CNPJ....: 014400013/0001-62
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            337,02
Apresentante: BANCO DO BRADESCO-60746948/342340
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 067140
Responsavel.: MARIA EUCIMAR FERREIRA ALVES
CPF/CNPJ....: 042099874-84
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            641,66
Apresentante: BANCO ITAU S/A-60701190/4132-80
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 066910
Responsavel.: MARQUES E NOBREGA LTDA - ME
CPF/CNPJ....: 023258226/0001-92
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            158,00
Apresentante: CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG.: 0037
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 066287
Responsavel.: MARTA RIBEIRO DE CARVALHO
CPF/CNPJ....: 374578884-20
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            200,00
Apresentante: BANCO ITAU S/A-60701190/4132-80
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 066507
Responsavel.: MEGA DISTRIBUIDORA DE COSME-
TICOS LT
CPF/CNPJ....: 012272773/0001-06
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            470,07
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 066089
Responsavel.: SAMMARA LAYSSA LIMA NUNES
CPF/CNPJ....: 008921089/0003-00
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$          1.536,38
Apresentante: BANCO ITAU S/A-60701190/4132-80
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 066576
Responsavel.: THIAGO MOREIRA M BACALHAU
CPF/CNPJ....: 066979384-12
Titulo......: IND CONDOMINIO   R$            291,20
Apresentante: CONDOMINIO RESIDENCIAL EDIFI-
CIO MAR
Protocolo...: 2016 - 064479
Responsavel.: THIAGO RAFAEL MAIA DE OLIVEIRA
CPF/CNPJ....: 059701064-10
Titulo......: CHEQUE           R$          4.000,00
Apresentante: JOSE ALVES DE OLIVEIRA FILHO
Protocolo...: 2016 - 066776
Responsavel.: V & A COMERCIO VAREJISTA DE 
ACESSOR
CPF/CNPJ....: 022448964/0001-30
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            231,94
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 066065
Em razao de que os supracitados devedores nao  fo-
ram encontrados ou se recusaram a aceitar a devida 
intimacao, em obediencia ao Art.15 da Lei No.9.492 de 
10.09.1997, intimo as pessoas fisicas e juridicas  acima 
citadas a virem pagar, ou darem por escrito  as  razoes  
que  tem,  neste  1o. Oficio de Protesto a rua Candido 
Pessoa No.31, nesta Cidade, no prazo de 03 (tres) dias 
uteis, a  partir  desta data,  sob  pena  de  serem  os  
referidos titulos PROTESTADOS, na Forma da LEI.

Joao Pessoa,  22/12/2016
----------------------------------------

Bel. GERMANO CARVALHO TOSCANO DE BRITO
- Titular -

Responsavel.: CARLOS THIAGO DE FARIAS BELEM
CPF/CNPJ....: 053324234-70
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$          1.142,63
Apresentante: BANCO DO BRADESCO-60746948/342340
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 066439
Responsavel.: CONDOMINIO RESIDENCIAL NAPOLIS
CPF/CNPJ....: 013408351/0001-88
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$          1.033,33
Apresentante: CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG.: 0037
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 067090
Responsavel.: EREMBERG PEREIRA DE MELO FILHO
CPF/CNPJ....: 009147744-17
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            900,00
Apresentante: CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG.: 0037
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 067098
Responsavel.: GERALDO FAUSTINO DA SILVA
CPF/CNPJ....: 395478334-72
Titulo......: CED CRE BAN IND  R$          1.753,45
Apresentante: SCHULZE ADVOGADOS ASSOCIADOS
Protocolo...: 2016 - 066616
Responsavel.: GERAN-CONST.INCORP.E IMOBILIAR
CPF/CNPJ....: 015812262/0001-28
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$          3.040,00
Apresentante: BANCO DO BRADESCO-60746948/342340
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 066434
Responsavel.: HSS COMERCIO DE TINTS AUTO-
MOTIVAS
CPF/CNPJ....: 020023564/0001-57
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            453,33
Apresentante: BANCO DO BRADESCO-60746948/342340
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 065292
Responsavel.: ISABELLA BRITO DA SILVA
CPF/CNPJ....: 064645714-43
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            375,00
Apresentante: BANCO ITAU S/A-60701190/4132-80
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 066000
Responsavel.: LACERDA E MAIA CONST E INCORP 
LTDA
CPF/CNPJ....: 015121319/0001-42
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            637,30
Apresentante: BANCO SANTANDER BANESPA S/A
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 066678
Responsavel.: LEOMAR AMARO COELHO
CPF/CNPJ....: 645300354-68
Titulo......: CED CRE BAN IND  R$         11.957,68
Apresentante: REGINA CELIA GERALDO
Protocolo...: 2016 - 064480
Responsavel.: LILIANE DE SOUZA LEAO PEQUENO ME
CPF/CNPJ....: 018304166/0001-67
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            168,23
Apresentante: BANCO SANTANDER BANESPA S/A
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 066829
Responsavel.: LPN COMUNICACAO VISUAL LTDA - ME
CPF/CNPJ....: 018189844/0001-98
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            660,00

TOSCANO DE BRITO
SERVICO NOTARIAL E REGISTRAL 

Rua Cândido Pessoa, 31
Fone: 241.7177

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

CARTÓRIO ANTONIO HOLANDA 
Rua Odilon Cavalcante, 81 - Centro

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

EDITAL

Responsável: Anderson dos Santos Pereira
CNPJ: 21.528.802/0001-49
Título/Valor – DM – R$ 357,85
Protestante: GG Industria e Comercio de 
Alimento
Apresentante: Caixa Economica
Protocolo: 110899
Responsável: Eralandia Morais de Souza
CPF: 049.270.354-09
Título/Valor – DM – R$ 102,43
Protestante: Municipio de Cajazeiras
Apresentante: Caixa Economica
Protocolo: 110942
Responsável: Gildomar Belizario da Silva
CPF: 563.949.935-49
Título/Valor – DM – R$ 631,57
Protestante: Labordental LTDA
Apresentante: Caixa Economica
Protocolo: 110918
Responsável: Sonia Medeiros Gomes
CPF: 045.311.364-89
Título/Valor – CBI – R$ 6.628,52
Protestante: Aymore Credito, Financiamento 
e Investime
Apresentante: Aymore Credito, Financiamento 
e Investim
Protocolo: 110965
Responsável: Sebastião Fabricio dos Santos 
CPF: 161.061.134-91
Título/Valor – CDA – R$ 3.565,84
Protestante: Fazenda Nacional-DIV-ATIVA-
-IRPF

Apresentante: Procuradoria Geral da Fazenda 
Nacional
Protocolo: 110831 Responsável: Eudo-
mar Pereira da Costa
CPF: 139.506.814-34
Título/Valor – CDA – R$ 11.931,16
Protestante: Fazenda Nacional-DIV-ATIVA-
-IRPF
Apresentante: Procuradoria Geral da Fazenda 
Nacional
Protocolo: 110837
Responsável: Maria Gorete Pereira Lopes 
Rodrigues
CPF: 161.508.214-04
Título/Valor – CDA – R$ 1.956,17
Protestante: Fazenda Nacional-DIV-ATIVA-
-IRPF
Apresentante: Procuradoria Geral da Fazenda 
Nacional
Protocolo: 110836
Responsável: Francisca Edna de Abreu 
Gonçalves
CPF: 009.517.884-85
Título/Valor – CDA – R$ 2.246,59
Protestante: Fazenda Nacional-DIV-ATIVA-
-IRPF
Apresentante: Procuradoria Geral da Fazenda 
Nacional
Protocolo: 110872
         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, 21 de dezembro de 2016.
Maria Dolores Lira de Souza

Oficiala do Protesto

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARUNA

EXTRATO DE TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 0003/2016
Extrato do Primeiro Termo Aditivo ao Contrato Nº 0003/2016 com a empresa PB CONSTRUÇÕES 

E COMÉRCIO LTDA - EPP – Tomada de Preços 00001/2015, aditivando ao valor originário do 
contrato a importância de R$ 25.093,18 (vinte e cinco mil, noventa e três reais e dizoito centavos), 
em conformidade com a Justificativa Técnica do setor de engenharia da Prefeitura Municipal de 
Araruna (Planilha Anexa), passando do valor de R$ 1.189.509,61 (hum milhão cento e oitenta e 
nove mil, quinhentos e nove reais e sessenta e um centavos) para R$ 1.214.602,79 (hum milhão 
duzentos e quatorze mil reais, seiscentos e dois reais e setenta e nove centavos).. DOTAÇÃO: 
ORÇAMENTO DE 2016 - RECURSOS PRÓPRIOS DO MUNICÍPIO DE ARARUNA-PB/ FEDERAIS/ 
RECURSOS ORDINÁRIOS/ TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS – OUTROS/ TRANSFERÊNCIA 
DE RECURSOS DO FNDE – 02.050 – SECRETAARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTOS 
E LAZER 12.365.0004.1009 - ELEMENTO DE DESPESA: 449051.99 – OBRAS E INSTALAÇÕES. 
PARTES: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARUNA/PB e PB CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO 
LTDA - EPP - CNPJ Nº 10.629.235/0001-09. DATA DE ASSINATURA: 02/09/2016

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA

EXTRATO DE CONTRATO
OBJETO: Contratação de empresa especializada na realização da formação inicial e continuada 

para os alfabetizadores e coordenadores do Programa Brasil Alfabetizado e formação inicial para 
os profissionais da creche do Município de Manaíra/PB.

FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Presencial nº 00039/2016.
DOTAÇÃO: Recursos: 05.000 - Secretaria de Educação - Programa de Trabalho - 12.361.1013.2018 

- ATIVIDADES DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO - PBA - 12.368.1013.2019 - MANUTEN-
ÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNDE - 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: MAGNO HEBREUS BELCHIOR 

PIRES - ME - R$ 48.400,00
Manaíra - PB, 19 de Dezembro de 2016.

JOSÉ SIMÃO DE SOUSA
Prefeito

MAGNO HEBREUS BELCHIOR PIRES - ME
JOÃO DE SOUSA LEITE FILHO

CPF: 010.358.424-24

A BENTONIT UNIÃO NORDESTE INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA, CNPJ nº 08.811.119/0017-
13, torna público que a SUDEMA - Superintendência de Administração do Meio Ambiente–emitiu 
a Licença de Operação nº 3963/2016 em João Pessoa, 2 de setembro de 2016 – Prazo: 730 dias. 
Para a atividade de: Peneiramento de Mica (mica murrão). Na Rodovia PB – 117, km28 – Zona 
Rural – Município de Pedra Lavrada – UF: PB. Processo: 2016-000683/TEC/LO-0002.

A KELCO INDUSTRIAL PRODUTOS ANIMAIS LTDA, CNPJ nº 13.809.963/0002-63, torna público que 
a SUDEMA - Superintendência de Administração do Meio Ambiente–emitiu a Licença de Operação 
nº 2902/2016 em João Pessoa, 13 de setembro de 2016 – Prazo: 730 dias. Para a atividade de: 
FABRICAÇÃO DE PRODUTOS HIGIÊNICOS PARA ANIMAIS (TAPETES), na área industrial, na 
Avenida Assis Chateaubriand, 3877 – Distrito Industrial, Município de Campina Grande – UF: PB. 
Processo: 2016-004814/TEC/LO-2724.

MILENA BORBA RODRIGUES MUNIZ – CNPJ/CPF N} 037935174-97. Torna público que a SUDEMA 
– Superintendência de Administração do Meio Ambiente, emitiu a Licença nº 3825/2016 em João 
Pessoa, 23 de novembro de 2016 – Prazo 365 dias. Para a atividade de Loteamento residencial com 
98 lotes e 05 quadras com área a ser construída de 2, 1875 ha – Loteamento Santa Maria II. Na Rua 
Espírito Santo , s/nº, Centro. Município de Juripiranga – PB.Processo: 2016-007621/TEC/LP – 2800.

25A UNIÃO 
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 ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA

GABINETE DO PREFEITO 
Manaíra - PB, 19 de Dezembro de 2016.
 O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE MANAÍRA, ESTADO DA PARAÍBA, no uso de suas atribuições 

legais, 
R E S O L V E:  
HOMOLOGAR o resultado da licitação, modalidade Pregão Presencial nº 00039/2016, que objetiva: 

Contratação de empresa especializada na realização da formação inicial e continuada para os alfabe-
tizadores e coordenadores do Programa Brasil Alfabetizado e formação inicial para os profissionais da 
creche do Município de Manaíra/PB.; com base nos elementos constantes do processo correspondente, 
os quais apontam como proponente(s) vencedor(es): 

- MAGNO HEBREUS BELCHIOR PIRES - ME.
ENDEREÇO: R CORONEL CANDIDO DE ASSIS, 377 - CENTRO - POMBAL - PB
CNPJ: 14.600.206/0001-67.
Valor: R$ 48.400,00.
Publique-se e cumpra-se.

JOSÉ SIMÃO DE SOUSA
Prefeito

ESTADO DA PARAIBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

EXTRATO DO 1º TERMO ADITIVO DE VALOR AO CONTRATO Nº 60027/2016
PREGÃO PRESENCIAL Nº 60015/2016
OBJETO: Contratação de empresa para fornecimento de comida brasileira destinada a atender 

necessidades do SAMU.
Início do Aditivo: 20/12/2016
Término Aditivo: 31/12/2016
Fundamento Legal: nos termos da alínea“b”, do inciso I,do artigo 65, e §1º do mesmo artigo, tudo 

da Lei nº 8.666/93 e suas alterações posteriores.
Do valor do Aditivo: O valor total deste aditivo para cobrir as despesas necessárias à manutenção 

do fornecimento do objeto acima é de R$ 12.886,00 (doze mil, oitocentos e oitenta e seis reais), que 
representa 6,63% do valor contratado.

Cajazeiras, 21 de dezembro de 2016.
Henry Witchael Dantas Moreira

Secretário de Saúde de Cajazeiras

PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX
AVISO DE LICITAÇÃO - TOMADA DE PREÇOS Nº 006/2016

A Prefeitura de Bayeux através da CPL, torna público que fará realizar a licitação na modalidade 
TOMADA DE PREÇOS, em regime de execução empreitada porPreço Unitário, com o tipo de Licitação 
MENOR PREÇO GLOBAL, a se realizar no dia 10 de janeiro de 2017 às 14:00, tendo como objeto 
a Contratação de empresa especializada em construção civil para conclusão da construção de uma 
Creche Infantil - Tipo B Padrão FNDE  - Programa Pró Infância, no bairro de São Bento em Bayeux.  
Local: Sala da CPL – Sec. de Saúde situada na Av. Liberdade, nº 1.973, São Bento, Bayeux - PB, CEP 
58.305-006. O Edital e seus anexos estão à disposição no site: http://www.bayeux.pb.gov.br/sist_lici-
tacao. Suporte Legal: Lei nº 8.666/93 e suas alterações posteriores e Lei Complementar nº 123/2006. 
Maiores Informações pelo telefone (83) 3253-4080.

Bayeux, 21 de dezembro de 2016.
Magaywer Antoniny Soares Freire

Presidente da CPL

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO

TERMO DE REVOGAÇÃO
CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 33013/2015

A Prefeitura Municipal de João Pessoa através da Secretaria de Planejamento, torna público para 
conhecimento dos interessados, que por razões de interesse público superveniente, indicado pela 
secretaria solicitante (SEDEC) e com base no Parecer da Jurídico fundamentado no art. 38, IX c/c com 
o art. 49 da Lei N.º 8.666/93 emitido pela ASJUR/SEPLAN/PMJP, fica REVOGADA a CONCORRÊNCIA 
PÚBLICA Nº 33013/2015. 

João Pessoa, 19 de dezembro de 2016.
Daniella Almeida Bandeira de Miranda Pereira

Secretária de Planejamento

MINISTÉRIO PÚBLICO DA PARAÍBA
PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA

AVISO DE HOMOLOGAÇÃO  
PREGÃO PRESENCIAL Nº 062/2016

O Pregoeiro Oficial do Ministério Público da Paraíba/Procuradoria Geral de Justiça, torna público 
para conhecimento de quem interessar, que foi homologado pelo  Excelentíssimo Senhor  Procurador-
-Geral de Justiça, Dr. Bertrand de Araújo Asfora, com fulcro no que dispõe o art. 4º, inciso XXII, da 
Lei n. 10520/2002, de 15.07.2002,  o procedimento licitatório, na modalidade de Pregão Presencial 
n. 062/2016, com registro neste órgão Processo MP Virtual n. 001.2016.009459, tipo Menor Preço, 
para o Item Ofertado, objetivando a contratação de empresa para execução de serviço especializado 
em limpeza, conservação, eletricista, telefonista, recepcionista, copa, jardinagem, serviços de reparos 
prediais, dentre outros, sem fornecimento de material, a serem executados nos prédios do Ministério 
Público da Paraíba nas localidades constantes no termo de referência, observados os quantitativos e 
especificações do Termo de Referência do Edital, destinada a atender as necessidades do Ministério 
Público do Estado da Paraíba. Foi declarada vencedora do certame a empresa: ÁGAPE CONSTRU-
ÇÕES E SERVIÇOS LTDA, CNPJ: 07.990.965/0001-18, no valor total anual de R$ 3.039.960,00.

João Pessoa, 21/dezembro/2016.
Francisco de Assis Martins Junior

Pregoeiro Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA

 AVISO DE LICITAÇÃO – PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº 57/2016
OBJETO: REGISTRO DE PREÇO para o fornecimento parcelado de medicamentos e materiais 

hospitalares, destinados a manutenção das atividades da Secretaria de Saúde do município de Ber-
nardino Batista. Data e Local, às 09:00 horas do dia 06/01/2017, na sala de Reuniões da CPL, Rua 
Ednete Abrantes de Abreu, 30 - Centro - Bernardino Batista - PB.

                Bernardino Batista - PB, 21 de Dezembro de 2016.
Mateus Ribeiro Dantas.

Pregoeiro.
 

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA

 AVISO DE LICITAÇÃO – PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº 58/2016
OBJETO: REGISTRO DE PREÇO para o fornecimento parcelado de materiais odontológicos, 

destinados a manutenção das atividades da Secretaria de Saúde do município de Bernardino Batista. 
Data e Local, às 10:00 horas do dia 06/01/2017, na sala de Reuniões da CPL, Rua Ednete Abrantes 
de Abreu, 30 - Centro - Bernardino Batista - PB.

                Bernardino Batista - PB, 21 de Dezembro de 2016.
Mateus Ribeiro Dantas.

Pregoeiro.

COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA - CAGEPA
          AVISO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO

Registro CGE nº. 16-00921-2
De acordo com o relatório final da comissão permanente de licitação, designada pela decisão PRE 

005/16 de 05 de abril de 2016, HOMOLOGO o procedimento da Tomada de Preços no. 010/2016, 
cujo objeto: Destinada a contratação de empresa de engenharia especializada para execução de 
obra referente à instalação de hidrômetros e caixa de proteção com fornecimento de materiais exceto 
(hidrômetro e caixa de proteção) para micromedição na área de influência dos reservatórios R1, R2, 
R6 e R11, no município de João Pessoa/PB e ADJUDICO o objeto em favor da empresa vencedora foi 
a CONSTRUTORA E INCORPORADORA MAP EIRELLI – EPP, que apresentou o valor global de R$ 
300.738,62 (Trezentos mil setecentos e trinta e oito reais e sessenta e dois centavos). 

João Pessoa, 19 de dezembro de 2016.

MARCUS VINICIUS FERNANDES NEVES
Diretor Presidente

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA
SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA

EXTRATO DE CONTRATO
PRIMEIRO TERMO ADITIVO

Instrumento: 1º Aditivo ao Contrato nº. 09045/2016;
Objeto: Aquisição de material de manutenção, refrigeração, ar-condicionado, fogão, pintura, alvenaria, 

elétrico, hidráulico, marcenaria, serralharia, informática, epi, ferramentas e equipamentos destinados 
às escolas e creis da rede pública municipal.

Partes: Secretaria de Educação e Cultura do Município de João Pessoa e a empresa TRIUNFO 
CONTRUÇÕES LTDA;

PROCESSO LICITATÓRIO Nº. 2015/024086; PREGÃO PRESENCIAL Nº. 09013/2015;
Signatários: Srª Edilma Ferreira da Costa, pela Secretaria de Educação e Cultura, e o Sr. José 

Henrique Filho, pela empresa TRIUNFO CONTRUÇÕES LTDA;
Valor Aditado em 25%: R$ 417.944,05 (quatrocentos e dezessete mil, novecentos e quarenta e 

quatro reais e cinco centavos).
Valor Global: R$ 2.305.720,28 (dois milhões, trezentos e cinco mil, setecentos e vinte reais e vinte 

e oito centavos).
João Pessoa, 20 de dezembro de 2016.

Edilma Ferreira da Costa
Secretária de Educação e Cultura/SEDEC

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BRANCA

 EXTRATO DE CONTRATOS
OBJETO: Aquisição de equipamentos e material permanente destinados a Unidade de Saúde 

do Bairro José Benone,Unidade de Saúde do Bom Jesus e do Povoado de Lagoinha do Município 
de Água Branca/PB.

FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Presencial nº 00061/2016.
DOTAÇÃO: Recursos: MINISTÉRIO DA SAÚDE - PROPOSTA DE AQUISIÇÃO DE EQUIPAMEN-

TO/MATERIAL PERMANENTE Nº DA PROPOSTA:10502.869000/1150-01 - 06.000 - SECRETARIA 
MUNICIPAL DE SAÚDE - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS P/ ATENÇÃO BÁSICA 
EM SAÚDE - 4490.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE.

VIGÊNCIA: 1 (um) ano
PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Água Branca e  CELIA FRANCISCO CAR-

VALHO ME - R$ 26.767,00;  JOSÉ NERGINO SOBREIRA - R$ 1.570,80.
Água Branca – PB, 20 de Dezembro de 2016.

TARCISIO ALVES FIRMINO
Prefeito

CONTRATANTE
PELO CONTRATADO

JOSÉ NERGINO SOBREIRA
CNPJ nº63.478.895/0001-94

LEONARDO LIMA DE CASTRO
CPF: Nº025.847.103-40

 CELIA FRANCISCO CARVALHO ME 
CNPJ nº 15.659.814/0001-00

ROMUALDO XAVIER PONTES
CPF Nº 109.106.724-40

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA
SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA

EXTRATO DE CONTRATO 
Instrumento: Contrato nº. 09088/2016.
Objeto: aquisição de materiais de expediente para atender as necessidades da SEDEC.
Partes: Secretaria de Educação e Cultura do Município de João Pessoa e a Empresa SUNDRY 

COMÉRCIO VAREGISTA LTDA.
PROCESSO LICITATÓRIO Nº. 182/2016; PREGÃO PRESENCIAL Nº-031/2016-Prefeitura 

Municipal de Santa Rita/PB - ADESÃO Nº. 09008/2016 da SEDEC a Ata de Registro de Preços nº. 
029/2016- Prefeitura Municipal de Santa Rita/PB.

Signatários: Sr.ª. Edilma Ferreira da Costa, pela Secretaria de Educação e Cultura, e a Sr.ª. 
Jéssica Cerqueira Leite, pela empresa SUNDRY COMÉRCIO VAREGISTA LTDA.

Recursos Financeiros: 
Classificação: 10.102.12.361.5207.2498/10.102.12.365.5389.2781
Natureza: 3.3.90.30; 
Fonte: 00 (Recursos Ordinários), 03 (Recursos do FUNDEB) e 11 (Recursos do FNDE, Salário 

Educação);
Vigência até 31 de Dezembro de 2016.
Valor Total: R$ 824.042,70 (oitocentos e vinte e quatro mil, quarenta e dois reais e setenta 

centavos).
João Pessoa, 21 de dezembro de 2016.

Edilma Ferreira da Costa
Secretária de Educação e Cultura

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA
SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA 

EXTRATO DE CONTRATO 
Instrumento: Contrato nº. 09089/2016.
Objeto: aquisição de consumo (material de expediente e descartável), para atender as neces-

sidades da SEDEC. 
Partes: Secretaria de Educação e Cultura do Município de João Pessoa e a Empresa PAPELARIA 

E LIVRARIA PEDRO II.
PROCESSO LICITATÓRIO Nº: 2016/001244; PREGÃO ELETRÔNICO Nº-04-023/2016- Secre-

taria de Administração de João Pessoa - ADESÃO Nº. 09006/2016 da SEDEC a Ata de Registro de 
Preços nº. 042/2016- Secretaria de Administração de João Pessoa.

Signatários: Sr.ª. Edilma Ferreira da Costa, pela Secretaria de Educação e Cultura, e a Sr.ª. Afra 
Eulália Alves Porto Sales, pela empresa PAPELARIA E LIVRARIA PEDRO II.

Recursos Financeiros: 
Classificação: 10.102.12.361.5207.2498/10.102.12.365.5389.2781
Natureza: 3.3.90.30; 
Fonte: 00 (Recursos Ordinários), 03 (Recursos do FUNDEB) e 11 (Recursos do FNDE, Salário 

Educação);
Vigência até 31 de Dezembro de 2016.
Valor Total: R$ 181.892,50 (cento e oitenta e um mil, oitocentos e noventa e dois reais e cin-

quenta centavos)
João Pessoa, 21 de dezembro de 2016.

Edilma Ferreira da Costa
Secretária de Educação e Cultura

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA
SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA

EXTRATO DE CONTRATO 
Instrumento: Contrato nº. 09090/2016.
Objeto: AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL (COPO DE 200 ML), PARA ATENDER AS NECES-

SIDADES DA SEDEC. 
Partes: Secretaria de Educação e Cultura do Município de João Pessoa e a Empresa MARIA 

TEREZA PEREIRA CARVALHO-ME.
PROCESSO LICITATÓRIO Nº: 2016/010829; PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04-018/2016- Secre-

taria de Administração de João Pessoa - ADESÃO Nº. 09007/2016 da SEDEC a Ata de Registro de 
Preços nº. 030/2016- Secretaria de Administração de João Pessoa.

Signatários: Sr.ª. Edilma Ferreira da Costa, pela Secretaria de Educação e Cultura, e a Sr.ª. Thais 
Regina Pereira Carvalho, pela empresa MARIA TEREZA PEREIRA CARVALHO-ME.

Recursos Financeiros: 
Classificação: 10.102.12.361.5207.2498;
Natureza: 3.3.90.30; 
Fonte: 00 (Recursos Ordinários), 03 (Recursos do FUNDEB) e 11 (Recursos do FNDE, Salário 

Educação);
Vigência até 31 de Dezembro de 2016.
Valor Total: R$ 10.650,00 (dez mil, seiscentos e cinquenta reais)

João Pessoa, 21 de dezembro de 2016.
Edilma Ferreira da Costa

Secretária de Educação e Cultura
 

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BRANCA

 EXTRATO DE CONTRATOS
OBJETO: Aquisição de equipamentos médicos e material permanente destinados a Unidade 

de Saúde do Bairro José Benone, Unidades de Saúde do Bom Jesus e do Povoado de Lagoinha 
do Município de Água Branca/PB..

FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Presencial nº 00062/2016.
DOTAÇÃO: Recursos: MINISTÉRIO DA SAÚDE - PROPOSTA DE AQUISIÇÃO DE EQUIPAMEN-

TO/MATERIAL PERMANENTE Nº DA PROPOSTA:10502.869000/1150-01 - 06.000 - SECRETARIA 
MUNICIPAL DE SAÚDE - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS P/ ATENÇÃO BÁSICA 
EM SAÚDE - SUS - 4490.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - AQUISIÇÃO DE 
EQUIPAMENTOS MÉDICOS HOSPITAL E ODONTOLÓGICOS - SUS - 4490.52 - EQUIPAMENTOS 
E MATERIAL PERMANENTE

VIGÊNCIA: 1 (um) ano
PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Água Branca e: EDILANE DA COSTA CARVA-

LHO - ME - R$ 82.025,00; JOSÉ NERGINO SOBREIRA - R$ 10.113,00;  PHARMAPLUS LTDA - R$ 
28.750,40; SUFRAMED COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - R$ 16.625,00.

Água Branca - PB, 20 de Dezembro de 2016.
TARCISIO ALVES FIRMINO

Prefeito
EDILANE DA COSTA CARVALHO - ME

ROMUALDO XAVIER PONTES
CPF: 109.106.724-40

JOSÉ NERGINO SOBREIRA
LEONARDO LIMA DE CASTRO

CPF: 025.847.103-40
PHARMAPLUS LTDA

ALLAN LUIZ FERREIRA DE LIMA
CPF: 066.031.684-64

SUFRAMED COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA
ANDERSON DOS SANTOS FELIX

CPF:050.536.894-31

 PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR - PB
EXTRATO DE TERMO ADITIVO

Processo: Nº 0625/2016
Aditivo: 01/2016

Tomada de Preços: Nº 003/2016
Contrato: 0021/2016

Objeto:Por foça da quantidade de candidatos inscritos O presente instrumento tem por objeto 
promover acréscimo do valor originalmente contratado 

Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR
Contratado: HUGO DA LUZ BRASIL – EPP (APICE CONSULTORIA)
Do valor O presente termo aditivo tem o valor de R$ 10.656,00 correspondente ao excedente 

de quantidade de escritos, passando o valor inicialmente contratado de R$ 126.000,00 (cento e 
vinte e seis mil) para R$ 136.656,00 (cento e trinta e seis mil seiscentos e cinquenta e seis reais)

Número de ordem do Aditivo: Primeiro Termo aditivo 
Fundamentação Legal: Art. 65 da lei 8.666/93. 

Data da assinatura: 21 de dezembro de 2016.
VIRGINIA MARIA PEIXOTO VELLOSO BORGES 

PREFEITA CONSTITUCIONAL
 

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BRANCA

 EXTRATO DE CONTRATO
OBJETO: Contratação de empresa especializada para a construção da Praça Frei Damião, 

localizada na sede do Município, S/N, Centro no Município de Água Branca/PB, conforme projeto 
básico em anexo.

FUNDAMENTAÇÃO LELAL: Tomada de Preços Nº 00007/2016
DOTAÇÃO: Recursos Próprios do Municpipio de Água Branca: 08.000 – SECRETARIA DE 

INFRAESTRUTURA – PROGRAMA DE TRABALHO – 15 451 3015 1047 – CONSTRUÇÃO E 
REVITALIZAÇÃO DE PRAÇAS E CANTEIROS – ELEMENTO DE DESPESA -  4490-51 – OBRAS 
E INSTALAÇÕES.

VIGÊNCIA: Conclusão: 2 (dois) meses
PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Água Branca e: ELF TEIXEIRA CONSTRU-

ÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - EPP - R$ 61.492,74.
Água Branca - PB, 06 de Dezembro de 2016

TARCISIO ALVES FIRMINO 
Prefeito

ELF TEIXEIRA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI – EPP
EMANUEL LOUDAL FLORENTINO TEIXEIRA

CPF: 009.667.564-01
 

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BRANCA

 EXTRATO DE CONTRATO
OBJETO: : Contratação de empresa especializada em construção da Capela e um espaço 

religioso, localizada na comunidade Caminhões Queimados, S/N, Zona Urbana no Município de 
Água Branca/PB, conforme projeto básico em anexo.

FUNDAMENTAÇÃO LELAL: TOMADA DE PREÇOS Nº 00008/2016
DOTAÇÃO: Recursos Próprios do Municpipio de Água Branca: 08.000 – SECRETARIA DE 

INFRAESTRUTURA – 4490-51 – OBRAS E INSTALAÇÃO.
VIGÊNCIA: 2 (dois) meses
PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Água Branca e: ELF TEIXEIRA CONSTRU-

ÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - EPP - R$ 38.090,02.
Água Branca - PB, 06 de Dezembro de 2016

TARCISIO ALVES FIRMINO 
Prefeito

ELF TEIXEIRA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI – EPP
EMANUEL LOUDAL FLORENTINO TEIXEIRA

CPF: 009.667.564-01 

MINISTÉRIO PÚBLICO DA PARAÍBA
PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA

RESULTADO DE JULGAMENTO DE RECURSO  
PREGÃO PRESENCIAL Nº  051/2016
Recorrente:  FLEXFORM INDÚSTRIA METALÚRGICA LTDA
O Pregoeiro Presencial do Ministério Público da Paraíba, torna público aos licitantes interessados, 

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

João Pessoa, 21/dezembro/2016.
Francisco de Assis Martins Junior

Pregoeiro Oficial

Apresentante: BANCO ITAU S.A-60701190/0001-04
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 067062
Responsavel.: JOSIVAL PEREIRA DE ARAUJO
CPF/CNPJ....: 154329474-04
Titulo......: DUP PRES SER IN  R$          1.300,00
Apresentante: CEF-AG TRINC.00360.305.0001.04
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 066623
Responsavel.: MARIA DAS GRACAS A TOSCANO
CPF/CNPJ....: 063284314-49
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            185,00
Apresentante: CEF-AG TRINC.00360.305.0001.04
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 056269
Responsavel.: MARIANO VIEIRA DA SILVA
CPF/CNPJ....: 049266064-61
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            231,00
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 065808
Responsavel.: MULTISERVICE  COMERCIO DE 
PNEUS E
CPF/CNPJ....: 008740475/0001-26
Titulo......: CERT DIVI ATIVA  R$            379,46
Apresentante: PROCURADORIA GERAL FEDERAL
BRASILIA              DF
Protocolo...: 2016 - 065711
Responsavel.: PLANC TARSILA DO AMARAL EM-
PREENDIME
CPF/CNPJ....: 018805363/0001-60
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            856,80
Apresentante: BCO SANTANDER S.A-90400888/000142
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 066668
Responsavel.: REINALDO BERTOLDO A D JUNIOR ME
CPF/CNPJ....: 021265250/0001-23
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$          1.390,99
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 066651
Responsavel.: THAMYRIS DE BRITO ROSA DA SILVA
CPF/CNPJ....: 024935945/0001-63
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$          3.430,20
Apresentante: BCO BRADESCO S.A.607469480001.12
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 067052
Responsavel.: THAMYRIS DE BRITO ROSA DA SILVA
CPF/CNPJ....: 024935945/0001-63
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$          2.524,79
Apresentante: BCO BRADESCO S.A.607469480001.12
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 067050
Responsavel.: THAMYRIS DE BRITO ROSA DA SILVA
CPF/CNPJ....: 024935945/0001-63
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$          2.167,90
Apresentante: BCO BRADESCO S.A.607469480001.12
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 067047
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,  22/12/2016
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.: ANALICE SANDRA HENRIQUES DE 
MENEZES
CPF/CNPJ....: 035576495/0001-86
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$          1.070,40
Apresentante: BCO BRADESCO S.A.607469480001.12
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 066900
Responsavel.: ART LIMP COMERCIO VAR DE SA-
NEANTES
CPF/CNPJ....: 017600247/0001-41
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$          2.297,86
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 066336
Responsavel.: BUREAU CONTABIL ASS EMPRES 
EIRELI-M
CPF/CNPJ....: 005466015/0001-63
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            150,00
Apresentante: CEF-AG TRINC.00360.305.0001.04
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 066803
Responsavel.: CLAUDIANA CORDEIRO FERREI-
RA - MEI
CPF/CNPJ....: 021859803/0001-76
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            250,00
Apresentante: CEF-AG TRINC.00360.305.0001.04
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 066793
Responsavel.: DARLON SILVA DE FARIAS 10357146476
CPF/CNPJ....: 020234911/0001-90
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            494,74
Apresentante: BCO SANTANDER S.A-90400888/000142
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 066825
Responsavel.: DISTRIBUIDORA ATRAENTE LTDA.
CPF/CNPJ....: 013061173/0001-61
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            549,90
Apresentante: BANCO ITAU S.A-60701190/0001-04
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 066907
Responsavel.: DISTRIBUIDORA ATRAENTE LTDA
CPF/CNPJ....: 013061173/0001-61
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            897,95
Apresentante: BANCO DAYCOVAL-62232889/0001-90
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 066946
Responsavel.: GERAN - CONSTRUCAO, INCORPORAC
CPF/CNPJ....: 015812262/0001-28
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            301,49
Apresentante: BANCO ITAU S.A-60701190/0001-04
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 066943
Responsavel.: JOAO PAULO GOMES DE BRITO
CPF/CNPJ....: 076897864-56
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$          1.432,72
Apresentante: BCO SANTANDER S.A-90400888/000142
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 066671
Responsavel.: JOAO PAULO OLIVEIRA DE SOUZA C
CPF/CNPJ....: 016679666/0001-58
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            651,67

SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO
DIRETORIA EXECUTIVA DA CENTRAL DE COMPRAS

GERÊNCIA EXECUTIVA DE LICITAÇÃO

CONVOCAÇÕES PARA PREGÃO PRESENCIAL N307/2016
O GOVERNO DO ESTADO DA PARAÍBA, através da Secretaria de Estado da Administração, 

publica para conhecimento dos interessados que, nos termos da lei n° 10.520/02 e alterações, 
e pelo Decreto nº 24.649/03 que regulamentou a sua aplicação no âmbito do Poder Estadual, e 
subsidiariamente pela Lei nº 8.666/93 e suas alterações, realizará licitação na modalidade pregão 
presencial na sede deste orgão, situada a Rua João da Mata S/N, Palácio dos Despachos/Vice-
-Governadoria - Jaguaribe, telefone (083)3218-4588, no dia 04/01/2017 às 09h  para:

Aquisição de transformadores de distribuição para poste, destinado a Secretaria de Administração 
Penitenciaria - SEAP, 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 - 16-01165-1
João Pessoa, 21 de dezembro de 2016

Vivianne Pereira Almeida Diniz
Gerente Executiva de Licitação

COMISSÃO ESPECIAL DE LICITAÇÃO - EMEPA
AVISO DO RESULTADO DE JULGAMENTO DA DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO

 CONCORRENCIA Nº 004/2016
REGISTRO NA CGE Nº 16-00703-6, de 16/08/2016.

A Empresa Estadual de Pesquisa Agropecuária da Paraíba S.A - EMEPA, através da Comissão 
Especial de Licitação – CEL, torna público o resultado do julgamento da documentação de habili-
tação da CONCORRÊNCIA Nº 004/2016, cujo objeto é a contratação de empresa de engenharia 
especializada para execução de obra referente aos 02 (dois) lotes descritos no Edital, conforme 
especificações e demais elementos técnicos constantes no projeto básico e demais anexos do Edital. 
Após a análise da documentação de Habilitação, a Comissão julgou INABILITADAS as empresas: 
1- LK CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES EIRELI-EPP (EPP), por infringir o subitem 10.3.1, 
alínea “b.4)” do edital; 2- CONSTRUTORA BRTEC LTDA (Ampla), por infringir o subitem10.4.1, 
alínea “d”  do edital; 3 - S&F ENGENHARIA LTDA (ME), por infringir o subitem 10.3.1 alíneas “b” e 
“c” do edital; 4- BERTA CONSTRUÇÃO E IMPERMEABILIZAÇÃO LTDA-EPP (EPP), por infringir 
o subitem 10.2.1, alínea”e”; 5 - PLANTEL – PLANEJAMENTO, PROJETOS & CONSTRUÇÕES 
LTDA (EPP), por infringir o subitem 10.2.1 alínea “c”, bem como 10.5.1, alínea “a”; 6 - GIRLEUDO 
FEITOSA DA SILVA LIMA (Ampla), por infringir o subitem 10.3.1, alínea “b.4”; 7 - JOSEL TELECO-
MUNICAÇÕES E CONSTRUÇÕES LTDA (Ampla), por infringir o subitem 10.2.1, alínea “d” e 10.3.1 
alínea “b.4)”do edital; 8 - LUMAR CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA EPP (EPP), por 
infringir o subitem 10.3.1 alínea “b.4)” do edital. Tendo sido consideradas HABILITADAS as empresas: 
1- FC-FERNANDES CARVALHO CONSTRUTORA LTDA (EPP); 2- A3T CONSTRUÇÃO E INCOR-
PORAÇÃO LTDA (EPP); 3- RRF LACERDA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI-EPP (EPP); 
4 – 3M CONSTRUÇÕES LTDA (EPP). Fica aberto o prazo para possíveis recursos, pelo prazo de 
05 (cinco) dias úteis, conforme determina legislação. Em cumprimento ao art. 43 da Lei 8666/93, a 
EMEPA torna público que a abertura dos envelopes contendo as propostas das empresas habilita-
das realizar-se-á no dia 03 (três) de janeiro de 2017 às 09h00min na sala da CPL da EMEPA/PB, 
situada à BR 230 Km 13,3, Estrada de Cabedelo, CEP 58.310-000, Emater/PB. Nada mais havendo 
a tratar, foi encerrada a sessão e lavrada a presente ata. João Pessoa, 21 de dezembro de 2016.

LAYSE NELYÊ MACÊDO PEDERNEIRAS
Presidente da CEL

EMEPA-PB
COMISSÃO ESPECIAL DE LICITAÇÃO

AVISO DE LICITAÇÃO
CONCORRÊNCIA Nº 005/2016

REGISTRO CGE N° 16-01157-8, de 14/12/2016.
A EMEPA-PB - Empresa Pública de Direito Privado, CNPJ/MF: 09.295.684/0001-70 com sede 

na Rodovia Estadual Ministro Abelardo Jurema PB-008, Km 07, Jacarapé III, João Pessoa – PB, 
através de sua Comissão Especial de Licitação, designada pela Portaria nº 052/2016, torna ao 
conhecimento público, que realizará CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 005/2016, do tipo menor 
preço, conforme o seguinte:

DO OBJETIVO: Contratação de Empresa de Engenharia especializada para execução de obras 
referente à construção de cercas de 08 (oito) fios de arame farpado na Estação Experimental de 
Benjamim Maranhão em Campo de Santana-PB, conforme especificações e demais elementos 
técnicos constantes no Projeto Básico e demais Anexos do Edital.

DO VALOR ESTIMADO: O valor total estimado para execução do objeto é de R$ 145.265,38 
(cento e quarenta e cinco mil, duzentos e sessenta e cinco reais e trinta e oito centavos). 

DATA: A referida licitação será realizada no dia 14 de Fevereiro de 2017, às 09h00min, na Sala 
da Comissão Permanente de Licitação da EMEPA/PB, localizada na Sede da Gestão Unificada  
EMATER-PB, BR 230 Km 13,3-Estrada de Cabedelo, CEP 58.109-303.

RECURSOS: A contratação desses serviços se darão com recursos financeiros do Convênio 
PAC 2010. 

INFORMAÇÕES: Cópia do Edital poderá ser adquirida no site: www.gestaounificada.pb.gov.br/
emepa/editais ou através da Comissão Especial de Licitação-CEL localizada na BR.230, Km 13,3 
CEP. 58.109-303, Estrada de Cabedelo- Sede da Gestão Unificada EMATER-PB, na Sala da CPL, 
de segunda a sexta das 08h00 às 13h00, ou, ainda, pelo telefone (83)3218.8100 – ramal 244.

João Pessoa-PB, 21 de dezembro de 2016.
LAYSE NELYÊ MACÊDO PEDERNEIRAS

Presidente da CEL

Aviso de Audiência Pública Nº 001/2017
A COMPANHIA PARAIBANA DE GÁS – PBGÁS, em atendimento a Lei Estadual Nº 8.767 de 

15/04/2009, comunica aos usuários e demais interessados, que realizará AUDIÊNCIA PÚBLICA, com 
o objetivo de dar conhecimento e fundamentar a proposta de reajuste das tarifas do serviço público 
de distribuição de gás canalizado no Estado da Paraíba, a vigorar a partir de 01 de fevereiro de 2017.

Local: Sede da PBGÁS
Endereço: Av. Epitácio Pessoa, 4.756 – Cabo Branco – João Pessoa – PB
Data e horário: 17 de janeiro de 2017 às 09h

A DIRETORIA

AVISO DE CONVOCAÇÃO
EDITAL DA CONCORRÊNCIA N.º 21/2016

REGISTRO Nº 16-01166-9
OBJETO: CONCLUSÃO DA URBANIZAÇÃO DE ACESSO DA RUA NOVA/GIRADOURO EM 

BELÉM/PB. Regime de Execução: Empreitada por Preço Unitário. Tipo: Menor Preço. Valor do Edital: 
R$ 10,00. Local: Rua Feliciano Cisne, 326, no bairro de Jaguaribe, João Pessoa – Paraíba. Fone: (83) 
3218–5282: E-mail: cpl.suplan@gmail.com. Entrega das Propostas: 23 de janeiro de 2017 às 09h30.

João Pessoa, 21 de dezembro de 2016.
José Lusmá Felipe dos Santos

Presidente do Certame

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA
SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA

EXTRATO DE CONTRATO 
Instrumento: Contrato nº. 09093/2016.
Objeto: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO E SETORES 

ADMINISTRATIVOS DA SEDEC.
Partes: Secretaria de Educação e Cultura do Município de João Pessoa e a Empresa TUTTO LIMP 

DITRIBUIDORA LTDA.
PROCESSO LICITATÓRIO Nº.  2016/022224, PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 09014/2016; 
Signatários: Sra. Edilma Ferreira da Costa, pela Secretaria de Educação e Cultura, e o Sr. Auristone 

Pereira Pessoa, pela empresa TUTTO LIMP DISTRIBUIDORA LTDA.
Recursos Financeiros:
Classificação: 10.102.12.361.5207.2498;
Natureza: 3.3.90.30;
Fonte: 00 (Recursos Ordinários), 03 (Recursos do FUNDEB) e 11 (Recursos do FNDE, Salário 

Educação).
Vigência até 31 de dezembro de 2016.
Valor Total: R$ 1.048.023,00 (um milhão, quarenta e oito mil e vinte e três reais). 

João Pessoa, 20 de dezembro de 2016.
Edilma Ferreira da Costa

Secretária de Educação e Cultura

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA
SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA

EXTRATO DE CONTRATO 
Instrumento: Contrato nº. 09095/2016.
Objeto: Aquisição de toalhas de banho e de mão para as unidades municipais de educação infantil da 

Prefeitura Municipal de João Pessoa.
Partes: Secretaria de Educação e Cultura do Município de João Pessoa e a Empresa VENDE TUDO 

MAGAZINE LTDA.
PROCESSO LICITATÓRIO Nº.  2015/022295, PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 09007/2016; 
Signatários: Sra. Edilma Ferreira da Costa, pela Secretaria de Educação e Cultura, e o Sr. Odinaldo 

Queiroga de Sousa, pela empresa VENDE TUDO MAGAZINE LTDA.
Recursos Financeiros:
Classificação: 10.102.12.365.5389.2781; 
Natureza: 3.3.90.30/00, 03 e 11; 
Fonte: 00 (Recursos Ordinários), 03 (Recursos do FUNDEB ) e 11 (Recursos do FNDE, Salário 

Educação).
Vigência até 31 de Dezembro de 2016.
Valor Total: R$ 167.780,00 (cento e sessenta e sete mil, setecentos e oitenta reais).

João Pessoa, 21 de dezembro de 2016.
Edilma Ferreira da Costa

Secretária de Educação e Cultura
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