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l Começa hoje a operação de fim de ano da Polícia Rodoviária. Página 5 

l Sistema de monitoramento de reservatórios é criado em CG. Página 6

l Com baixa popularidade, Temer diz não pensar em renúncia. Página 14

l Nordeste é 2a região com mais óbitos no trânsito do País. Página 17
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O Governo Federal apresentou ontem o projeto de lei de reforma trabalhista. O texto dá força aos acordos coletivos 
para se sobreporem à CLT e permite, entre outros pontos, o parcelamento das férias em três períodos. PÁGInA 19

Acordos trabalhistas 
vão se sobrepor à CLT

DÓLAR    R$ 3,297  (compra) R$ 3,299  (venda)
DÓLAR TURISMO  R$ 3,120  (compra) R$ 3,450  (venda)
EURO   R$ 3,430  (compra) R$ 3,433  (venda)

Nublado com 
chuvas ocasionais

FOTO: Marcos Russo

PRECARIZAÇÃO DO TRABALHO

Na reinauguração do Santa Roza, o bailarino José Enock recebe troféu sob os olhares das atrizes Cida 
Costa e Zezita Matos; em detalhe, o governador entrega homenagem ao músico Pedro Osmar.  PÁGInA 3
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FOTO: Divulgação

FOTO: Edson Matos

Aesa registrou preci-
pitações pluviométricas 
em 33 cidades paraibanas 
nas primeiras 24 horas do 
Verão.  PÁGInA 6

Seis instituições 
do Estado receberam 
certificados de qualidade 
conferidos pelo Programa 
Ibero-Americano.  PÁGInA 7

Bancos de leite da 
PB são certificados

Agreste tem maior 
índice de chuva

PADRÃO OuRO

IníCIO DO vERÃO

Votação ocorreu em sessão extraordinária no Pleno do Tribunal

FEsTA DE nATAl Campanha dos Correios entrega presen-
tes a crianças que escreveram para o Papai Noel.  PÁGInA 5

2ª eleição

Joás de Brito é o 
novo presidente 
do TJ da Paraíba

 

Desembargador foi 
eleito com dez votos e vai 
comandar o Tribunal de 
Justiça do Estado pelos pró-
ximos dois anos.  PÁGInA 4

POP ART Exposição da 
artista visual Camila Oiveira, 
em cartaz no Buarque-se 
Café com Arte, em 
Cabedelo, faz “ponte” com 
os anos 60. PÁGINA 9

Regras para o Fies 
não sofrem alteração 

Últimas

 PÁGInA 8

61 prefeituras terão 
contas desbloqueadas 
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ALTA

18h43

06h11

0.8m

0.8m

baixa

baixa

12h24 1.9m

Sol e poucas 
nuvens

Sol e poucas 
nuvens

Pagamento feito 
pela Secretaria da 
Juventude, Esporte e 
Lazer beneficiou 287 
pessoas.  PÁGInA 22

Estado libera 
R$ 700 mil pelo 
Bolsa Atleta

ESPORTES



O Teatro Santa Roza moderniza-se 
sem perder as características arquitetô-
nicas que o transformaram em um dos 
mais importantes patrimônios culturais 
do país. E, completamente renovado, está 
novamente de portas abertas para os ar-
tistas do palco e o público que os assiste, 
aplaude ou critica.

O governador Ricardo Coutinho hon-
ra a história do Teatro Santa Roza, não só 
embelezando-o, do ponto de vista de sua 
estrutura física, mas dotando-o de uma 
infraestrutura técnica e tecnológica que 
o capacita para receber espetáculos que 
exigem recursos cênicos dos mais sim-
ples aos mais sofisticados.

“Sei o peso e a necessidade da cultu-
ra em qualquer processo de transforma-
ção social”. Com essa frase, o governador 
socialista resume a importância que ele 
atribui à cultura, daí nunca ter medido 
esforços, durante a sua trajetória políti-
co-administrativa, para construir ou re-
formar equipamentos culturais.

Localizado na Praça Pedro Américo, 
no Centro Histórico, o Teatro Santa Roza 
é um dos monumentos mais representa-
tivos da cidade de João Pessoa. A história 
dessa casa tem dado uma contribuição 
formidável à história da cultura paraiba-
na, com fortes reflexos também na histó-
ria da cultura brasileira.

O Teatro Santa Roza, o Espaço Cultu-
ral e o Centro de Convenções – para citar 
apenas três dos equipamentos reforma-
dos ou inaugurados na gestão socialista, 

na capital paraibana -, formam um dos 
maiores e mais importantes complexos 
culturais do Brasil, pois quatro casas de 
espetáculos integram o conjunto.

O Teatro Pedra do Reino, no Centro 
de Convenções, colocou a cidade de João 
Pessoa no roteiro de shows de importan-
tes cantores, compositores e intérpretes, 
e tem capacidade para receber tanto as 
peças tradicionais como os espetáculos 
cênico-musicais de grande envergadura, 
como óperas e balés.

O Teatro Paulo Pontes e o Teatro de 
Arena, no Espaço Cultural, também re-
formados, contemplam variadas modali-
dades de espetáculos cênicos e musicais, 
e compõem um significativo capítulo da 
história do teatro, na Paraíba. Incontá-
veis grupos, nacionais e internacionais, 
já pisaram em seus tablados.

Agora, aperfeiçoando o circuito, en-
tra em cena, com novo figurino, o Teatro 
Santa Roza, casa cuja tradição remonta 
há mais de cem anos. É um privilégio e 
um orgulho, para qualquer cidade, ter 
um equipamento público cuja beleza está 
a serviço da funcionalidade. Por si só, o 
Teatro Santa Roza é uma obra de arte.

Um verdadeiro presente natalino, 
para o povo e os artistas, a inauguração 
do novo Teatro Santa Roza. Prova de que 
a Paraíba vivencia um projeto político da 
mais autêntica essência republicana. Em-
blemático que o espetáculo que inaugura 
a reforma da casa intitule-se “Como nas-
ce um cabra da peste”.

Editorial

O novo Santa Roza
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PODERÁ CONvOCAR

“HÁ UMA DIvISÃO, NÃO é bOM”, DIz PRESIDENTE ElEITO DO TJ

Em nota enviada à coluna, 
o prefeito Lenildo Morais 
(PT), informou que vai 
processar criminalmente o 
prefeito eleito de Patos, Di-
naldinho Wanderley (PSDB). 
O tucano entrou com ação 
judicial e conseguiu liminar 
para bloquear 40% dos 
recursos do Fundef. Para 
Lenildo, o objetivo dele é in-
viabilizar a sua gestão: “Faz 
a política da mesquinharia”.  

O governador Ricardo Cou-
tinho (PSB), na entrevista 
coletiva concedida esta se-
mana, não revelou nomes, 
mas deu a entender que 
poderá convocar gestores 
em fim de mandato para 
desempenhar ações no go-
verno: “Tem prefeitos, que 
são bons gestores, concluin-
do mandato. Eu quero esse 
pessoal perto do governo, 
ajudando a Paraíba”, disse.

O socialista condenou os boa-
tos de que a Barragem de Ca-
mará, que foi reconstruída pelo 
Governo do Estado, poderia no-
vamente se romper. “Arrombou 
com eles, que foram irrespon-
sáveis, não pensam no povo, 
ficam só destilando ódio”. Para 
o governador, os que estavam 
à frente da gestão estadual, à 
época do rompimento, deve-
riam responder por isso, “por-
que morreu gente”.

Do secretário de Recursos Hídricos da Paraíba, João Azevedo, explicando que a paralisação de uma pequena 
parte da obra da Transposição do Rio São Francisco, em Monteiro, por determinação da Justiça do Trabalho, 
não vai atrasar a chegada das águas no Estado. “Já entramos em contato com os consórcios, e eles já estão 
trabalhando para recuperar essa condição e votar imediatamente ao trabalho”.

Ontem, Marcos Vinicius recebeu a adesão de 
mais três vereadores – Dinho e Thiago Lucena, 
do PMN, e Damásio Neto (PP), que antes apoia-
vam Durval. O tucano protocolou a chapa que 
concorrerá à eleição em janeiro: figuram como 
vice-presidente e 1º secretário, os vereadores 
Lucas de Brito (PSL) e Raíssa Lacerda (PSD), 
respectivamente. 20 vereadores, governistas 
e oposição, apoiam a chapa.  

O vereador Marcos Vinicius (PSDB) venceu a 
disputa interna para ser candidato único à 
Presidência da Câmara de Vereadores de João 
Pessoa. Com o avanço das articulações do ve-
reador tucano, que vinha conseguindo muitos 
apoios nas bancadas, o atual presidente, Dur-
val Ferreira (PP), jogou a toalha e anunciou 
sua desistência.

JOgOU A TOALHA CHAPA PROTOCOlADA

“MESqUINHARIA”

NÃO vAI ATRASAR, DIz SECRETÁRIO SObRE ÁgUA DA TRANSPOSIÇÃO

“DESTIlAM óDIO”

“Vou tentar reconciliar, ficou 
claro para a imprensa que há 
uma divisão e isso não é bom 
para o Tribunal”. A declaração 
do desembargador Joás de Bri-
to Pereira Filho (foto), logo após 
ser eleito novo presidente do 
Tribunal de Justiça da Paraíba, 
ontem, dá o tom das escaramu-
ças que marcaram o processo 
eleitoral na Corte, quando alas 
antagonistas se enfrentaram 
de modo, digamos, além do 
convencional, e foram até as 
últimas consequências para 
conseguir seus objetivos – o 
acirramento do processo já era esperado devido ao número de concorrentes ao cargo de presidente: 
sete candidaturas. As fissuras que ficaram nesta eleição do TJ-PB, ao que parecem, ainda estão abertas 
e novos capítulos ainda serão escritos até que o novo presidente assuma, em definitivo, o cargo. É que a 
liminar concedida pelo ministro Teori Zavascki, do Supremo Tribunal Federal (STF), que anulou a eleição 
de 16 de novembro, em que fora eleito o desembargador João Alves, ainda será apreciada pelo Plenário 
do STF. Para que a eleição fosse realizada, o Pleno do TJ precisou derrubar uma liminar, deferida pela 
desembargadora Maria das Graças, que pedia a suspensão do pleito. Joás de Brito Pereira Filho, que foi 
eleito por 10 votos, acredita que o STF manterá a anulação da primeira eleição. Os desembargadores 
João Benedito da Silva e José Aurélio Cruz foram eleitos, com a mesma quantidade de votos, respectiva-
mente, para os cargos de vice-presidente e corregedor.   
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As vantagens da reforma

Numa prova de que dispõe de mus-
culatura no Congresso Nacional, o presi-
dente Michel Temer aprovou a polêmica 
reforma do ensino médio, com algumas 
inovações essenciais.  O projeto passou 
pela Câmara dos Deputados e agora su-
birá à consideração do Senado da  Repú-
blica, se a PGR não atrapalhar.

Quais foram as principais conquis-
tas, nem todas bem recebidas pela 
maior parte do estudantado  brasilei-
ro? Uma delas foi a obtenção de maior 
autonomia na escolha dos conteúdos.  
Isso pode esbarrar na falta de professo-
res especializados e aí vale a sugestão 
do reitor Celso Niskier (UniCarioca): 
liberar as Universidades para ceder 
os mestres categorizados, mesmo que 
aparentemente não tenham a titulação 
devida.  Um engenheiro, por exemplo, 
pode perfeitamente lecionar Matemá-
tica no ensino médio, desde que tenha 
passado por um breve treinamento.  É o 
caso de notório saber.  Os Conselhos Es-
taduais de Educação podem ser muito 
bem mobilizados para esse necessário e 
inteligente reforço.

Como concluiu a Academia Brasi-
leira de Educação, em trabalho ofereci-
do pelo professor Carlos Alberto Serpa 
ao Ministério da Educação, há muito o  
que fazer em matéria de entrosamento, 
como o aproveitamento da capacidade 
ociosa dos  laboratórios das Universi-
dades no período da tarde.  Poderia ser 
oferecido esse espaço às escolas mé-
dias, otimizando o investimento  feito 

no setor, hoje com capacidade ociosa em 
parte do dia.  Não temos disponibilida-
de para o desperdício.

Pelo texto aprovado na Câmara dos 
Deputados, 60% do currículo devem  
ser comuns a todos, enquanto 40%  vão 
depender da preferência individual em 
áreas específicas do conhecimento.  O 
assunto foi bem estudado pela Comis-
são do Senado, presidida pelo senador 
Pedro Chaves, que é  um conhecido 
educador brasileiro e que ouviu diver-
sas entidades, como os especialistas da 
Fundação Cesgranrio.  É preciso  que se 
faça esse entrosamento de modo inte-
ligente, para  aproximar bem  mais  os 
adolescentes das escolas.

No caso, considerar adequadamen-
te os eixos em que se vai lastrear a 
base curricular do ensino médio , valo-
rizando as  Linguagens, a Matemática, 
as Ciências Humanas, as Ciências da 
Natureza e a indispensável Formação 
Técnica Profissional.  Temos por aí  um 
caminho inevitável para dar vida nova 
à nossa educação, ligando melhor os  es-
tamentos  já existentes.

Não abandonamos matérias como 
Filosofia, Sociologia, Educação Artística 
e Educação  Física, agora combinadas 
com outras áreas, e assim o currículo 
do futuro ganhará maior e melhor di-
mensão.  Vamos esperar como o Senado 
da  República irá se manifestar, evitan-
do o formato engessado e  enciclopédi-
co que vinha marcando o ensino médio 
brasileiro.   A  hora  é de mudança.

Artigo Arnaldo Niskier - aniskier@openlink.com.br

O projeto passou pela Câmara dos Deputados e agora subirá à 
consideração do Senado da  República, se a PgR não atrapalhar.”
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Homenagem a artistas marca 
reinauguração do Santa Roza
Grandes nomes da arte 
paraibana receberam
o troféu Pedra Bonita

Wellington Sérgio
wsergionobre@yahoo.com.br

O governador Ricardo 
Coutinho entregou ontem, 
a mais nova e abrangente 
reforma da história do Te-
atro Santa Roza, localizado 
no Centro da capital parai-
bana. Aos 127 anos de fun-
dação - em 3 de novembro 
de 1889 -, a obra arquite-
tônica foi reinaugurada em 
solenidade que contou com 
a apresentação da peça 
“Como Nasce um Cabra da 
Peste”, com texto de Altimar 
Pimentel, baseado na obra 
etnográfica de Mário Souto 
Maior e montagem da Tru-
pe de Palhaços e Atores da 
Paraíba chamada Agitada 
Gang. Estiveram presentes, 
a vice-governadora, Lígia 
Feliciano, secretários, su-
perintendentes, deputados 
estaduais, federais e inte-
lectuais. 

Na ocasião, foram ho-
menageados com o troféu 
Pedra Bonita os artistas José 
Enock, Pedro Osmar, Maria 
Valéria Resende, Zezita Ma-
tos, Flávio Tavares, além de 
Adeilton Pereira Dias (in-
-memoriam), mais conhe-
cido como Biuzinha, com 
uma placa na recepção do 
teatro. Na avaliação de Ze-
zita Matos, contar com um 
teatro de cara nova, belo, 
que tem história na cultura 
do Estado é de orgulhar os 
paraibanos. “O coração está 
batendo mais forte neste 
momento, afinal, o Santa 
Roza volta com uma grande 
reforma para continuar com 
suas emoções culturais e ar-
tísticas”, observou. 

De acordo com o go-
vernador a reinauguração 
do Santa Roza representa 
tudo de mais importante 

José Alves
zavieira2@gmail.com

Reinaugurado na noite de 
ontem pelo governador Ricar-
do Coutinho (PSB), depois de 
ampla reforma, o Teatro Santa 
Roza, o 5º mais antigo do Bra-
sil, reacendeu o combustível 
da cultura paraibana. Antes da 
cerimônia de inauguração à 
noite, Ricardo fez, no período 
da manhã, uma visita técnica 
para ver as novas instalações e 
disse se sentir orgulhoso em ser 
o governante a reinaugurar o 
Santa Roza. Na visita, o gover-
nador esteve acompanhado de 
diversos artistas paraibanos que 
também expressaram suas opi-
niões sobre a reforma que deu 
um “upgrade” àquela casa de 
espetáculos.

Ricardo lembrou que mui-
tos fatos políticos passaram 
pelo Santa Roza. “A gente ter 
uma cidade como João Pessoa 
que construiu há 127 anos o 
quinto teatro do Brasil é a pro-
va que a cidade de João Pessoa 
sempre teve importância his-
tórica, artística e cultural no 
País”, afirmou. 

E é por isso, continuou Ri-
cardo, “que eu como gover-

nador não poderia passar pela 
gestão e ver um teatro como 
esse em processo de destrui-
ção. Afinal, a última reforma 
aconteceu no ano de 1989. O 
teatro não tinha ar-condicio-
nado, não tinha som adequado 
e as poltronas estavam quebra-
das, por isso investimos aproxi-
madamente R$ 5 milhões, para 
que o Santa Roza pudesse ser 
devolvido à cultura paraibana, 
e eu me sinto totalmente feliz 
em estar protagonizando algo 
que entra para a história da Pa-
raíba”, pontuou Ricardo.

O mais bonito
Para o ator Luiz Carlos Vas-

concelos, o Santa Roza é o tetro 
mais bonito do mundo. “Acho 
que nenhum teatro, com essas 
características, feito em madei-
ra, com essa acústica e essa pro-
ximidade e beleza igual a essa 
exista por aí. Minha vida prati-
camente começou aqui. Eu com 
13 anos já era louco pra conhe-
cer o Santa Roza. Desse teatro 
só tenho boas memórias e com 
essa reforma feita pela gestão 
Ricardo Coutinho, está de para-
béns todo o povo da Paraíba”.

Já o presidente da Compa-
nhia Paraibana de Comédia e lí-

der do Pastoril Profano, Edilson 
Alves, lembrou que o Pastoril 
estreou há 23 anos, no Teatro 
Lima Penante, e como o espaço 
era pequeno, três meses depois 
o público já não cabia mais e 
um ano depois o espetáculo 
passou a ser apresentado no 
Santa Roza, que todo o elenco 
considera “uma casa”. 

“Todo o elenco do Pastoril 
Profano está feliz com a refor-
ma feita pelo governo Ricardo 
Coutinho e também porque ele 
sempre acreditou e acredita no 
sucesso que a Companhia de 
Comédia faz, tanto é, que co-
locou no teatro uma placa em 
homenagem ao personagem 
Biuzinha Priqui (Adeilton Pe-
reira) que faleceu este ano”, 
observou Edilson Alves, afir-
mando que ficou super feliz 
por o Pastoril Profano ser esco-
lhido para reabrir o Santa Roza 
após a reforma.

Para Fernando Teixeira que 
esteve no teatro durante a visita 
técnica na manhã de ontem, o 
Santa Roza está asséptico, tem 
cortina nova, equipamento de 
iluminação de última geração 
e “aquele ar de cheiro único, 
forte e maravilhoso que o Santa 
causa ao nosso espírito artísti-

co”. “Aquela casa de espetácu-
los em minha vida foi idêntica a 
de um padre e sua igreja. Ali é 
minha casa profana, meu refú-
gio aonde dou vasão aos meus 
criativos instintos, suavizando 
minha problemática. Foi no 
Teatro Santa Roza que susten-
tei, apertadamente, minha fa-
mília até 1976 quando fui para 
a UFPB, mas continuei por lá.

Modernização
O secretário de Cultura do 

Estado Lau Siqueira, afirmou 
que o Santa Roza tem uma im-
portância enorme para a cul-
tura brasileira, por ser o quin-
to mais antigo e um dos mais 
belos do Brasil. “Esse é um mo-
mento ímpar para a história 
do teatro porque Ricardo é o 
quinto governador que mexe 
na estrutura do Santa Roza, 
que inclusive já passou 35 anos 
sem nenhuma reforma, mas ele 
foi entregue à população total-
mente transformado e moder-
nizado para receber qualquer 
artista do Brasil e do mundo”, 
disse Lau observando que o 
novo Santa Roza foi entregue 
a todos os paraibanos. 

A superintendente da Su-
plan, Simone Guimarães, en-

fatizou que o teatro recebeu 
a quinta reforma com investi-
mento de aproximadamente 
R$ 5 milhões. Ao falar sobre a 
demora na reforma, Simone 
esclareceu que foi um trabalho 
minucioso e por se tratar de um 
prédio histórico e tombado, as 
exigências do Iphaep (Instituto 
do Patrimônio Histórico e Artís-
tico do Estado da Paraíba) fo-
ram muitas. 

“Essa é mais uma obra da 
gestão Ricardo Coutinho que 
coloca a Paraíba na rota cultu-
ral nacional. “Esta obra foi fei-
ta com zelo, cuidado, pensan-
do no patrimônio que o teatro 
representa, incluindo orienta-
ção do Iphaep. A climatização 
é toda nova, as novas cortinas 
recuperaram o glamour ori-
ginal do espaço, entre várias 
restaurações. Tudo para pro-
porcionar à população grandes 
apresentações”, relatou a su-
perintendente da Suplan.

Os cinco governadores que 
já revitalizaram o Teatro Santa 
Roza ao longo de seus mais de 
127 anos foram José Américo 
de Almeida, Camilo de Holan-
da, Ernane Sátiro, Tarcísio de 
Miranda Burity e agora, Ricar-
do Coutinho.

Última reforma havia sido realizada há quase 30 anos

para a cultura da Paraíba. 
Ele frisou que é uma honra 
participar da reforma nos 
127 anos de existência do 
teatro, entregando o local 
totalmente novo e estrutu-
rado para a classe cultural e 
a população em geral. 

“Estamos devolvendo à 
sociedade um belo teatro, 
fruto da determinação e 
vontade de um governo que 
investe na cultura da terra. 
Muito me honra fazer par-
te daqueles que deixaram 

a marca no Santa Roza”, co-
mentou. A diretora da Su-
perintendência de Obras do 
Plano de Desenvolvimento 
do Estado (Suplan), Simone 
Guimarães, disse que trata-
-se de outra grande inicia-
tiva do Governo do Estado 
que coloca a Paraíba na rota 
cultural nacional. “Tivemos 
um grande zelo para deixar 
o patrimônio com uma nova 
cara. Quem ganha é a popu-
lação e a cultura paraibana”, 
avaliou. 

O secretário de Cultu-
ra da Paraíba, Lau Siqueira, 
considera o Teatro Santa 
Roza um dos melhores do 
País, pela história que existe 
na cultura paraibana. “Um 
governo que teve a coragem 
de investir no equipamen-
to belo e importante para o 
futuro da cultura do Esta-
do”, observou. Adriana Pio, 
diretora do teatro, explicou 
que não haverá mudança na 
capacidade de público ou al-
teração na estrutura da edi-

ficação do teatro. Segundo 
ela, um equipamento com 
ótima capacidade de atender 
ao público e apresentações 
artísticas, com 427 assentos; 
sendo 224 dispostos nos ca-
marotes dos dois pavimen-
tos, 194 no térreo, três para 
deficientes físicos, três para 
obesos e três no camarote do 
governador do Estado. 

“Um espaço moderno, 
aconchegante e maravilho-
so para atender pessoas de 
todas as classes sociais em 

nome da cultura. Um dia de 
festa para a população pa-
raibana que tem um teatro 
que não fica devendo nada 
aos melhores do País”, dis-
se. O ator e produtor Edilson 
Alves, que faz parte da peça 
“Como Nasce um Cabra da 
Peste”, estava emocionado 
em participar da reinaugura-
ção. “É a casa do artista pa-
raibano que volta mais boni-
ta, aconchegante e bela para 
todos que gostam da cultura. 
Parabéns Paraíba”, disse. 

FotoS: Marcos Russo

O músico Pedro Osmar, a escritora Maria Valéria Resende e o bailarino José Enock foram alguns dos homenageados na noite de reinauguração do Santa Roza
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Políticas

TCE autoriza o desbloqueio de 
contas bancárias de 61 prefeituras 
A providência, em caráter 
definitivo, ainda depende da 
análise dos auditores do TC

Sessenta e uma prefeitu-
ras municipais tiveram suas 
contas bancárias desblo-
queadas, na manhã de ontem, 
após apresentação de defesa 
a que juntaram documenta-
ção que entendem suficiente 
para sanar as irregularidades 
contidas nos balancetes de 
outubro, razão do bloqueio 
determinado, segunda-fei-
ra passada, pelo Tribunal de 
Contas do Estado.

São elas as de Alagoa 
Grande, Água Branca, Alagoa 
Nova, Alcantil, Algodão de 
Jandaíra, Alhandra, Araçagi, 
Araruna, Areia, Areial, Baía 
da Traição, Baraúna, Barra 

de Santana, Bayeux, Belém 
do Brejo do Cruz, Boa Vista, 
Borborema, Brejo do Cruz, 
Caaporã, Cachoeira dos Ín-
dios, Cacimba de Areia, Ca-
cimba de Dentro, Cajazei-
ras, Cajazeirinha, Camalaú, 
Conde, Curral de Cima, Dona 
Inês, Fagundes, Gurinhém, 
Ibiara, Itabaiana.

Também, Juazeirinho, 
Lagoa, Lagoa Seca, Lastro, 
Mamanguape, Mari, Mas-
saranduba, Mato Grosso, 
Montadas, Olho d’Água, Pa-
tos, Pedra Lavrada, Picuí, Pi-
lõezinhos, Pombal, Princesa 
Isabel, Puxinanã, Queimadas, 
Riachão do Bacamarte, Salga-
dinho, Santa Rita, São Bento, 
São José de Caiana, São José 
de Espinharas, São Sebastião 
de Lagoa de Roça, Soledade, 
Sousa, Sumé e Umbuzeiro.

O desbloqueio foi auto-
rizado pelo presidente em 
exercício do TCE, conselhei-
ro André Carlo Torres Pon-
tes, “em razão da urgência 
que o caso requer ante a 
proximidade do final de ges-
tão dos atuais prefeitos, do 
volume de documentos por 
eles apresentados e dificul-
dades operacionais alegadas 
pelo Banco do Brasil para o 
pagamento da folha salarial 
de servidores municipais”.

A providência, em cará-
ter definitivo, ainda depen-
de, todavia, da análise que 
os auditores de contas pú-
blicas – em regime de plan-
tão dada a fase de recesso 
do Tribunal de Contas – fa-
rão dos documentos recebi-
dos, até a próxima quarta-
feira (28).

Do ClickPB

O governador Ricardo 
Coutinho considerou equi-
vocada a determinação da 
Justiça do Trabalho de Per-
nambuco de suspender as 
atividades no Eixo Leste da 
obra de Transposição do Rio 
São Francisco, na divisa entre 
os estados de Pernambuco e 
Paraíba. “A Paraíba depen-
de disso. Campina Grande 
depende disso”, declarou o 
governador a lembrar dos 
efeitos que a seca vem provo-
cando no Estado.

Ricardo Coutinho cobrou 
bom senso para que a obra de 
transposição não seja parali-
sada por conta de problemas 
com uma empresa que trans-
porta os trabalhadores. “Não 
se pode parar uma obra que 
representa a sobrevivência 
de uma população”, ao relatar 
a crise hídrica que enfrenta 
Campina Grande e municí-
pios no entorno.

De acordo com Ricardo 
Coutinho, o problema enfren-
tado pelos trabalhadores do 

eixo leste  é grave, mas poderia 
ser corrigido com aplicação de 
multas ou até mesmo afasta-
mento de empresa e não com 
a paralisação da obra.

O governador ainda aler-
tou sobre os perigos no atraso 
das obras de transposição. “O 
grande perigo é não chegar 
a água nos açudes Porções;  
Camalaú; Boqueirão e depois 
em Acauã”, disse Ricardo que 
pretende relatar o problema 
ao ministro Hélder Barba-
lho, da Integração Nacional. 
“Vou conversar com ele ainda 
hoje”, (ontem) revelou.

 Já o prefeito de Campina 
Grande, Romero Rodrigues, 
disse que a Procuradoria do 
município deve protocolar ain-
da hoje uma ação pedindo a  
suspensão da liminar junto ao 
Tribunal Regional do Trabalho 
de Pernambuco.

“Se for o caso, vamos le-
var a apelação até o Supremo 
Tribunal Federal para que 
as obras sejam retomadas 
urgentemente. Com todo 
respeito ao magistrado, mas 
a decisão se observa como 

desarrazoada, uma vez que 
existem outras tantas for-
mas de penalizar as empre-
sas que estão eventualmente 
descumprindo as normas”, 
argumentou Romero.

Para o prefeito Romero, 
a questão é realmente delica-
da, mas merece uma reflexão 
maior em relação à urgência 
da necessidade por água pela 
qual passa Campina Grande e 
as dezenas de cidades do Com-
partimento da Borborema.

O deputado estadual 
Jeová Campos (PSB) lamen-
tou a decisão da Justiça do 
Trabalho que, em caráter li-
minar, decidiu suspender as 
obras no Túnel Monteiro que 
estão inseridas no Eixo Leste 
do projeto de Transposição 
do Rio São Francisco. “Ao in-
vés de punir a empresa, exi-
gindo a imediata correção 
das falhas, com essa deter-
minação quem será punido e 
arcará com as consequências 
será o povo, ou seja, cerca de 
500 mil pessoas, somente na 
Paraíba, que dependem da 
conclusão desta obra para 
ter água para sobreviver”, de-
sabafou o parlamentar logo 
após tomar conhecimento, 
através da imprensa, da sus-
pensão dos serviços.

O deputado lembra que 
o Eixo Norte também está 
com um trecho parado des-
de julho passado, em função 
do abandono da Construtora 
Mendes Júnior. “Com essa de-
cisão, agora os dois eixos da 
obra estão parados. Só tenho 
a lamentar o fato de primeiro 
o Governo Federal demorar 
tanto para substituir a Men-
des Júnior já que somente 
em janeiro, com sete meses 
de paralisação, foi anunciado 
uma nova licitação para es-
colha de uma nova empresa. 
Isso vai atrasar a obra por, 
pelo menos, mais 10 me-
ses e, agora, o Ministério do 
Trabalho ao invés de punir 
a empresa, penaliza o povo 
com essa paralisação. Aí eu 
pergunto: O que vai fazer es-

sas 500 mil pessoas que pre-
cisam de água e só têm a al-
ternativa das chuvas, que são 
incertas, e da transposição?”, 
questiona Jeová.

No Eixo Norte, a para-
lisação atinge os trechos 
3, 4 e 8, na chamada Meta , 
dos lotes responsáveis pela 
captação de água do Rio São 
Francisco, em Cabrobó (PE), 
até o início do reservatório 
Jati, em Jati (CE). No Eixo 
Leste, a paralisação foi no 
Túnel Monteiro. “Essa é uma 
obra de continuidade, onde 
um trecho compromete o 
todo, por isso, essas paralisa-
ções, com certeza, terão um 
grave reflexo em todo o con-
junto atrasando, ainda mais, 
a conclusão da transposição”, 
finaliza Jeová.

A vereadora Sandra Mar-
rocos (PSB) apresentou, na 
manhã de ontem, na Câma-
ra Municipal de João Pessoa 
(CMJP), um Voto de Aplauso 
à diretora da Superinten-
dência de Obras do Plano de 
Desenvolvimento da Paraíba 
(Suplan), Simone Guimarães, 
pelo trabalho desenvolvido à 
frente do órgão.

A parlamentar citou a 
duplicação da Avenida Cruz 
das Armas, no bairro de mes-
mo nome, e, principalmente, a 
construção do viaduto do bair-
ro do Geisel, nomeado Viaduto 
Eduardo Campos, como princi-
pais obras desenvolvidas pelo 
Governo da Paraíba e coorde-
nadas pela Superintendência.

“Apresento hoje um Voto 
de Aplauso a Simone Guima-
rães, essa mulher merecedora 
de homenagens. Pela primei-
ra vez a Superintendência de 
Obras é comandada por uma 
mulher, com maestria, com-
promisso e respeito. Nunca vi 
mais competência na Seplan 

Ricardo vê equívoco em barrar 
transposição; PMCG vai à Justiça

Deputado critica suspensão
de obras no Túnel Monteiro

Vereadora apresenta Voto de 
Aplauso à diretora da Suplan

decisão da justiça do trabalho

águas do são francisco

sandra marrocos

Com dez votos – uma abstenção 
– o desembargador Joás de Brito Pe-
reira Filho foi eleito para o cargo de 
presidente do Tribunal de Justiça da 
Paraíba, para o biênio 2017-2018, 
em nova eleição realizada na ma-
nhã de ontem, em sessão extraor-
dinária, que aconteceu no Pleno do 
Tribunal, na Sala de Sessões Desem-
bargador Manoel de Andrade Xa-
vier, no prédio Anexo Administrati-
vo do TJPB.

Na mesma sessão, os desembar-
gadores João Benedito da Silva e José 
Aurélio da Cruz foram eleitos, respec-
tivamente, para os cargos de vice-pre-
sidente do TJ e corregedor-geral de 
Justiça. Ambos obtiveram 10 votos, 
cada. O desembargador Romero Mar-
celo se absteve de votar.

A eleição dessa quinta-feira foi 
realizada de acordo com o Artigo 102 
da Lei Orgânica da Magistratura Na-
cional (Loman) e ocorreu em virtude 
da suspensão da eleição do dia 16 de 
novembro, por decisão do Supremo 
Tribunal Federal (STF). Em decisão li-
minar, o ministro Teori Zavascki sus-
pendeu a eleição do dia 16, por en-
tender que a mesma feriu a Loman.

Presidente eleito
“A minha missão, agora, é pa-

cificar o Tribunal! Vamos também 
dar continuidade ao Orçamento 
Democrático e, para tanto, vou 
precisar do apoio dos desembarga-
dores João Benedito e José Aurélio 
que foram eleitos, respectivamen-
te, para os cargos de vice-presiden-
te e corregedor-geral de Justiça. 
Quando Deus abre uma porta, não 
há quem feche!”, declarou o presi-
dente eleito.

artigo 102 da loman
Os Tribunais, pela maioria dos 

seus membros efetivos, por votação 
secreta, elegerão dentre seus juízes 
mais antigos, em número corres-
pondente ao dos cargos de direção, 
os titulares destes, com mandato 
por dois anos, proibida a reeleição. 
Quem tiver exercido quaisquer car-
gos de direção por quatro anos, ou o 
de presidente, não figurará mais en-
tre os elegíveis, até que se esgotem 
todos os nomes, na ordem de anti-
guidade. É obrigatória a aceitação 
do cargo, salvo recusa manifestada e 
aceita antes da eleição.

Desembargador Joás de Brito 
é eleito presidente do TJ-PB

biênio 2017/2018

foto: Ednaldo Araújo

Desembargadores João Benedito, presidente eleito Joás de Brito Pereira e José Aurélio da Cruz

do que agora sob o comando 
de Simone”, elogiou.

Sandra Marrocos pediu 
a anuência dos parlamenta-
res para subscreverem o Voto 

de Aplauso e adiantou que 
vai apresentar um Título de 
Cidadã Pessoense à direto-
ra pelos relevantes serviços 
prestados à capital.

A parlamentar des-
tacou ainda emendas de 
sua autoria à Lei Orça-
mentárias Anual (LOA) 
para o exercício finan-
ceiro de 2017. De acor-
do com Sandra Marro-
cos, todas as sugestões 
apresentadas foram 
elaboradas e debatidas 
junto com a popula-
ção, segundo as neces-
sidades encontradas em 
cada área. “Sou muito 
cuidadosa com o meu 
fazer político. Espero 
que as todas as emen-
das apresentadas sejam 
aprovadas, pois todas 

foram discutidas com a 
população”, declarou.

A vereadora ressal-
tou emenda destinando 
recursos para: criação e 
fomento do Espaço do 
Samba; a reimplanta-
ção do programa cultu-
ral Circuito das Praças; 
prevenção de Acidente 
Vascular Cerebral (AVC) 
em crianças com anemia 
falciforme; realização de 
concursos para psicope-
dagogos; e para a cons-
trução de um ginásio po-
liesportivo na Praça da 
Paz, localizado no bairro 
dos Bancários.

Destaque de emendas à LOA

“Se for o caso 
vamos levar a 
apelação até 
o STF para 
que as obras 
sejam 
retomadas 
urgentemente”



Agreste registra maiores 
índices pluviométricos no 
início do Verão na Paraíba
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Ação que começa hoje em 
todo o Estado faz parte 
da Operação Rodovida

PRF reforça fiscalização nas rodovias
OPERAÇÃO FIM DE ANO

Começa hoje e segue até 
o dia 2 de janeiro de 2017, a 
Operação Fim de Ano da Polí-
cia Rodoviária Federal (PRF), 
que terá como principal obje-
tivo a redução dos acidentes 
graves nas rodovias federais 
que cortam o Estado. A ação 
está inserida na Operação Ro-
dovida. 

O reforço no policiamen-
to e na fiscalização abrangerá 
todas as rodovias, mas por 
uma questão de priorização 
de resultados positivos, algu-
mas rodovias e trechos rece-
berão mais atenção. É entre 
os municípios de Cabedelo e 
Santa Rita, ambos localizados 
na Região Metropolitana de 
João Pessoa, que concentra-se 
o maior volume de acidentes, 
incluindo ocorrências graves. 
O trecho entre o km 20 (aces-
so à UFPB) e o km 30 (Corpo 
de Bombeiros, em Bayeux) é 
considerado o mais crítico em 
todo o Estado. 

A região de Campina 
Grande também é considera-
da de risco acima da média. 
Três modalidades de fiscaliza-
ção serão prioritárias: exces-
so de velocidade, embriaguez 
ao volante e ultrapassagens 
proibidas.

Radares
Do dia 1º de janeiro des-

te ano até esta semana, os ra-
dares fotográficos portáteis 
já flagraram cerca de 43 mil 
motoristas com a velocida-
de acima do limite permitido 
em vários pontos das BRs na 
Paraíba. Este alto número de 
condutores imprudentes dei-
xa claro um dos principais 
motivos de tantos acidentes 
com feridos graves e mortos. 
Sendo assim, o trabalho com 
os radares serão intensifica-
dos neste fim de ano. 

A expectativa da PRF é 
que, na medida em que os con-
dutores sejam notificados pelo 
excesso de velocidade, eles 
mudem o comportamento e 
passem a obedecer os limites, 
o que implicará em redução 
das ocorrências e, por conse-
quência, redução de vítimas.

Álcool x direção
A PRF realizou ao lon-

go deste ano mais de 36 mil 

testes de embriaguez. Isso 
quer dizer que mais de 36 
mil motoristas foram postos 
à prova. E o resultado foi que 
914 destes foram reprovados; 
estavam sob o efeito de álcool 
e foram multados. Deste total, 
173 acabaram presos, pois os 
índices detectados estavam 
acima do limite que define ser 
apenas uma infração de trân-
sito e passa para a condição 
de crime de trânsito.

Celular na mão
Desde o dia 1º de no-

vembro, o simples fato do 
motorista segurar o aparelho 
celular enquanto dirige já é 
considerado infração gravíssi-
ma. O valor da multa também 
ficou mais alto. Neste caso, o 
motorista pagará R$ 293,47. 
O motivo da mudança deve-se 
ao grande número de aciden-
tes motivados pela distração 
do condutor, pois muitos tiram 
a visão do trânsito para ler ou 
enviar mensagens através de 
aplicativos, como o WhatsApp, 
por exemplo. O ato de falar 
ao celular também é infração 
gravíssima.

Faróis acesos
Os motoristas não po-

dem esquecer de usar a luz 
baixa dos veículos durante o 
dia. Lembramos que os faróis 
auxiliares (neblina ou milha) 
não são aceitos se apenas eles 
estiverem acesos. Farol alto 
também não substitui o farol 
baixo, que é aquele usado à 
noite nas cidades. As luzes 
diurnas (LED) são aceitas, 
desde que sejam originais do 
modelo do veículo.

Chuvas
Tem chovido nos últimos 

dias na Paraíba e há expecta-
tiva de que as chuvas conti-
nuem pelas próximas sema-
nas. Dirigir sob chuva requer 
mudança de postura. E o que 
fazer? Reduza a velocidade, 
os faróis acesos tornam-se 
mais úteis ainda, aumente a 
distância do seu veículo em 
relação ao outro que segue 
na sua frente e, em casos de 
aquaplanagem, que é quando 
o veículo “flutua” ao passar 
sobre uma lâmina d'água, tire 
o pé do acelerador, não pise 
no freio e aguarde a veloci-
dade diminuir até os pneus 
terem contato com o piso. A 
partir daí, você pode frear e 
retomar o controle total.

Rodolfo Amorim
Especial Para A União 

O encerramento da Campa-
nha Papai Noel dos Correios 2016 
foi marcado por presentes, sor-
risos e apresentações culturais. A 
entrega dos últimos pedidos foi 
realizada ontem na Escola Muni-
cipal de Ensino Fundamental João 
Medeiros, localizada no Bairro 
dos Novais, em João Pessoa. Mais 
de 260 crianças, alunas da escola, 
participaram do evento e revela-
vam ansiedade com a chegada do 
Papai Noel. Os sacos vermelhos do 
“bom velhinho” estavam repletos 
da solidariedade de quem adotou 
as cartas enviadas. 

Bonecas, bolas, roupas, mochi-
las e abraços foram os principais pre-
sentes do dia.  Segundo a diretora 
Fátima Aparecida Chaves, a institui-
ção é localizada num bairro vulne-
rável, onde as crianças são de nível 
social baixo, e pela primeira vez há 
essa parceria com os Correios para o 
evento ser realizado lá. Fátima acres-
centou que apresentações culturais 
foram pensadas para estimular o de-
senvolvimento das crianças. 

 O diretor-geral dos Correios, 
José Pereira da Costa Filho, disse 
que quase 100% das cartas enviadas 
foram apadrinhadas, o que reflete 
a sensibilidade das pessoas para se 

dirigir a um dos postos no Estado 
e realizar o sonho natalino de mui-
tas crianças, que segundo ele são os 
principais objetos dessa campanha. 
“É muito bom poder fazer as crian-
ças felizes, juntamente com suas 
famílias, como estão agora, neste 
momento de confraternização”, 
pontuou. 

José Pereira destacou toda a 
equipe dos Correios, voluntários, a 
imprensa e a população em si, que 
são fundamentais para o sucesso do 
projeto. Num balanço sobre o ano 
anterior, ele analisou que a última 
campanha foi bastante significati-
va, trouxe muita alegria para os pe-
queninos, mas em 2016, os números 
foram superados e a realização tam-
bém aumentou. 

Alegria ao receber os presentes 
Entre as cartas lidas e atendidas 

está a da pequena Isabelly Kyara, 8 
anos, que pediu na sua carta um kit 
médico de brinquedo. Com o sorriso 
estampado no rosto, Isabelly contou 
que estuda o segundo ano na esco-
la João Medeiros. Ela lembrou ain-
da que o Natal é uma festa onde se 
celebra o nascimento de Jesus. “Eu 
pedi ao Papai Noel esse presente e 
estava ansiosa pra saber se ia mesmo 
chegar. Hoje eu estou feliz”, disse. Já 
Mirela Gomes, também com 8 anos, 
amiga de turma de Isabelly, pediu na 

sua carta uma boneca de presente 
de Natal. Com o embrulho em mãos, 
a menina disse que o Papai Noel cos-
tuma ser bonzinho com crianças que 
vão bem na escola e são obedientes. 

Em cada criança uma realiza-
ção, em cada olhar o agradecimen-
to, e em cada abraço no Papai Noel 
a inocência também se revelou 
criança e o sentimento natalino se 
fez presente.  

Campanha dos Correios  
A Campanha Papai Noel dos 

Correios 2016 na Paraíba foi lança-
da no dia 16 de novembro. O pra-
zo final para a adoção das cartas se 
estendeu até o dia 9 de dezembro. 
Nesse período, 6,2 mil cartas foram 
adotadas em 13 pontos de adoção 
em João Pessoa, e 9 mil em todo o 
Estado da Paraíba. 

A ação acontece há 27 anos e 
tem como propósito principal res-
ponder às cartas das crianças que 
escrevem ao Papai Noel, além de 
acolher e atender aos pedidos de 
presentes de quem está em situação 
social vulnerável, nem tem condi-
ções financeiras para comprar o pre-
sente dos sonhos.

De acordo com os dados dos 
Correios, foram recebidas mais de 
2,8 milhões de cartas destinadas ao 
Papai Noel dos Correios nos últimos 
três anos, em todo o Brasil.

Entrega de presentes a mais de 
260 crianças encerra campanha 

PAPAI NOEL DOS CORREIOS

Rachel Almeida
Especial para A União

Com a chegada do Na-
tal, alguns estabelecimen-
tos de João Pessoa devem 
alterar o seu horário de 
funcionamento no próximo 
fim de semana. A maioria 
dos setores públicos, lojas 
e supermercados vai fechar 
as portas no domingo, 25 
de dezembro, dia de Natal. 
Os shoppings, a balsa de 
Lucena e o Parque Arruda 
Câmara vão abrir normal-
mente. A Central de Fla-
grantes, na Central de Polí-
cia, localizada no bairro do 
Geisel, funcionará 24 horas 
hoje, amanhã e domingo.

Lojas e supermercados fecham no domingo
O quE AbRE E FEChA NO DIA DE NAtAL

Alunos de uma escola do Bairro dos Novais que enviaram cartas receberam das mãos de Papai Noel os presentes que pediram

FOtO: Evandro Pereira

Comércio e supermercados: As lojas do comércio funcionam 
normalmente hoje e amanhã,  das 8h às 18h, sendo fechadas 
no domingo.  Os supermercados não vão funcionar no domingo 
e sábado terão seus horários modificados.
- Extra : Desde ontem está funcionando 24 horas, e ficará 
desta forma até amanhã, quando fechará às 19h. No domingo 
estará fechado.
- Pão de Açúcar: Funcionará hoje até as 23h, amanhã fechará às 
18h, e domingo fecha.
- Assaí: Terá seu horário de funcionamento hoje até as 23h, 
diferente de amanhã, que só vai funcionar até as 17h. Do-
mingo fecha.

Manaíra Shopping
Hoje o estabelecimento vai funcionar das 9h30 à meia-noite, e 
amanhã, das 9h30 às 20h. No domingo, abrem apenas as áreas 
de lazer, das 13h às 22h. 

Mangabeira Shopping
Hoje vai funcionar normalmente, das 10h às 22h, e amanhã das 
10h às 20h. No domingo, apenas áreas de lazer.

Shopping Tambiá
Funcionará das 9h até 22h hoje, porém amanhã terá suas ati-
vidades finalizadas às 18h, e não funcionará no domingo. Só o 
cinema vai funcionar, de acordo com a programação. 

Mag Shopping
Vai funcionar normalmente hoje. Amanhã as lojas vão abrir 
das 9h às 19h,  e a praça e parque a partir das 10h. No do-
mingo as lojas vão ser fechadas, o cinema abre das 13h às 
22h. A praça e parque começam a funcionar às 12h e ficam 
abertas até as 22h. 

Shopping Sul
As lojas vão estar abertas normalmente  hoje, das 10h às 23h. 
Entretanto amanhã fechará às 19h e não vai abrir no domingo.

Trens: Hoje terá suas atividades normais, das 16h25 às 
19h30, mas amanhã só funciona até 13h, não funcionando no 
domingo.

Parque Zoobotânico: Funcionamento normal hoje, das 8h às 
16h. Amanhã só vai funcionar até 13h. No domingo abre a par-
tir das 12h.

Estação Ciência: Abre normalmente hoje, das 9h às 18h, 
modificando seu horário amanhã, que vai das 10h às 15h. No 
domingo será fechado ao público.

Balsa: Funcionará normalmente hoje, amanhã e domingo. 
Saindo de uma em uma hora, das 6h às 20h de Cabedelo para 
Costinha, e das18h às  20h30 partindo de Costinha.

Mercado Central: Funcionará normalmente hoje e amanhã, 
das 8h às 18h. No entanto, fechará no domingo.         

Hemocentro: vai funcionar o dia inteiro normalmente hoje, 
amanhã funcionará até 13h (doações), fechando no domingo.

Saiba mais sobre o funcionamento de cada serviço
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Agreste registra maiores índices 
pluviométricos no início do Verão
Segundo a Aesa, choveu 
em 33 cidades paraibanas 
nos últimos dois dias 

A Agência Executiva de 
Gestão das Águas do Estado 
da Paraíba (Aesa) registrou 
chuvas em 33 cidades pa-
raibanas entre quarta (21) e 
quinta-feira (22). Os maiores 
índices pluviométricos nas 
primeiras 24 horas do ve-
rão ocorreram na região do 
Agreste e a cidade onde mais 
choveu foi Solânea, com 31 
milímetros.

Também ocorrem chu-
vas significativas em Bana-
neiras (28,8 mm), Logradou-
ro (29 mm), Pirpirituba (27 
mm), Caiçara (22 mm) e Be-
lém (21,5 mm). “Uma grande 
parte do Nordeste do Brasil 
continua instável. Essa insta-
bilidade é devido ao aumento 
da nebulosidade que provoca 
a ocorrência de chuvas em 

áreas localizadas da Paraíba. 
Com isso, o tempo deverá 
permanecer instável, com ne-
bulosidade variável e chuvas 
isoladas no Estado”, explicou 
o meteorologista da Aesa, 
Lindenberg Silva. 

Trimestre
Meteorologistas da Aesa 

e da Universidade Federal 
de Campina Grande (UFCG) 
anunciaram que a expectati-
va para o primeiro trimestre 
de 2017 é de chuvas dentro 
da média histórica no Se-
miárido paraibano. O anún-
cio foi feito após a Reunião 
de Análise Climática para o 
Setor Norte da região Nor-
deste”, que aconteceu em 
Campina Grande. 

De acordo com o re-
latório divulgado pelos 
meteorologistas, “a atual 
configuração das condições 
oceânico-atmosféricas glo-
bais, bem como do resulta-

do de modelos de previsão 
climática de instituições 
nacionais e internacionais, 
indicam a tendência das 
chuvas ocorrerem dentro 
da média histórica no Alto 
Sertão, Sertão, Cariri e 
Curimataú”.

Também foi ressaltado 
que durante o mês de janeiro 
e o início de fevereiro pode 
ocorrer uma maior variabili-
dade das chuvas devido aos 
tipos de sistemas meteoro-
lógicos atuantes. “A partir do 
mês de março há uma con-
vergência mais favorável”, 
descreveram os meteorolo-
gistas no documento.

O prognóstico climáti-
co completo está disponível 
no site www.aesa.pb.gov. A 
página da Aesa na internet 
também disponibiliza infor-
mações sobre autorização 
para uso da água bruta e o 
trabalho desenvolvido pelos 
comitês de bacias.

A Secretaria de Estado 
da Administração Peniten-
ciária (Seap), por meio da 
Gerência Executiva de Res-
socialização, fez a entrega, 
na tarde de quarta-feira 
(21), à Vila Vicentina Júlia 
Freire, no bairro da Torre, 
de materiais de limpeza 
produzidos pelos reeducan-
dos do sistema penitenciá-
rio paraibano e que inte-
gram o projeto Cidadania é 
Sustentabilidade, executado 
em parceria com o Instituto 
Federal de Educação, Ciên-
cia e Tecnologia da Paraíba 
(IFPB), Campus de João Pes-
soa. O projeto proporciona 
à população carcerária uma 
consciência voltada ao em-
preendedorismo, inclusão 
social e sustentabilidade.

Os representantes da 
Seap e IFPB entregaram 
cerca de 60 litros de desin-
fetante, 20 litros de água 
sanitária e 40 barras de sa-
bão, confeccionados pelos 
reeducandos da Penitenciá-

ria Desembargador Flósculo 
da Nóbrega (Roger). O pre-
sidente da Vila Vicentina, 
Marcelo Paulino de Melo, 
agradeceu o empenho e a 
parceria que esse tipo de 
ação resulta. “Vivemos ba-
sicamente de doações, e um 
trabalho como esse é o que 
garante a existência dessa 
instituição”, ressaltou.

A gerente de Ressocia-
lização da Seap, Ziza Maia, 
explicou que esse trabalho 
de confecção de materiais 
de limpeza começou no mês 
passado e veio beneficiar 
não só a Vila Vicentina, mas 
também os próprios ree-
ducandos, seus familiares e 
agentes penitenciários. “No 
presídio do Roger são seis 
reeducandos envolvidos nes-
se projeto, e no PB1 (Romeu 
Gonçalves Abrantes)  tam-
bém são seis. Todos eles têm 
direito a uma bolsa reclusão, 
o que ajuda aos familiares, 
como também na remissão 
da pena. Para o ano que vem, 

a novidade é a expansão do 
projeto para outras três uni-
dades prisionais: Peniten-
ciária Desembargador Sílvio 
Porto, Criminalista Geraldo 
Beltrão e Feminina Maria Jú-
lia Maranhão, todas em João 
Pessoa”, adiantou.

A professora do IFPB, 
Suely Oliveira Carneiro, 
coordenadora do curso de 
Licenciatura em Química, 
disse que a parceria com a 
Seap surgiu da necessidade 
exigida pela disciplina de 
Materiais Alternativos, na 
qual a professora desenvol-
ve várias atividades volta-
das para a sustentabilidade. 
“Como o nosso trabalho de 
educação está voltado para o 
ensino, a pesquisa e a exten-
são, sentimos a necessidade 
de expandir nossa atuação 
fora do campus, e com isso 
desenvolvemos também a 
educação ambiental, o que 
resultou nessa entrega de 
produtos aqui na Vila Vicen-
tina”, concluiu.

Vila Vicentina recebe materiais 
produzidos por reeducandos 

Sistema de monitoramento de 
reservatórios é criado em CG

CIDADANIA É SUSTENTABILIDADE

PROJETO OLHO N’ÁGUA

O material de limpeza entregue no abrigo de idosos foi feito por detentos do Presídio do Roger

Os Laboratórios Analyti-
cs e Hidráulica II, da Univer-
sidade Federal de Campina 
Grande (UFCG), desenvol-
veram um sistema para mo-
nitoramento dos principais 
reservatórios do Semiárido 
brasileiro. O projeto chama-
do Olho N’Água foi lançado 
na manhã de quarta-feira 
(21), e realizado em parceria 
com o Instituto Nacional do 
Semiárido (Insa), entre ou-
tros parceiros.

O sistema acompanha, 
atualmente, 452 reservató-
rios de água de nove estados 

brasileiros - Alagoas, Bahia, 
Ceará, Minas Gerais, Paraí-
ba, Pernambuco, Piauí, Rio 
Grande do Norte e Sergipe 
-, que atendem quase 24 mi-
lhões de pessoas na região 
Semiárida.

As informações que 
alimentam os níveis dos re-
servatórios no sistema são 
provenientes da Agência 
Nacional de Águas (Ana), 
Agência Executiva de Ges-
tão das Águas do Estado 
da Paraíba (Aesa), Agência 
Pernambucana de Águas e 
Clima (Apac), Companhia 

de Gestão dos Recursos 
Hídricos (Cogerh), Depar-
tamento Nacional de Obras 
Contra a Seca (Dnocs), Fun-
dação Cearense de Meteo-
rologia e Recursos Hídricos 
(Funceme), Instituto do 
Meio Ambiente e Recursos 
Hídricos (Inema) e da Se-
cretaria de Estado do Meio 
Ambiente e dos Recursos 
Hídricos do Rio Grande do 
Norte (Semarh-RN).

Para consultar a situa-
ção dos reservatórios no seu 
Estado, acesse: http://www.
insa.gov.br/olhonagua. 

UFCG oferece vagas para mestrado

UEPB leva tecnologia a São Paulo

A Comissão Acadêmi-
ca do Mestrado Profissional 
em Administração Pública 
em Rede Nacional (Profiap) 
torna público o edital de se-
leção para o Exame Nacio-
nal de Acesso - turma 2017. 
Em todo o País estão sendo 
oferecidas 323 vagas distri-
buídas entre as categorias 
Servidores das Instituições 
Federais de Ensino Superior 
(IFES) e Demanda Social. 
Na Universidade Federal de 
Campina Grande (UFCG) são 
ofertadas 21 vagas.

O Profiap destina-se a 

formar profissionais com 
nítido entendimento do 
papel do Estado no Brasil, 
do exercício da cidadania e 
preocupados com as ques-
tões éticas, sociais e am-
bientais que subsidiarão as 
políticas públicas que im-
pactam a sociedade.

O período de inscrição 
vai de 15 de janeiro a 15 de 
fevereiro de 2017 no sitio 
eletrônico do Profiap: http://
www.profiap.org.br. Como 
requisitos básicos para a ins-
crição, o interessado deve ter 
graduação em qualquer cur-

so reconhecido pelo Ministé-
rio da Educação (MEC) até a 
data da matrícula; apresen-
tar a documentação exigida 
em edital e ter realizado o 
Teste da Associação Nacional 
de Pós-Graduação e Pesquisa 
em Administração (Anpad)  
ou estar inscrito no teste que 
será aplicado em fevereiro de 
2017 - a inscrição está aberta 
até 10 de janeiro de 2017.

O resultado final da sele-
ção para o Profiap será divul-
gada no dia 8 de fevereiro de 
2017 as aulas terão início no 
dia 20 de março.

Catolé do Rocha agora 
está no mapa do desenvolvi-
mento científico e tecnológico 
nacional. Um grupo de alunos 
do Campus IV da Universidade 
Estadual da Paraíba (UEPB), 
coordenados pelo professor 
Josemir Maia e pelo técnico 
administrativo Poti Cortéz, 
venceu a primeira etapa de 
seleção e foi escolhido para 
apresentar um invento na Fei-
ra Brasileira de Ciências e En-
genharia (Febrace), que será 
realizada em março de 2017, 
em São Paulo (SP).

A feira é organizada pela 
Universidade de São Paulo 
(USP), patrocinada pelo Con-
selho Nacional de Desenvol-
vimento Científico e Tecnoló-

gico (CNPq) e Ministério da 
Ciência, Tecnologia, Inovação 
e Comunicação. É conside-
rada a maior feira das áreas 
de Ciências e Engenharias da 
América Latina. 

É a primeira vez que o 
Campus de Catolé do Rocha 
apresenta um invento na fei-
ra. Trata-se do Destilador So-
lar Robotizado (DSR), que se 
destaca por causar impacto 
na dessalinização de água com 
inserção de processos eletrô-
nicos e robóticos, redução de 
custos energéticos e acelera-
ção do processo de produção, 
conforme explica Jeneilson 
Alves, mestrando de Ciências 
Agrárias e um dos inventores 
do equipamento, juntamen-

te com os alunos da Escola 
Agrotécnica do Cajueiro, Hen-
rique Cavalcante Diniz e Luiz 
Augusto Dutra Lima.

Segundo Poti Cortéz, o 
próximo passo será a busca 
de patrocinadores para po-
der aprimorar o protótipo e 
custear a ida da equipe para o 
evento. Conforme o professor 
Josemir Maia, a ida dos alunos 
coloca Catolé do Rocha, a Es-
cola Agrotécnica do Cajueiro 
e a UEPB no cenário tecnoló-
gico nacional. “Temos grandes 
chances de vencer a compe-
tição dentro da categoria e 
vencendo essa etapa teremos 
patrocínio nacional para apre-
sentar o projeto em um evento 
internacional”, destaca.

FOTO: Secom-PB
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Bancos de Leite Humano da PB 
são premiados com padrão ouro 
São avaliados equipamentos, 
qualificação dos profissionais 
e qualidade dos serviços

Os seis Bancos de Leite 
Humano da Paraíba recebe-
ram os certificados de qualida-
de conferidos pelo Programa 
Ibero-Americano, do Minis-
tério da Saúde e Fundação 
Oswaldo Cruz (Fiocruz). A ce-
rimônia oficial – que entrega 
os certificados aos represen-
tantes de cada rede estadual 
de bancos de leite – aconteceu 
no Copacabana Mar Hotel, no 
Rio de Janeiro, na semana pas-
sada. A certificação avalia os 
serviços nas categorias ouro, 
prata e bronze, de acordo com 
a quantidade de equipamen-
tos, qualificação dos profissio-
nais e o nível de qualidade dos 
serviços.

De acordo com a diretora 
do Centro Estadual de Refe-
rência para Bancos de Leite 
Humano Anita Cabral, Thaíse 
Ribeiro, receberam a certifi-
cação ouro os Bancos de Leite 
Anita Cabral, de João Pessoa; 
Dr. Virgílio Brasileiro, que fun-
ciona no Instituto de Saúde 
Elpídio de Almeida (Isea), em 

Campina Grande; Dra. Zilda 
Arns, da Maternidade Cândida 
Vargas, na capital; Vilani Kehr-
le, da Maternidade Peregrino 
Filho, em Patos; Merijane Clau-
dino da Silva, em Guarabira. Já 
o certificado prata foi entregue 
ao Banco de Leite Josefa Garcia 
Rolim, de Cajazeiras.

“Este resultado positivo 
diante das certificações res-
salta a nossa constante busca 
pela melhoria da qualidade 
dos serviços, garantindo à po-
pulação um produto com qua-
lidade assegurada. Em janeiro 
vamos reunir toda a Comissão 
Estadual de Bancos de Leite do 
Estado para analisar a progra-
mação de 2016 e as metas al-
cançadas, além de estabelecer 
estratégias de trabalho para 
2017”, declarou Thaíse.

A diretora do Banco de 
Leite Anita Cabral comentou 
ainda que é gratificante perce-
ber que a rede vem crescendo 
com o passar dos anos. “É um 
crescimento em qualidade 
e em quantidade. São novos 
postos de coleta, novos hos-
pitais, novas cidades, novas 
regiões e o que mais importa: 
novas crianças, mães e famí-
lias beneficiadas”.

O Ajude Anjos de Rua, uma 
organização não governamen-
tal sediada na capital paraibana, 
João Pessoa, focada no resgate 
de animais de rua e na proteção 
e defesa dos direitos dos ani-
mais, está completando um ano 
de existência. A ong, que tem à 
frente a protetora Fabíola Re-
zende, estima que, nos últimos 
12 meses, já foram socorridos 
algo em torno de mil animais, 
entre cães, gatos e até equinos 
(cavalos, burros etc.).

“Perdemos essa conta. São 
tantos atendimentos que ficou 
difícil contabilizar”, explica Fabío-
la Rezende, ressaltando: “É claro 
que em alguns momentos os res-
gates são mais intensivos e em ou-
tros mais espaçados, pois os custos 
com transporte, atendimento ve-
terinário, cirurgias, tratamentos, 
remédios, internamentos, lares 
temporários e rações são muito 
altos, e nós não possuímos um 
abrigo e dependemos de doações 
para realizar o trabalho”.

Neste um ano de vida, o Aju-
de Anjos de Rua cresceu, ganhou 
repercussão e o apoio das pessoas 
que se preocupam com o bem-es-
tar dos animais. “E o lado educa-
tivo é muito importante também. 
Temos participado de encontros, 
eventos e palestras, principalmen-
te nas escolas, onde procuramos 
repassar para os estudantes, para 
as crianças, o sentimento de res-
peito aos animais e de uma cultu-
ra pela paz, da não violência”.

A palestra mais recente ocor-
reu para os alunos do Colégio 
Evolução, localizado no Bairro 
do Miramar, em João Pessoa. “O 
Ajude Anjos de Rua sempre está 
sendo convidado para esses even-
tos e também tem sido objeto de 
pesquisas e trabalhos desenvolvi-
dos por estudantes”, diz Fabíola 

Ajude Anjos de Rua completa um ano
proteção dos animais

Ong resgata, encaminha para tratamento e disponibiliza animais de rua para adoção

Foto: Divulgação

A partir de 2 de janeiro 
de 2017, as vacinas contra 
HPV para meninos com ida-
de de 12 a 13 anos e Menin-
gocócica C (protege contra 
meningite), para ambos os 
sexos, também 12 e 13 anos, 
passam a fazer parte do ca-
lendário nacional de vacina-
ção. A Secretaria de Estado 
da Saúde (SES), por meio 
do Núcleo de Imunização, já 
distribuiu as doses para as 
Gerências Regionais de Saú-
de, que repassarão a todos os 
223 municípios paraibanos. 

Na Paraíba, o público-al-
vo para se vacinar contra 
HPV é formado por 72.637 
meninos e de Meningocócica 
são 142.979 entre meninos 
e meninas. O objetivo da va-
cinação HPV para população 
do sexo masculino é prevenir 
os cânceres de pênis e verru-

gas genitais. Além disso, por 
serem os responsáveis pela 
transmissão dos vírus para 
as suas parceiras, ao rece-
berem a vacina, os homens 
colaborarão com a redução 
da incidência do câncer de 
colo de útero e vulva nas mu-
lheres, prevenindo também 
cânceres de boca, orofaringe, 
bem como verrugas genitais, 
em ambos os sexos. 

A vacinação de adoles-
centes contra Meningocóci-
ca C proporcionará proteção 
direta impedindo o deslo-
camento do risco de doença 
para esses grupos etários, 
alcançando, ainda, o deseja-
do efeito protetor da imuni-
dade. 

As vacinas estarão dis-
ponívies em todas as Uni-
dades de Saúde da Família a 
partir do dia 2 de janeiro.

Adolescentes de ambos os 
sexos terão novas vacinas

CaLendÁrio naCionaL

O programa foi iniciado 
em 2012 e o processo de cre-
denciamento dos bancos de 
leite é realizado anualmente. 
Em 2013, foram cadastradas 
três unidades da Paraíba. Em 
2014, 2015 e 2016 foram cre-
denciadas todas seis.

“Conseguir cadastrar to-
dos os bancos é uma prova de 
que os trabalhos realizados 
durante o ano seguem melho-
rando a qualidade do serviço e 
do leite oferecido à população. 
Nós investimos e continuare-
mos a investir na capacitação 
de profissionais de saúde e na 
melhoria dos equipamentos e 
da estrutura física das nossas 
unidades”, disse Thaíse.

Rede
A Rede Brasileira de Ban-

cos de Leite Humano é uma 
iniciativa do Ministério da 
Saúde e da Fiocruz, com o ob-
jetivo de promover a saúde da 
mulher e da criança, por meio 
da construção de alianças com 
órgãos federais, estaduais e 
municipais, iniciativa privada 

e toda sociedade, no âmbito 
da atuação de Bancos de Lei-
te Humano (BLH), que têm se 
configurado como uma das 
mais importantes estratégias 
da política pública em favor da 
amamentação.

Nessa dinâmica, a Paraí-
ba atualmente conta com seis 
bancos de leite humano e 22 
postos de coleta, estrategica-
mente implantados nas re-
giões do Estado. Para o supor-
te técnico e coordenação geral, 
contam com o Centro Estadual 
de Referência para Bancos de 
Leite Humano Anita Cabral, 
em João Pessoa, anexo à Ma-
ternidade Frei Damião.

Doação
Toda mulher saudável 

que tem excesso de produção 
láctea pode ser doadora e aju-
dar a salvar a vida de crianças 
prematuras. Basta entrar em 
contato com o Banco de Leite 
Humano Anita Cabral pelo te-
lefone 3215-6047 e uma equi-
pe do banco entregará o kit de 
doação em domicílio.

Programa Ibero-Americano

Rezende, lembrando que a ong já 
foi “tese” de alunos do Instituto 
Federal da Paraíba (IFPB) e tema 
de trabalho, de pesquisa, de alu-
nos da Universidade Federal da 
Paraíba (UFPB).

“Apesar das dificuldades fi-
nanceiras, o importante é que o 
nosso trabalho continua, pois o 
Ajude Anjos de Rua veio para se 

juntar a esta maravilhosa rede de 
protetores independentes e de vá-
rias outras ongs da Região Metro-
politana de João Pessoa que fazem 
um trabalho sério e bonito na de-
fesa dos animais”, sintetiza Fabío-
la Rezende. “Temos muito a fazer 
ainda, pois o que fazemos ainda é 
muito pouco diante de tanto sofri-
mento infringido aos animais”.

O Ajude Anjos de Rua, criado 
no dia 24 de novembro de 2015 
e que hoje congrega milhares 
de seguidores nas redes sociais, 
se transformou oficialmente em 
uma ong no dia 31 de julho deste 
ano. Seu principal foco está nos 
animais que perambulam pelas 
ruas da capital, sem dono, sem 
abrigo, com fome, passando frio, 
calor e sede e, na maioria das ve-
zes, sofrendo maus-tratos e a fal-
ta de compaixão das pessoas.

Boa parte dos animais já res-
gatados foi agredida, mutilada 
ou torturada, alvos da maldade 
humana; muitos foram vítimas 
de atropelamento; e outros pa-
deciam de doenças provocadas 
pelo abandono, negligência e 
pela falta de responsabilidade de 
seus antigos donos.

Grande parte dos resgata-
dos hoje goza de excelente saú-
de e convive feliz em um lar que 
os adotou, proporcionando-lhes 
alimento, carinho, abrigo, aten-
dimento médico-veterinário, bem
-estar e alegria. “Em troca, eles re-
tribuem felicidade, prazer e amor 
animal aos seus novos donos. E 
tudo isso só é possível graças a 

uma rede de apoiadores, que se 
comunicam constantemente por 
meio das redes sociais, via Face-
book e Whatsapp”, informa Fa-
bíola Rezende, fundadora e pre-
sidente do Ajude Anjos de Rua, 
lembrando que criou o grupo, uti-
lizando as redes sociais, para en-
contrar uma cachorra, a Logana, 
que um dia, fugiu de casa e nunca 
mais foi encontrada.

os resgates
“Somos comunicados das 

ocorrências via rede social. Ge-
ralmente são casos de animais 
abandonados, atropelados ou 
sob maus-tratos. Nos deslocamos 
até o local e fazemos o resgate, 
encaminhando o animal a uma 
das clínicas veterinárias parcei-
ras. Acompanhamos o tratamen-
to até o final; arranjamos alguém 
interessado na adoção do animal; 
e sempre monitoramos o animal 
na nova família”, explica Fabíola.

Atualmente, as duas clíni-
cas veterinárias que apoiam o 
trabalho da ong são o Centro 
Médico Veterinário (CMV), no 
bairro do Miramar, e o Vida Pet, 
no bairro dos Bancários, ambos 

em João Pessoa. “Os custos são 
muito altos. E só conseguimos 
manter esse trabalho graças às 
doações em dinheiro via depósi-
to bancário ou a ida de pessoas 
que apoiam a nossa causa às clí-
nicas parceiras e quitam a dívida 
do tratamento dispensado a um 
gato ou a um cachorro resgata-
do”, explica Fabíola Rezende.

Ela informa que as doações 
em dinheiro vêm de toda parte, 
mas também aparecem em for-
ma de sacos de ração, medica-
mentos e equipamentos para o 
bem-estar animal, como casinhas 
e camas de espuma. Os custos 
com os resgates e tratamento 
dos animais recolhidos também 
são cobertos por recursos oriun-
dos da venda de canecas, cami-
setas, chaveiros e marcadores 
de páginas com a logomarca do 
Ajude Anjos de Rua, produzidos 
pela equipe coordenada por Fa-
bíola Rezende.

“A nossa missão é salvar es-
ses animais que sofrem e cons-
cientizar a sociedade para um 
maior respeito aos animais, que 
têm sentimentos, sentem fome, 
sede e dor”, diz Fabíola.

Mobilização envolve redes sociais
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MEC divulga regras para seleção do 
Fies no primeiro semestre de 2017
As normas foram publicadas 
na edição de ontem do 
Diário Oficial da União

O Ministério da Educa-
ção divulgou as regras para 
a seleção do Fundo de Finan-
ciamento Estudantil (Fies) 
do primeiro semestre de 
2017. As normas foram pu-
blicadas na edição de ontem 
do Diário Oficial da União.

De acordo com o texto 
da portaria, as instituições 
de Ensino Superior inte-
ressadas em participar do 
programa terão até o dia 
6 de janeiro para realizar 
a inscrição no sistema do 
Fies.  

Para os estudantes, é 
obrigatório ter realizado a 
prova do Enem a partir de 
2010 e ter obtido nota igual 
ou superior a 450 pontos, 
além de não ter zerado 
na prova de redação. Está 
mantido o limite de renda 
familiar em até três salários 
mínimos. 

O cronograma para a 
inscrição dos estudantes, 
bem como o número de va-
gas que serão ofertadas, 
será divulgado posterior-
mente pelo MEC.

Em declaração ao site 
do Ministério da Educação, o 
diretor de políticas e progra-
mas de graduação da Secre-
taria de Educação Superior 
(Sesu), Vicente de Paula Al-
meida Junior, informou que 

O presidente da Câmara, 
Rodrigo Maia, definiu ontem 
o calendário para a eleição 
da Mesa Diretora que coman-
dará os trabalhos da Câmara 
dos Deputados entre 2017 e 
2019.

A eleição dos sete novos 
integrantes da Mesa e dos 
quatro suplentes será no dia 
2 de fevereiro, às 9h. Para ser 
eleito, o candidato precisa de 
maioria absoluta dos votos 
em primeira votação ou ser o 

mais votado no segundo tur-
no. A votação é secreta e rea-
lizada em cabines eletrônicas.

O cronograma da eleição 
começa no dia 1º de feve-
reiro. Os partidos têm até o 
meio-dia dessa data para for-
mar blocos parlamentares. Às 
15h, será realizada uma reu-
nião de líderes para a defini-
ção, pelos blocos, dos cargos 
a que têm direito. Isso porque 
apenas o cargo de presidente 
da Câmara permite a candi-
datura de qualquer deputado.

Os demais cargos são 

distribuídos de acordo com 
o princípio da proporcionali-
dade partidária – os partidos 
ou blocos, do maior ao me-
nor, escolhem os cargos que 
pretendem ocupar. Nesses 
casos, apenas integrantes do 
bloco ou partido a que cabe a 
vaga poderão disputar o voto 
dos parlamentares.

O prazo de registro 
de candidaturas vai até as 
23h do dia 1º de fevereitro, 
quando haverá o sorteio da 
ordem dos candidatos na 
urna eletrônica.

Eleição da nova Mesa Diretora 
será realizada em 2 de fevereiro

na Câmara

Da Agência Câmara

A Petrobras recebeu ontem US$ 5 
bilhões referentes ao contrato de finan-
ciamento assinado no dia 15 deste mês 
com China Development Bank (CDB). O 
financiamento tem o prazo de dez anos 
e é resultado de termo de compromisso 
celebrado entre as partes e divulgado 
em 26 de fevereiro de 2016.

Com isso, segundo a companhia 
não há necessidade de novas captações 
líquidas para o biênio 2017-2018, defi-
nidas no Plano de Negócios e Gestão 

2017-2021. Ainda assim, a empresa in-
formou que continuará avaliando no-
vas oportunidades de funding, confor-
me a sua estratégia de gerenciamento 
de passivos, com o objetivo de melhorar 
o perfil de amortização e redução do 
custo da dívida. Também em fevereiro, 
a Petrobras assinou um contrato comer-
cial com as empresas China National 
United Oil Corporation, China Zhenhua 
Oil Co. Ltd. e ChemChina Petrochemi-
cal Co. Ltd para fornecimento do volu-
me de 100 mil barris de óleo por dia às 
companhias, atendidas as condições de 
mercado, pelo prazo de dez anos.

Petrobras recebe US$ 5 bi 
em financiamento chinês

termo de Compromisso

Cristina Indio do Brasil
Da Agência Brasil

A Polícia Civil da Paraí-
ba, por meio de um trabalho 
executado pelo Grupo Tático 
Especial (GTE) da 17ª Delega-
cia Seccional, com sede em Ita-
poranga, prendeu, ontem, José 
Leite da Silva, de 59 anos. Com 
ele ainda foram apreendidas 
cinco armas. A prisão e apreen-
são ocorreram na zona rural do 
município de Diamante.  

De acordo com os policiais, 
na residência do suspeito foram 
encontradas uma espingarda 
calibre .36, uma espingarda ca-
libre .40 e três de calibre não 
definido, mas que serão enca-
minhadas para a perícia, além 
de diversas  munições. 

Após a prisão, o suspeito 
foi encaminhado para a Dele-
gacia Seccional de Itaporanga e 
depois de ouvido foi arbitrada 
a fiança. José Leite da Silva res-
ponderá pelo crime de posse 
ilegal de armas de fogo e muni-
ções, em liberdade. 

Crime 
No município de Concei-

ção, a Polícia Civil prendeu um 
homem identificado por Ronil-
do Morais de Brito, de 27 anos, 
suspeito de envolvimento na 
morte do comerciante Damião 
Sabino Vieira, de 64 anos. O 
crime ocorreu na noite do úl-
timo dia 4. A arma e a motoci-
cleta utilizadas no crime foram 
apreendidas.

De acordo com o delegado 
da 17ª Seccional, Glauber Fon-
tes, o suspeito preso teria sido 
o piloto da motocicleta utiliza-
da para chegar ao local onde 
estava a vítima. “As investiga-

Polícia prende homem 
e apreende espingardas

na zona rural de diamante Clementino 
Fraga promove 
seu jantar de 
confraternização

Dentro da política de 
humanização, o Complexo de 
Doenças-infectocontagiosas 
Clementino Fraga, que inte-
gra a rede hospitalar do Esta-
do, realizou um jantar de con-
fraternização para pacientes, 
familiares, acompanhantes e 
colaboradores. Esta é a sex-
ta edição do evento, que tem 
como objetivo tornar o am-
biente hospitalar mais huma-
nizado durante o período de 
internação dos pacientes.

Antes do jantar ser ser-
vido, houve a apresentação 
do “Auto de Natal” pelo gru-
po Creusa Pires, que  é pre-
sidido por Shilon Gama. O 
grupo é formado por pessoas 
da melhor idade e  encerrou 
suas atividades lúdicas na 
quarta-feira com o espetácu-
lo  dirigido pelo professor e 
coreógrafo Cláudio Silva.

“Além de nos confra-
ternizarmos e tornar o am-
biente cada vez mais huma-
nizado, esse evento também 
serve para lembrar e louvar  
a comemoração do nasci-
mento do menino Jesus.  É o 
sexto ano que promovemos 
essa ação que  eu considero 
exitosa, porque mostramos 
aos nossos pacientes o quan-
to os respeitamos e quere-
mos vê-los bem, com sua 
autoestima elevada, o que 
ajuda no seu tratamento in-
dependente de qualquer que 
seja a patologia”, destacou 
Adriana Teixeira,  diretora- 
geral do Hospital Clementino 
Fraga.

ções apontaram que o suspeito 
iria transportar o executor do 
comerciante, na promessa de 
receber a quantia de R$ 1.000 
pelo transporte. O executor 
do crime foi identificado por 
Washington Morais, que está 
foragido. Já quanto ao suspeito 
preso, ao ser identificado pela 
polícia descobriu-se que Ro-
nildo Morais já tinha mandado 
de prisão preventiva, expedido 
pela Justiça de Conceição”, disse 
a autoridade policial, acrescen-
tando que desde o dia do crime, 
a Polícia Civil recebia ligações 
por meio do número 197 (Dis-
que Denúncia da Secretaria da 
Segurança e Defesa Social), dan-
do informações sobre os envol-
vidos no assassinato.

Ainda segundo o delega-
do Glauber Fontes, o revólver 
foi encontrado na residência 
de Francisco Irineu da Concei-
ção, de 51 anos, que é tio de 
Washington Morais, apontado 
como o executor do crime. 

O suspeito que 

foi preso, Damião 

Sabino Vieira, teria 

sido o piloto da 

motocicleta utili-

zada para chegar 

ao local onde

estava a vítima

as regras são as mesmas dos 
processos anteriores.

“Essa é a primeira etapa 
do processo seletivo de 2017. 
Depois da adesão das insti-
tuições, o número de vagas 
oferecidas para os estudan-
tes será divulgado pelo MEC”, 
disse.

Essa oferta de vagas de-
pende do orçamento para o 
próximo ano, do conceito do 
curso obtido no Sistema Na-

cional de Avaliação de Edu-
cação Superior (Sinaes) e dos 
cursos prioritários.

O Governo Federal de-
terminou que 60% das va-
gas que serão oferecidas em 
cada microrregião no Fies de 
2017 deverão ser em cursos 
considerados prioritários. 
Desse montante, 50% das va-
gas deverão ser em cursos da 
área da Saúde, 40% na área 
de Engenharia e Ciência da 

Computação e os outros 10% 
para a área de Licenciatura e 
Pedagogia.

O programa
O Fundo de Financia-

mento Estudantil é destinado 
à concessão de financiamen-
to a estudantes regularmen-
te matriculados em cursos 
superiores presenciais não 
gratuitos e com avaliação po-
sitiva no Sistema Nacional de 

Avaliação da Educação Supe-
rior (Sinaes).

Além disso, o candida-
to precisa ter renda fami-
liar bruta por pessoa de até 
três salários mínimos, o que 
equivale a R$ 2.640, e deve 
ter realizado o Enem – a par-
tir de 2010 – e não ter con-
cluído algum curso de Ensi-
no Superior.

A partir do primeiro se-
mestre de 2016, a seleção dos 

estudantes aptos para a con-
tratação de Fies começou a 
ser efetuada exclusivamente 
com base nos resultados ob-
tidos no Exame Nacional do 
Ensino Médio (Enem). Com 
a nova norma, é exigido que 
o candidato alcance média 
aritmética das notas obtidas 
nas provas do Enem igual ou 
superior a 450 pontos, além 
de não poder zerar na nota 
da redação.

As instituições de Ensino Superior interessadas em participar do programa terão até o dia 6 de janeiro para realizar a inscrição no sistema do Fies

Foto: Gabrielo Jabur/Agência Brasília



Festa “Antes que o 
mundo acabe” acontece 
hoje no Centro Histórico
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Confira as melhores 
opções do final de 
semana natalino
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escritora Henriqueta 
Neiva escreve sobre a 
prática do estupro

n evento: Exposição A beleza salvará o mundo

n Artista: Camila Oliveira

n Onde: Buarque-se café com Arte

n Quando: Em cartaz até o dia 12 de janeiro 

de 2017

n Horário: 16 às 22h

n entrada: Franca 

renascimento

Serviço

Ficando em cartaz até o próximo dia 
12 de janeiro, a artista visual Camila 
Oliveira traz para o público da capital 
mais uma exposição, dessa vez intitu-
lada de “A beleza salvará o mundo”. A 
mostra é uma série de quadros com 
caveiras inspiradas na cultura pop e 
em personagens já conhecidos, como 

Batman, Mickey, Pato Donald, Simpsons e Pa-
cMan, a artista revelou em entrevista ao jornal A 
União que alguns quadros da coleção surgiram 
como sugestão do público. “As caveiras inspira-
das no Patolino e Ursinho Pooh, por exemplo, 
foram criadas a partir de pedidos que recebi 
de algumas pessoas nas mídias sociais”, contou 
Camila. Os interessados em contemplar as obras 
podem se dirigir até a Buarque-se café com Arte, 
localizado em Intermares, na Av. Mar Negro e os 
horários de visitação são das 16h às 22h. A entra-
da é gratuita. 

Todas as peças da nova coleção têm como 
base o desenho da caveira que, segundo a 
artista, representa a mudança, transmutação 
e renascimento. Desse modo, “A beleza salvará 
o mundo” propõe ao espectador uma inter-
pretação positiva e divertida por meio de um 

elemento muitas vezes associado à negativi-
dade.

Algo interessante sobre essa exposição, em 
especial, é que a cada semana, os visitantes pode-
rão conferir novas obras e sugerir temas para a 
artista criar e acrescentar à exposição.

Iniciando o tour pelo local, o público irá se 
deparar com 20 quadros que têm em sua essência 
um trabalho de resignificação da imagem icônica 
da caveira que é sempre associada ao negativo, à 
imagens de veneno, geralmente ligada à rebeldia 
ou à morte; em geral, coisas negativas. “Eu trago 
a caveira para um universo mais pop mesclando 
elas com outros ícones conhecidos, que são de-
senhos animados e outras imagens do cotidiano”, 
destacou.

Já a técnica utilizada para construção dos 
quadros, em especial desta exposição, são feitos 
por meio de colagem digital. O que demonstra 
o interesse da artista em trazer novas técnicas 
plásticas ao cenário das artes na Paraíba. 

Indo mais além, a carreira de Camila Olivei-
ra não se fixa apenas em suas famosas caveiras. 
Quando questionada em entrevista sobre a exis-
tência de outras peças e a realização de outras 
exposições a artista foi contundente em dizer que 
já realizou outros trabalhos, mas sempre mante-
ve sua linha de pensamento atual. 

“Fora as caveiras, ano passado, trabalhei na 

exposição das Fridas, que se o intitulou “ Eu me 
transformo em outras”, onde a Frida Kahlo se 
transformava em personagens do cinema clás-
sico. Além disso, também faço pintura realista 
de animais de estimação. Como antigamente se 
fazia a pintura do chefe da casa. Tenho muito 
amor pelos animais, e como criadora (mãe) de 
duas cadelas, a chefe da casa são elas. Então os 
quadros na parede levam a cara delas”, descre-
veu Oliveira.

Trabalhando muito da cultura pop, que sur-
giu diretamente das artes plásticas, mais especi-
ficamente ligado ao pintor e cineasta americano 
Andy Warhol, autor de pinturas de rostos de 
figuras famosas como as atrizes Marilyn Monroe 
e Elizabeth Taylor, Camila faz essa ponte entre o 
Pop Art dos anos 60 para compor seus trabalhos 
e ter inspirações. 

“Tiro muita inspiração do cotidiano, mas 
sempre usando referências mais antigas causan-
do assim uma interdisciplinaridade  em minha 
arte.  Eu gosto de trabalhar com a cultura pop. 
Então tudo que faz parte do cotidiano, da cultura 
pop, eu tomo como ponto de partida para meus 
trabalhos. Por exemplo, na série das Fridas eu 
objetivei trazer outras artes para dialogar com 
as artes plásticas, que foi o cinema. Gosto muito 
dessa interdisciplinaridade na minha arte”, finali-
zou a artista. 

Pop Art dos anos 60 é a inspiração da artista plástica Camila 
Oliveira na exposição intitulada “ A beleza salvará o mundo”

Personagens 
conhecidos, a  exemplo 

de Frida Kahlo e telas 
inspiradas na cultura 

pop compõem a mostra 

Lucas Silva 
Especial para A união
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Pesquisadora faz reflexão sobre problemática preocupante

Muitos homens – e tam-
bém muitas mulheres – 
devem estar perguntan-
do: Por que as mulheres, 
hoje em dia e do mundo 
todo, estão falando tanto 
sobre estupro? Por que 
algumas estão contando 

algo que aconteceu com elas num passado 
tão distante? Por que agora? Por que falar 
em público sobre algo tão pessoal? 

Porque basta de silêncio! Porque é 
preciso denunciar o que fizeram conos-
co. Porque é necessário gritar, com todas 
as nossas forças. Porque está na hora de 
acabar a cultura do estupro. Porque quere-
mos que as nossas filhas, sobrinhas, netas, 
bisnetas (minhas, do leitor e de todos os 
pais e mães) sejam respeitadas. Porque 
queremos que todas as crianças, jovens, 
mulheres adultas e idosas − sim, muitas 
mulheres idosas também são molestadas 
ou estupradas − não passem por algo tão 
constrangedor como ser molestada, e ter-
rivelmente violento como o estupro. Pre-
cisamos dar um fim à cultura do estupro. 
Precisamos dar um fim ao constrangimen-
to do “fiufiu” ou qualquer cantada na rua. 
Precisamos dar um fim ao sofrimento da 
esposa/noiva/namorada que é forçada a 
fazer sexo com seu par. Sim, existe estupro 
dentro do casamento. Precisamos dar um 
fim à dor e à humilhação da estudante/
funcionária/empresária/autônoma que 
é molestada ou estuprada por um cole-
guinha/chefe/cliente. Precisamos dar um 
fim à aflição e ao padecimento da criança, 
jovem, ou mulher adulta que é molestada 
ou estuprada por um de seus familiares ou 
por um amigo da família. Precisamos dar o 
direito de a mulher vestir a roupa que qui-
ser e ter o direito de ir ao bar/restaurante 
sozinha, sem ser julgada ou molestada.

Os números de feminicídio e estupros 
no Brasil são alarmantes. Li um texto na 
revista Cult, autoria de Eliana Dias, coor-
denadora da SOS Racismo na Assembleia 
Legislativa de São Paulo, que uma mulher 
é assassinada a cada uma hora e cinquen-
ta minutos, e a cada onze minutos uma 
mulher é estuprada no Brasil. De acordo 
com a revista Superinteressante, mais de 
um milhão de pessoas são estupradas no 
Brasil todos os anos. Parece inacreditável, 
mas é a pura verdade, caro leitor. Essa é a 
nossa realidade. Mas o problema não é só 
no Brasil. Segundo o Center for Diesease 
Control and Prevention, uma em cinco mu-
lheres vai ser estuprada ao longo da vida 
nos Estados Unidos. Estou morando neste 
País e estudo com mulheres de diversos 
países das três Américas, Ásia, África e da 
Europa, e muitas colegas falam da cultura 
do estupro em seus países, e do descaso 
da sociedade e do governo para esse tão 
grave problema. Isso é um problema de 
saúde pública, uma vez que mulheres de 
todas as idades, classes sociais, escolarida-
des, raças, nacionalidades são vítimas. 

A grande maioria das mulheres 
adultas já passou pela experiência de ser 
molestada ou estuprada. Tenho cinquenta 
e cinco anos de idade e, na minha juven-
tude, esse assunto era um tremendo tabu. 
Passei pela brutal experiência de ser 
molestada diversas vezes. Já fui moles-
tada, algumas vezes explicitamente e, às 

FOTOS: Reprodução Internet

Henriqueta Neiva 
Escritora

vezes, de forma sutil e disfarçada, 
por vizinhos, colegas de trabalho, 
professores, tarados de praia e de 
cinema, foliões de carnaval. Pa-
rei de treinar vôlei, na época de 
escola, porque o técnico gostava 
de passar a “mão boba” por mim, e 
ainda me lançava um sorriso ma-
licioso. Uma vez, quando eu tinha 
treze anos, tive um professor de 
História pervertido. Desta vez não 
quis mais ficar calada. Denunciei 
este algoz ao diretor da escola. O 
mesmo professor também tinha 
molestado diversas colegas, mas 
todas ficavam em silêncio. Preci-
sei ser a primeira a falar para as 
outras alunas terem a coragem de 
contar as suas infelizes experiên-
cias ao diretor. Logo, o pervertido 
foi expulso da escola. 

Como também já passei, na 
minha adolescência, pela constran-
gedora e aterrorizante experiência 
de ser molestada por um homem 
de meu núcleo familiar. Na época, 
fiquei tão chocada e constrangida 
que me calei.  Preferi o silêncio. 
Silenciei por medo e vergonha.  Pois 
é, temos vergonha e medo, e algu-
mas vítimas ainda sentem culpa. 
Por que temos vergonha? Por que 
nos sentimos culpadas?  Lembro 
que, quando aconteceu o episódio 
do professor da escola, mesmo eu 
sendo apenas uma garota (qua-
se uma criança), uma mulher da 
minha família falou que o professor 
me molestou porque eu era muito 
bonita e tinha a sensualidade à 
flor da pele, ou seja, segundo esta 
mulher, fui culpada por ser moles-
tada, já que eu era bonita e sensual. 

Absurdo isso, não?!  Lembro que, 
na época, eu nem sabia o que era 
sensualidade. Mas o comentário 
dela fez-me calar quando aconteceu 
o episódio do familiar pervertido. 
Como eu podia falar para alguém 
que um homem da minha família 
me molestou se eu podia ser acusa-
da de culpada por ser bonita e sen-
sual? Mas basta! Basta de vergonha! 
Basta de constrangimento! Basta de 
medo! Basta de se sentir culpada! 
Basta de silêncio! Precisamos falar 
sobre isso. É pertinente contar-
mos as nossas experiências aos 
outros, assim, as meninas, jovens e 
mulheres que estão passando por 
essa dor e humilhação agora, neste 
exato momento, terão a coragem de 
gritar, de pedir ajuda, de denunciar 
o pervertido.

Assisti esta semana, pela 
enésima vez, ao filme “Thelma e 
Louise”, do genial diretor Ridley 
Scott, escrito magnificamente pela 
roteirista Callie Khouri. Esse filme 
denuncia quanto o homem se sente 
no direito de poder molestar e 
estuprar uma mulher, e como nos 
sentimos feridas por essa perversa 
brutalidade. O filme é de 1991, mas 
parece ser atual. Temos Thelma e 
Louise hoje em dia e em todos os lu-
gares. Querido leitor, assista a esse 
filme com seus familiares e amigos. 
Assista-o, principalmente, com seus 
filhos homens. A educação começa 
dentro de casa. 

Ultimamente, temos falado do 
empoderamento da mulher, mas 
ainda vemos no Brasil, sobretudo 
nas regiões Norte e Nordeste, a 
mulher dando seu salário para o 

marido administrar. Ela trabalha, 
ganha o salário suado, mas entrega-o 
ao marido. Ele se acha no direito 
de administrar o dinheiro dela, 
pois acredita que mulher não sabe 
mexer com finanças. O leitor mais 
jovem pode pensar que isso não 
existe. Ainda existe, sim, caro jovem 
leitor! Além de ser usual o controle 
de TV ficar sempre nas mãos do 
marido, obrigando a esposa as-
sistir ao que ele quer. Como ainda 
é comum ver a mulher brasileira 
sentar no banco de trás do carro 
e oferecer o banco da frente ao 
irmão, parente ou amigo do marido, 
e também sentar no banco de trás 
para o filho ficar ao lado do pai. Isto 
é, os homens ficam na frente, e o 
lugar das mulheres é atrás deles. 
Está mais do que na hora de tudo 
isso acabar. O garoto que é edu-
cado dessa forma vai ver, quando 
for um homem adulto, a mulher 
como inferior a ele. Portanto, caras 
esposas e mães, sentem no banco 
da frente, lado a lado com o marido! 
Dividam o controle remoto da TV 
com o marido, de forma igualitária. 
Mulheres, administrem seu salário! 
Vocês podem! Vamos dar um fim à 
dominação masculina! Não quere-
mos que eles fiquem sentados no 
banco de trás, de maneira alguma. 
Queremos que fiquem sentados ao 
nosso lado. Queremos que sejamos 
iguais. Mulheres, gritem e denun-
ciem quando forem molestadas ou 
estupradas! Vamos dar um fim à 
submissão! Vamos dar um fim ao 
constrangimento de ser molesta-
das! Vamos dar um fim ao estupro! 
Vamos dar um fim ao silêncio!   

Precisamos
falar sobre o
estupro

As atrizes Susan Saradon e Geena Davis interpretam Louise Sawyer e Thelma Dickinson no filme do diretor Ridley Scoot 



Ateliê Multicultural recebe as bandas Seu Pereira 
e Musa Caliente na festa “Antes que o ano acabe”

Roteiro
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Em cartaz

Música

FM
0h - Madrugada na Tabajara
4h - Aquarela Nordestina
6h - Jornal Estadual
7h - Reserva Especial MPB
8h - Programação Musical
12h - Fala, Paraíba!
14h - Programação Musical
16h - Menu 105
18h - Tabajara Esporte
19h - Voz do Brasil
20h - Jardim Elétrico
22h - Espaço Cultural

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

PROGRAMAÇÃO DE HOJE

Rádio Tabajara

Serviço

O palco do Ateliê Multicultu-
ral Elioenai Gomes recebe hoje a 
primeira edição da festa “Antes 
que o ano acabe”. As atrações são 
as bandas Seu Pereira e Coletivo 
401 e Musa Caliente. Os ingres-
sos do último lote já estão à ven-
da apenas online pelo link www.
eventick.com.br/antesqueoa-
noacabe e custam R$ 20 (meia 
entrada), R$ 40 (inteira) e R$ 50 
(‘casadinha’ - preço promocional 
pelo par de ingressos). O evento 
está previsto para começar às 
22h e conta, ainda, com Parahyba 
Sky Jazz Foundation e os DJs 
Domênica e D-Seven fechando a 
noite. 

Seu Pereira e Musa Caliente 
prometem um show com notas 
dançantes tropicais, trazendo 
muito carimbó, cumbia, samba 
e rock. Já a banda Parahyba Ska 
Jazz Foundation, traz ao palco 
um som com influências jamai-

Por uma sociedade 
igualitária

Foi a quarta vez que o ex-senador Jesse Jackson, 
principal líder dos direitos civis norte-americanos, es-
teve no Brasil. Dessa vez, para participar, como convi-
dado especial, da 14ª edição do Troféu Raça Negra, um 
evento de grande relevo da Universidade Zumbi dos 
Palmares, sob a liderança do reitor José Vicente.

O Troféu Raça Negra foi instituído no ano 2000, 
durante as comemorações dos 500 anos de desco-
brimento do Brasil. Organizado pela organização não 
governamental (ONG) Afrobrás, em parceria com a Fa-
culdade Zumbi dos Palmares, homenageia anualmente 
as personalidades que contribuíram para a construção 
de uma sociedade plural, combatendo o preconceito, a 
intolerância e a discriminação. 

O local foi a Sala São Paulo e, entre as personali-
dades brasileiras presentes, destacaram-se o ministro 
Mendonça Filho, da Educação, e o governador Geraldo 
Alckmin, de São Paulo, além da presidente do Supre-
mo Tribunal Federal, ministra Cármen Lúcia. Todos 
falaram com muita propriedade sobre o significado do 
evento, no que ele representa como ação de liberdade, 
igualdade e empoderamento dos negros no Brasil.

Para nós, foi uma feliz oportunidade de trocar 
ideias com o ex-senador Jesse Jackson, amigo íntimo 
de Martin Luther King, seu parceiro nas lutas pelos 
direitos civis e testemunha do seu frio e lamentável 
assassinato. Ao longo de toda a vida, Jackson alcan-
çou grande reconhecimento como líder e político 
afroamericano, tornando-se também conhecido por 
ser um porta-voz de questões relativas a direitos 
civis. 

O reverendo foi um dos agraciados com o troféu 
Raça Negra em 2013 e, este ano, voltou ao evento, 
compartilhando sua história. Atualmente, um dos 
principais nomes na militância pelos direitos dos 
negros em todo o mundo, Jackson destacou a luta pela 
educação como o principal viés em busca de liberda-
de e igualdade entre as minorias: “É preciso libertar 
a mente. Congratulo-me com a Universidade Zumbi 
dos Palmares por permitir que se avance em direção a 
essas conquistas”, afirmou, usando as regras do fute-
bol como metáfora para explicar as condições ideais 
para se obter uma sociedade igualitária: “No futebol, 
o campo é plano, as regras são claras, os juízes são 
imparciais e os resultados são projetados de modo 
transparente. Se estendermos esses parâmetros para 
qualquer outra área da vida em sociedade, os negros 
brasileiros poderão se destacar igualmente, poden-
do chegar, em breve, inclusive, à presidência, como 
ocorreu nos Estados Unidos, onde a população negra é 
menor do que no Brasil.”

Arnaldo Niskier
Academia Brasileira de Letras, Professor Honoris Causa da Unicarioca, membro da 
Academia Brasileira de Educação

Opinião em destaque

 

Museu do Futebol tem entrada 
gratuita até 30 de dezembro

O Museu do Futebol, localizado no estádio do Pacaembu, terá entrada 
gratuita até 30 de dezembro e uma programação especial com oficinas para 
o público durante o período de férias escolares. O museu apresenta uma 
exposição permanente e uma temporária, sobre o futebol nas Olimpíadas, 
que termina no dia 30.

O espaço apresenta, em sua exposição permanente, a história brasi-
leira relacionada ao futebol no século 20, evidenciando o esporte como uma 
das manifestações culturais do País, por meio de vídeos, fotografias, áudios, 
objetos, com destaque para a interatividade, que propicia a troca de histórias 
e memórias com os visitantes. O passeio sensorial é dividido em três partes 
principais: História, emoção e diversão.

Teatro

A banda Parahyba Sky 
Jazz Foundation é uma 

das gratas revelações da 
música paraibana

SING, QUEM CANTA SEUS MALES ESPANTA (EUA 
2016). Gênero: Animação. Duração: 110 min. 
Classificação: livre. Direção: Garth Jennings. 
com Mariana Ximenes, Wanessa Camargo, Fiuk. 
Sinopse: Um empolgado coala chamado Buster 
decide criar uma competição de canto para au-
mentar os rendimentos de seu antigo teatro. A 
disputa movimenta o mundo animal e promove 
a revelação de diversos talentos da cidade, to-
dos de olho nos 15 minutos de fama e US$ 100 
mil dólares de prêmio. CinEspaço2: 14h, 16h20 
(DUB) e 18h40, 21h (LEG). Manaíra2: 14h, 
16h50, 19h30. Manaíra5/3D: 12h30, 15h15, 
17h40, 20h20 (DUB). Manaíra11: 13h15, 16h 
21h10. Mangabeira4/3D: 13h30, 16h (DUB). 
Mangabeira5/3D:12h30, 15h, 17h45, 20h30. 
(DUB). Tambiá3: 14h25. Tambiá5/3D: 14h20, 
16h25, 18h30, 20h35 (DUB).

MINHA MÃE É UMA PEÇA 2 (BRA 2016). Gênero: 
Comédia. Duração: 86 min. Classificação: 12 
anos. Direção: César Rodrigues. Com Paulo 
Gustavo, Rodrigo Pandolfo, Mariana Xavier. 
Sinopse: Dona Hermínia está de volta, des-
ta vez rica, pois passou a apresentar um 

bem-sucedido programa de TV. Porém, a 
personagem superprotetora vai ter que lidar 
com o ninho vazio, afinal Juliano e Marcelina 
resolvem criar asas e sair de casa. CinEspaço4: 
14h, 16h, 20h, 22h. Manaíra3: 12h45, 14h50, 
17h, 19h20, 21h30. Manaíra4: 14h10, 16h30, 
18h45, 20h50. Mangabeira2: 14h30, 19h30. 
Mangabeira3: 13h, 15h45, 18h45, 21h. Tam-
biá1: 16h40. Tambiá4: 14h05, 15h45, 17h25, 
19h05, 20h45. 

ANIMAIS FANTÁSTICOS E ONDE HABITAM (EUA 
2016). Gênero: Aventura. Duração: 135 min. 
Classificação: 12 anos. Direção:  David Yates. 
Com Eddie Redmayne, Katherine Waterston, 
Dan Fogler. Sinopse: O excêntrico magizoolo-
gista Newt Scamander chega à cidade de Nova 
York com sua maleta, mas Newt mal sabe que 
precisará usar suas habilidades e conhecimen-
tos para capturar uma variedade de criaturas 
que acabam saindo da sua maleta. CinEspaço1: 
14h20, 17h (LEG). Manaíra1: 14h. 

CINE BANGÜÊ: LUA EM SAGITÁRIO (BRA 2016). 
Gênero: Romance. Duração: 100 min. Clas-

sificação: 14 anos. Direção: Marcia Paraiso. 
Com Manuela Campagna, Jean Pierre Noher, 
Fagundes Emanuel, Andrea Buzato, Ana 
Cecília Costa, Serguei, Elke Maravilha. Si-
nopse: Ana vive em uma pequena cidade na 
fronteira do Brasil com a Argentina, um lugar 
sem internet banda larga e sem opções de 
lazer. Seu refúgio é “A Caverna”, um misto de 
lanhouse e sebo de livros e discos, tocada 
pelo misterioso argentino LP. E é lá que 
ela conhece e se apaixona por Murilo. Cine 
Bangüê: 18h30, 19h30, 20h30.
  
CINE BANGÜÊ: SANGUE DO MEU SANGUE (FRA 
2016). Gênero: Drama. Duração:  106 min. Clas-
sificação: 14 anos. Direção: Marco Bellocchio. 
Com Roberto Herlitzka, Pier Giorgio Bellocchio, 
Alba Rohrwacher, Lidiya Liberman. Sinopse: 
No século 17, Federico Mai, um jovem padre, é 
chamado até um convento na cidade de Bobbio. 
Seu irmão cometeu suicídio e não pode ser 
enterrado em terreno sagrado, a não ser que 
sua amante, a freira Benedetta, confesse seus 
pecados, e salve assim a alma do morto.  Cine 
Bangüê: 18h30, 20h30.

canas regado a Ska, groove, jazz 
e funk. 

Discotecagem
Abrindo os portais da noite, 

uma discotecagem de grooves de 
alto escalão afinando as canelas pre-
parando a pista para a decolagem 
da festa!. Com um set repleto de 
pérolas da música dançante brasi-

leira. A noite começa com D-Seven. 
Engrossando o caldo do evento, 
Dômenica Pinto prepara os mais 
caprichosos spins and sounds. 

Além das atrações, a festa 
conta com a “hora do jambu”, com 
distribuição de cachaça à base de 
jambu (fruto típico do Estado do 
Pará). A realização é de Derrame 
Produções & Refinaria Cultural. 

FOTO: Divulgação

n Evento: Festa “Antes que o ano acabe”

LINE-UP: Seu Pereira e Musa Caliente + Partici-

pação de Totonho e Vieira |  Parahyba Ska Jazz 

Foundation + Jacob Bruno (DF) | Domênica Pinto 

(Festa Fuego) |  D-Seven (DJ set)

n Vendas: Somente online: www.eventick.com.

br/antesqueoanoacabe

n Último lote: A partir de 20/Dez 

meia-entrada - R$ 20 | inteira individual - R$ 40 

| Inteira casadinha - R$ 50 (dois ingressos)

n Local: Ateliê Multicultural Elioenai Gomes 

(Ladeira da Borborema, 101, Varadouro)

Para os ingressos de meia-entrada válidos para 

estudante/professor/idoso, é obrigatório a apre-

sentação de documentos oficiais de compro-

vação para uso do direito;

280 ingressos meia-entrada estarão dis-

poníveis obedecendo a lei municipal 12.933/2013 

que garante 40% da totalidade de ingressos 

disponíveis;

n Realização: Derrame Produções & Refinaria 

Cultural

Serviço



Banda 5 de Agosto realiza 
Concerto de Natal na Lagoa 

riada em maio de 1964, início dos anos de chumbo no 
Brasil, pelo prefeito Domingos Mendonça Neto a “ban-
dinha”, como carinhosamente é conhecida pelos vetera-
nos que participaram da sua fundação, 5 de Agosto se 
apresenta hoje no Parque Solon de Lucena às 18h30 com 
o Concerto de Natal. Nunca perdendo a sua aura oficial, 

apesar da versatilidade com que se desdobrava na execução de 
peças clássicas e românticas de Mozart, Villa-Lobos e Beethoven, 
a banda tem grande destaque na cena paraibana e promete levar a 
todos uma noite especial. 
 

C

FOTOS: Divulgação

Agenda
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Fim de semana
ATRAÇÕES DIVERSAS

n Quando: Hoje
n Onde: Vila do Porto
n Horário: 23h
n Entrada: Antecipado: 
R$ 25 e na porta: R$ 35

PHOSPHOREScEnT 
SummER

n Onde: Bali Beach Club
n Quando: Amanhã
n Horário: 22h
n Entrada: R$ 25

PSy nOEl
Hoje

Hoje

nAITAl FREE 
cOm DJ kylT 

n Quando: Amanhã
n Onde: Ateliê Multicultural
n Horário: 23h55
n Entrada: Franca

Paraíba: todos os cantos Teresa Duarte - teresaduarte2@hotmail.com

l  Dicas 
Algumas ações que podem ser de-
nunciadas pelo turista que comprar 
pacotes turísticos em agências de 
viagens:
n Guia de turismo sem portar a res-
pectiva credencial, caracteriza ilega-
lidade;
n Agente de viagens exercendo as 
atividades de guia de turismo sem ser 
credenciado como tal;
n Guia de turismo exercendo as ati-
vidades de agência de viagens sem 
ser credenciado como agente de 
viagens;
n Guia nacional exercendo a categoria 
de guia regional ou vice versa;
n Promotora de vendas exercendo a 
profissão de guia de turismo ou agen-
te de viagens.

l  Artesanato 
“Joias em Osso” é o nome do quiosque instalado há 33 anos no Farol do Cabo 

Branco que tem chamado a atenção de turistas pela qualidade do artesanato co-
mercializado. Além da bijuteria confeccionada com o osso bovino, o local tornou-se 
atrativo turístico para as vendas do artesanato produzido na madeira, conchas e 
cerâmica. Informações 98738-1838.

l  litoral
Quem gosta do turismo de aventura uma 

boa pedida é o passeio de buggy que a Coo-
perativa dos Profissionais de Turismo e Lazer 
do Estado da Paraíba – Cooperbuggy, realiza 
em praias do Litoral paraibano, com profissio-
nais capacitados oferecendo toda segurança. 
O Município de Lucena é um ponto forte para 
esse tipo de turismo, onde o turista poderá 
percorrer sítios na zona rural, presenciar a 
beleza e tomar banho no encontro das águas 
dos rios Camaragibe e Miriri, bem como viven-
ciar no alto do Mirante a beleza da natureza. 
Informações no fone (83) 3226-6707, E-mail: 
cooperbuggy@hotmail.com ou no site http://
www.paraibacooperativo.coop.br/.

Foto: teresa Duarte

FotoS: Divulgação

l  Passeios 
A 100% Lazer elaborou uma série 

de passeios para Picãozinho, Areia 
Vermelha e Piscinas do Seixas, para 
terceira temporada de dezembro 2016. 
Realizados em embarcações que ofe-
recem conforto e total segurança 
aos participantes, os passeios serão 
realizados nos dias 25, 26, 27, 28, 30 e 
31. Informações nos telefones 98863-
0715/99830-0007 ou pelos sites: 
www.passeioemjoãopessoa.com.br e 
www.paraibatravel.com.br.  

l cariri 
Um dos destinos turísticos que vem 

chamando a atenção na Paraíba, em 
contraponto aos famosos atrativos de 
sol e mar do Estado, é a Rota Cariri Cul-
tural – entre pedras e veredas. Com suas 
variações climáticas e identidades cultu-
rais, a região já consolidou seis pontos 
de visitação neste roteiro, com atrações 
culturais, ecológicas e rurais, no Assen-
tamento Santa Catarina, na cidade de 
Monteiro, a 300 km de João Pessoa. O 
principal ponto de visitação da Rota é o 
Complexo Turístico Zabé da Loca, com-
posto por um restaurante, um memorial 
e a antiga loca onde a tocadora de pífa-
no Isabel Marques da Silva, conhecida por 
Zabé, morou por mais de duas décadas. 
A Rota também mostra mais dois mes-
tres da cultura popular, o poeta Espedito 
de Mocinha e o tocador de gaita, João 
de Amélia. Os outros pontos de visitação 
são as lajes das Moças e de Nevinha e a 
Pedra da Lua.

l  cabedelo 
A 3ª edição do Natal de Cores 

e Corais, realizado pela Prefeitura 
Municipal de Cabedelo, na Praça Ge-
túlio Vargas, acontece até o próxi-
mo domingo. Neste ano a novidade 
é a ampliação do Festival de Balé, 
que terá apresentações temáticas. 
Com uma decoração reciclável e 
uma lona de circo montada na Pra-
ça, o Natal de Cores e Corais con-
tará, ainda, durante os cinco dias, 
com Auto de Natal, apresentações 
de grupos culturais locais e toda a 
magia que permeia a data, já tão 
aguardada pelos cabedelenses. A 
programação foi iniciada na noite 
da última quarta-feira, com a che-
gada do Papai Noel e o Auto de Na-
tal – Natal conta Natal, e a encena-
ção conta a história do nascimento 
de Cristo, com texto adaptado de 
Altimar Pimentel, direção geral de 
Alessandro Tcchê e assistente de 
direção Isaque Lima. 

Sábado Sábado

n Quando: Domingo
n Onde: Primeira Igreja 
Batista em Tibiri II
n Horário: 18h
n Entrada: Franca 

cAnTATA 
nATAlInA Domingo



Exército sírio anuncia 
a retomada total de 
Aleppo dos rebeldes
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Senadores vão ao STF contra projeto 
TELECOMUNICAÇÕES

André Richter
Da Agência Brasi

Senadores de oposição se 
reuniram ontem com a presi-
dente do Supremo Tribunal 
Federal (STF), Cármen Lúcia, 
para pedir urgência no julga-
mento da ação liminar na qual 
os parlamentares pretendem 
suspender a tramitação do 
projeto que muda a Lei Geral 
de Telecomunicações.

Os senadores recorre-
ram ao Supremo para impe-
dir que a matéria seja enviada 
para sanção da Presidência 
da República e que o projeto 
seja votado pelo plenário do 
Senado. A matéria foi apro-
vada no dia 6 de dezembro 
na Comissão Especial do De-
senvolvimento Nacional do 
Senado. Antes de recorrer ao 
STF, os parlamentares proto-
colaram o mesmo recurso na 
Mesa Diretora do Senado.

De acordo com a se-
nadora Vanessa Graziotin 
(PcdoB-AM), o texto deveria 

tramitar em pelos menos três 
comissões que envolvem a 
matéria e passar por votação 
no plenário. Para a senadora, 
o projeto de lei não foi levado 
ao plenário porque os defen-
sores do texto “tiveram receio 
do debate para favorecer inte-
resse de alguma empresa”.

Além da senadora ama-
zonense, também assinam 
a petição os senadores Lin-
dbergh Farias (PT-RJ), Hum-
berto Costa (PT-PE), Lídice da 
Mata (PSB- BA), Reguffe (sem
-partido-DF), Paulo Rocha 
(PT-PA), Regina Sousa (PT-PI) 
Gleisi Hoffmann (PT-PR).

Uma das principais alte-
rações na Lei Geral de Teleco-
municações é a que permite a 
adaptação da modalidade de 
outorga do serviço de telefonia 
fixa de concessão para auto-
rização, mediante solicitação 
da concessionária. Segundo a 
proposta aprovada, a Agência 
Nacional de Telecomunicações 
(Anatel) vai deliberar sobre 
o pedido mediante o cumpri-
mento de requisitos específi-
cos, como a garantia da pres-
tação de serviço em áreas sem 
concorrência e a continuidade 
dos contratos já assumidos.

Parlamentares tentam 
suspender a tramitação 
de proposta no Senado

A presidente do STF, Cármen Lúcia, reuniu-se com os senadores, que pediram urgência no julgamento de liminar para suspender projeto 
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Da Agência Estado

A chapa da presidente cas-
sada Dilma Rousseff e do pre-
sidente Michel Temer recebeu 
dinheiro de caixa 2 da Ode-
brecht na campanha de 2014, 
segundo delação da emprei-
teira à força-tarefa da Lava 
Jato. Os relatos, já documenta-
dos por escrito e gravados em 
vídeo, foram feitos na semana 
passada durante os depoimen-
tos de executivos ao Ministério 
Público Federal.

Em pelo menos um depoi-
mento, a Odebrecht descreve 
uma doação ilegal de cerca de 
R$ 30 milhões paga no Brasil - 
para a coligação “Com a Força 
do Povo”, que reelegeu Dilma 
e Temer em outubro de 2014. O 
valor representa cerca de 10% 
do total arrecadado oficialmen-
te pela campanha. O jornal O 
Estado de S. Paulo apurou que 
durante os depoimentos de de-
lação premiada, os procuradores 
se consultavam por meio de um 
grupo de WhatsApp para trocar 
informações.

Justiça Eleitoral
O relato da Odebrecht deve 

ter repercussão no Tribunal Su-
perior Eleitoral (TSE), que apura 
abuso de poder político e eco-
nômico na campanha. A fase de 
instrução na Corte ainda não 
foi concluída, o que permite 
que uma das partes ou o Minis-
tério Público peçam o compar-
tilhamento do material da Lava 
Jato ao ministro do Supremo 
Tribunal Federal (STF), Teori Za-
vascki, após a homologação das 
delações.

Ao TSE, até agora, nenhu-

ma das 37 pessoas que presta-
ram depoimento na ação que 
investiga a chapa relatou paga-
mento de caixa 2 diretamente 
para a campanha Dilma-Temer. 
Por essa razão, a importân-
cia dos depoimentos da Ode-
brecht. Uma possível explicação 
é que, na disputa presidencial 
de 2014, várias empreiteiras já 
tinham sido alvo da Lava Jato. A 
7ª fase, deflagrada em novem-
bro daquele ano, prendeu 17 
executivos. Não era o caso da 
Odebrecht. Marcelo, então pre-
sidente do grupo, só foi preso 
em junho de 2015.

Neste período, a Odebrecht 
ainda desafiava os investigado-
res, primeira explicação encon-
trada na Lava Jato para o fato 
de a empresa supostamente ter 
recorrido ao caixa 2 em meio 
às investigações. A segunda 
é a de que o dinheiro para a 
chapa Dilma-Temer seria uma 
forma de tentar se blindar das 
investigações, comprando ain-
da mais apoio político. “Era a 
única empreiteira que ‘estava 
em condições’ de fazer contri-
buições ilícitas”, afirma um dos 
envolvidos.

Mais um caso
Outra delação premiada 

em negociação também deve 
citar caixa 2 para a chapa Dil-
ma-Temer. O casal de marque-
teiros João Santana e Mônica 
Moura já sinalizou que vai re-
latar pagamento de recursos 
não contabilizados em 2014, 
envolvendo a Odebrecht. Um 
documento da Polícia Federal, 
revelado pela revista Época, 
em março, mostrou que San-
tana recebeu R$ 21,5 milhões 

da Odebrecht após o pleito de 
2014, no Brasil.

A reportagem apurou que 
a proposta de delação da publi-
citária, que cuidava ao lado do 
marido das campanhas do Parti-
do dos Trabalhadores, ainda es-
taria em negociação.

Defesas
O advogado Gustavo Gue-

des, que defende Temer no pro-
cesso do TSE, disse que “desco-
nhece absolutamente o assunto” 
e só vai se manifestar quando as 
delações forem homologadas. 
“É difícil comentar delação em 
tese”, afirmou.

Sobre depoimentos de dela-
tores da Odebrecht serem com-
partilhados no processo que tra-
mita no TSE, ele afirma que tem 
dúvidas sobre a possibilidade 
jurídica de isso ocorrer, uma vez 
que seria agregar novos fatos ao 
inquérito.

Defensor da presidente cas-
sada Dilma Rousseff no caso, 
Flávio Caetano disse que quem 
responde pelas doações para 
a campanha de 2014 é o ex-
tesoureiro Edinho Silva. A re-
portagem tentou contato com 
Edinho, mas ele não ligou de 
volta. Em depoimento ao TSE, 
em novembro, ele disse que a 
Odebrecht foi a única emprei-
teira que repassou dinheiro via 
diretório do PT. As demais não 
utilizaram a triangulação e de-
positaram diretamente na con-
ta da chapa.

A Odebrecht diz, em nota, 
que não comenta as delações, 
mas reafirma seu compromisso 
de colaborar com a Justiça. As 
informações são do jornal O 
Estado de S. Paulo.

Odebrecht confirma doação de 
caixa 2 para chapa Dilma-Temer

DELAÇÃO PREMIADA

Da Agência Brasil

Dois dias depois de a 
Câmara dos Deputados im-
por uma derrota à equipe 
econômica do governo ao 
modificar o projeto de lei 
da renegociação da dívida 
dos estados com a União, o 
presidente da Casa, deputa-
do Rodrigo Maia (DEM-RJ), 
manifestou ontem apoio às 
medidas do ajuste fiscal em 
almoço oferecido ao minis-
tro da Fazenda, Henrique 
Meirelles.

No encontro, foi com-
binado o cronograma de 
votações da reforma da Pre-
vidência e outros projetos 
do ajuste fiscal. Para Maia, a 
Câmara deve finalizar a vo-
tação da proposta de emen-

da à Constituição (PEC) da 
reforma da Previdência até 
o final de março.

Após o encontro com 
Meirelles, o presidente da 
Câmara, que chegou a se 
referir à equipe econômica 
como “pessoas que têm um 
coração que não bate com 
emoção”, defendeu as medi-
das adotadas pela Fazenda.

Compromisso
“Quero deixar claro, 

em relação à votação desta 
semana, que a nossa po-
sição e da base aliada é de 
compromisso com o ajuste 
fiscal, com as votações que 
teremos no próximo ano, 
principalmente na reforma 
da Previdência”, disse o Ro-
drigo Maia.

Da Agência Brasil 

A presidente do Supre-
mo Tribunal Federal (STF), 
Cármen Lúcia, pediu ontem 
informações à Câmara dos De-
putados e à Advocacia-Geral 
da União (AGU) sobre a trami-
tação da Proposta de Emenda 
à Constituição (PEC) da Refor-
ma da Previdência. O pedido 
de informações faz parte de 
ação na qual associações de 
trabalhadores e aposentados 
pedem a suspensão do anda-
mento da proposta.

De acordo com decisão, 
a AGU, a Câmara, além do Se-
nado e da Procuradoria-Geral 
da República (PGR) terão cin-
co dias para se manifestar no 
processo. Após o prazo, a limi-

nar estará pronta para decisão 
da ministra.

Em uma ação protoco-
lada na quarta-feira (21), a 
Confederação Nacional dos 
Trabalhadores na Indústria 
Química (CNTQ), a Federa-
ção dos Empregados de Au-
tônomos de São Paulo e o 
Sindicato Nacional dos Apo-
sentados da Força Sindical 
alegam que a PEC restringe 
direitos dos trabalhadores.

A reforma enviada ao 
Congresso Nacional estabelece 
a idade mínima de 65 anos e 
tempo mínimo de contribuição 
de 25 anos para homens e mu-
lheres se aposentarem. Essa 
regra valerá para homens com 
idade inferior a 50 anos e mu-
lheres com menos de 45 anos.

Maia manifesta apoio a 
medidas de ajuste fiscal

Reforma da Previdência: 
ministra pede explicação

ENCONTRO COM MEIRELLES

AÇÃO NO SUPREMO 
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Mestre, intelectual refinado 
e amigo dos pobres

Perdi um mestre, um mecenas, um protetor e um amigo 
entranhável. Coisas importantes vão ser ditas e escritas so-
bre o Cardeal Dom Paulo Evaristo Arns, falecido  no dia 14 
de dezembro. Não direi nada. Apenas dou  meu testemunho.

Conheci-o  no final dos anos 50 do século passado em Agu-
dos-SP quando ainda era seminarista. Voltou de Paris com fama 
de ser doutor pela Sorbonne. No seminário com cerca de 300 
estudantes introduziu metodologias pedagógicas novas. Fez-
nos conhecer a literatura grega e latina, línguas que dominava 
como dominamos o vernáculo. Fez-nos ler as tragédias de Só-
focles e de Eurípedes em grego. Sabíamos tanto grego que até 
representamos a Antígona em grego. E todos entendiam.

Depois vim a conhecê-lo em Petrópolis como professor 
dos padres da Igreja e da história cristã dos dois primeiros 
séculos. Obrigava-nos a ler os clássicos em suas línguas ori-
ginais, São Jerônimo, seu preferido, em latim e São João Cri-
sóstomo, em grego.

Quando o visitei há dois anos no convento de religiosas 
na periferia de São Paulo o encontrei lendo sermões em gre-
go de São João Crisóstomo.

Foi nosso Mestre de estudantes durante todo o tempo da 
teologia em Petrópolis de 1961-1965. Acompanhava com zelo 
cada um em suas buscas, com um olhar profundo que parecia ir 
ao fundo da alma. Era alguém que sempre procurou a perfeição. 
Até entre nós estudantes disputávamos para ver quem encontra-
va algum defeito em sua vida e atividade. Cantava maravilhosa-
mente o canto gregoriano no estilo de Solemnes, mais suave do 
que o duro de Beuron que predominava até a chegada dele.

Durante quatro anos o acompanhei na pastoral da perife-
ria. Nas quintas-feiras à tarde, no sábado à tarde e no domingo 
todo, acompanhei-o na capela do bairro Itamarati em Petró-
polis. Visitava casa por casa, especialmente as famílias portu-
guesas que cultivavam flores e horticultura. Onde chegava logo 
fundava uma escola. Estimulava os poetas e escritores locais. 
Depois da missa das 10.00 os reunia na sacristia para ouvir os 
poemas e os contos que haviam produzido durante a semana. 
Estimulava intelectualmente a todos a lerem, escreverem e a 
narrarem para os outros as histórias que liam.

Era um intelectual refinado, conhecedor profundo da li-
teratura francesa. Escreveu 49 livros. Instigava-nos a seguir 
o exemplo de Paul Claudel que costumava cada dia a escre-
ver pelo menos uma página. Eu segui seu conselho e hoje já 
passei dos cem livros.

O que sempre me impressionou nele foi seu amor e seu 
afeto franciscano pelos pobres. Feito bispo auxiliar de São 
Paulo ocupou-se logo com as periferias, fomentando as co-
munidades eclesiais de base e empenhando pessoalmente 
Paulo Freire. Como era tempo da ditadura, especialmente 
férrea em São Paulo, logo assumiu a causa dos refugiados 
vindo do horror das ditaduras da Argentina, do Uruguai e 
do Chile. Sua missão especial era visitar as prisões, ver as 
chagas das torturas, denunciá-las com coragem e defender 
os direitos humanos violados barbaramente. Correu riscos 
de vida com ameaças e atentados. Mas como franciscano, 
sempre mantinha a serenidade como quem está na palma 
da mão de Deus e não nas garras dos policiais da repressão.

Talvez seu feito maior foi  O Projeto Brasil: Nunca Mais de-
senvolvido por ele, pelo Rabino Henry Sobel e pelo pastor pres-
biteriano Jaime Wright  com toda uma equipe de pesquisado-
res. Foram sistematizadas  informações de mais de 1.000.000 
de páginas contidas em 707 processos do Superior Tribunal 
Militar. O livro publicado pela Editora Vozes “Brasil Nunca 
Mais” teve papel fundamental na identificação e denúncia dos 
torturadores do regime militar e acelerou a queda da ditadura.

Eu pessoalmente sou-lhe profundamente grato por  me 
ter acompanhado no processo doutrinário movido contra 
mim pelo ex-Santo Ofício em 1982 em Roma sob a presidên-
cia do então Card. Joseph Ratzinger. No diálogo que se seguiu 
ao meu interrogatório entre o Card. Ratzinger, o Card. Lors-
cheider, o  Card. Arns com a minha participação, ele corajosa-
mente deixou claro ao Card. Ratzinger: “esse documento que 
o Sr. publicou há uma semana sobre a Teologia da Libertação 
não corresponde aos fatos que nós bem conhecemos;  essa 
teologia é boa para os fiéis e para as comunidades; o Sr. assu-
miu a versão dos inimigos desta teologia que são os militares 
latino-americanos e os grupos conservadores do episcopado, 
insatisfeitos com as mudanças na pastoral e nos modos de vi-
ver a fé que este tipo de teologia implica”. E continuou: “cobro 
do Sr. um novo documento, este positivo, que valide esta for-
ma de fazer teologia a partir do sofrimento dos pobres e em 
função de sua libertação”. E assim ocorreu, três anos após.

Tudo isso já passou. Fica a memória de um cardeal que 
sempre esteve do lado dos pobres e que jamais deixou que o 
grito do oprimido por seus direitos violados ficasse sem ser 
ouvido. Ele é uma referência perene do bom pastor que dá 
sua vida pelos pequenos e sofredores deste mundo.

Temer diz não pensar em renúncia e 
que vai recorrer caso TSE casse chapa

A Ordem dos Advogados do 
Brasil (OAB) anunciou ontem 
que vai recorrer à Justiça Fede-
ral para suspender a resolução 
da Agência Nacional de Aviação 
Civil (Anac) que aprovou novas 
regras para o transporte aéreo 
de passageiros, entre elas o fim 
da franquia de bagagens aos 
passageiros do transporte aéreo. 
De acordo com a entidade, o fim 

da franquia vai permitir que as 
empresas aéreas possam impor 
qualquer tipo de cobrança “abu-
siva e onerosa” ao passageiro.

“A extinção da franquia de ba-
gagens despachadas é medida des-
vantajosa para os usuários/consumi-
dores e não há nenhuma garantia 
que haverá queda nos preços das 
tarifas. Isto é, a aplicação dos dispo-
sitivos impugnados deixa o usuário/
consumidor a mercê das políticas 
de livre tarifação que as empresas 
queiram praticar”, diz a OAB.

As regras aprovadas pela Anac 
entrarão em vigor a partir de 14 
de março do ano que vem. Atu-
almente, a franquia de bagagens 
é de um volume de 23 quilos nos 
voos domésticos e de dois volumes 
de 32 quilos nos internacionais.

De acordo com a agência regu-
ladora, as novas medidas colocam 
o Brasil em um patamar interna-
cional, dão clareza ao consumidor 
sobre os serviços que estão sendo 
cobrados e tranquilidade ao mer-
cado do setor aéreo.

OAB tem recurso contra cobrança
BAgAgeM NO trANspOrte AéreO

A produção brasileira 
de café alcançou 51,37 mi-
lhões de sacas de 60 quilos 
do produto beneficiado em 
2016, somadas as espécies 
arábica e conilon. Os nú-
meros foram divulgados 
ontem, em Brasília, pela 
Companhia Nacional de 
Abastecimento (Conab).

A quantidade represen-
ta um acréscimo de 18,8% 
em relação à safra ante-
rior e supera o recorde de 
2014, quando foram regis-

tradas 50,8 milhões de sa-
cas. A Conab informou que 
a área plantada no País teve 
redução, totalizando 2,22 
milhões de hectares, com 
decréscimo de 1,1% em re-
lação a 2015. A entidade 
destaca, contudo, que hou-
ve ganho de produtividade: 
a média de 26,33 sacas por 
hectares superou em 17,1% 
a da safra de 2015.

O órgão indicou como 
um dos motivos para os 
ganhos de produtividade 
foram as condições climá-
ticas favoráveis nas princi-

pais regiões produtoras de 
arábica. Os maiores ganhos, 
segundo a Conab, ocorre-
ram em São Paulo (46,7%¨), 
Mato Grosso (39,4%) e Mi-
nas Gerais (32,2%).

Café arábica 
O café arábica dominou 

as lavouras de café no País, 
representando 84,4% da 
produção total do grão com 
uma produção de 43,38 mi-
lhões de sacas. O resultado 
demonstra um crescimento 
de 35,4% em relação à safra 
anterior e se justifica pelo 

aumento de 46 mil hectares 
da área em produção.

A produção do café co-
nilon, que representa 15,6% 
do total de café do País, está 
estimada em 7,98 milhões 
de sacas, com redução de 
28,6% na comparação com a 
safra passada.

Nesse caso, houve di-
minuição de 4% na área de 
produção e problemas cli-
máticos pontuais, como seca 
e má distribuição de chuvas 
por dois anos no Espírito 
Santo, maior produtor da 
espécie no País.

Produção de café cresce 18,8%
51,37 MILhões de sACAs eM 2016

As regras para bagagens em viagens de avião aprovadas pela Anac entrarão em vigor a partir de 14 de março do ano que vem

Da Agência Brasil

André Richter
Da Agência Brasil

O presidente Michel Te-
mer afirmou ontem que não 
pensa em renunciar ao cargo 
e que vai recorrer com recur-
sos e mais recursos, caso o 
TSE (Tribunal Superior Elei-
toral) julgue procedente a 
ação que pede a cassação da 
chapa Dilma-Temer.

“Não tenho pensado nis-
so [em renunciar ao cargo de 
presidente da República]”, dis-
se Temer durante café da ma-
nhã com jornalistas no Palácio 
da Alvorada. “Havendo uma 
decisão [do TSE por cassar a 
chapa], haverá recursos e mais 
recursos”, completou Temer.

O presidente, porém, res-
saltou que será “obediente” 
à decisão final do Judiciário 
seja ela qual for.

No primeiro semestre 
do ano que vem o TSE deve 

julgar uma ação protocolada 
pelo PSDB, hoje na base de 
Temer, pedindo a cassação da 
chapa PT-PMDB por supos-
to abuso de poder político e 
econômico nas eleições presi-
denciais de 2014.

Lava Jato
Citado por pelo menos 

três delatores da Odebrecht 
por supostas práticas ilegais, 
Temer afirmou que não “in-
surgiu” contra a Operação Lava 
Jato, mas que não se pode “sol-
tar uma delação por semana”.

“Pedi que se acelere o 
processo”, ressaltou o pee-
medebista.

O presidente admitiu 
que vazamentos do conteúdo 
das delações da empreiteira 
“cria um clima de instabilida-
de no país” ao atingir o cora-
ção de seu governo, com cita-
ções a seu nome e ao de dois 
de seus principais auxiliares, 
os ministros Eliseu Padilha 
(Casa Civil) e Moreira Franco 

(Parcerias e Investimentos).
Mesmo assim, Temer ga-

rantiu que não vai afastar Padi-
lha do cargo.

“Não tirarei o chefe da 
Casa Civil. Ele continua firme e 
forte à frente da Casa Civil. Não 
haverá mudança nenhuma”, 
afirmou o presidente.

O presidente, porém, dei-
xou em aberto a possibilidade 
de fazer uma reforma ministe-
rial no ano que vem para agra-
dar a aliados insatisfeitos com 
pouca participação no governo.

“Não sei o que vai acon-
tecer lá na frente mas não há 
intenção, nesse momento, de 
fazer qualquer alteração mi-
nisterial”, completou.

Impopularidade
Temer disse ainda que 

está aproveitando a impopu-
laridade de seu governo para 
tomar medidas consideradas 
impopulares, mas que, na sua 
avaliação são “necessárias ao 
país”, como as reformas Traba-

lhista e da Previdência.
“Um governo com po-

pularidade extraordinária 
não poderia tomar medidas 
impopulares”, afirmou o pre-
sidente. “Estou aproveitando 
a suposta impopularidade 
para tomar medidas impo-
pulares”, completou.

Após o café da manhã, po-
rém, Temer disse que não abria 
mão da popularidade, mas que 
os índices não o incomodavam 
para governar.

De acordo com a última 
pesquisa Datafolha, a popula-
ridade de Temer despencou 
desde julho, acompanhada da 
queda de confiança na econo-
mia a níveis pré-impeachment 
de Dilma Rousseff.

Segundo o levantamento, 
51% dos brasileiros conside-
ram a gestão do peemedebista 
ruim ou péssima, ante 31%, 
em julho. Além disso, 63% dos 
entrevistados querem a renún-
cia do presidente para a reali-
zação de eleições diretas.

Ele disse que será “obediente” 
à decisão final do Poder 
Judiciário seja ela qual for

FOtO: José Cruz/Agência Brasil
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Exército sírio anuncia a retomada
total de Aleppo de tropas rebeldes
A segunda maior cidade do 
país foi desvastada por 
sucessivos bombardeios

O Exército da Síria anun-
ciou ontem que retomou to-
talmente a cidade de Alep-
po. O último comboio que 
transportava rebeldes e civis 
saiu da cidade na noite des-
sa quinta (horário local), se-
gundo comunicado. 

A segunda maior cida-
de da Síria foi devastada 
por sucessivas ofensivas do 
regime em mais de quatro 
anos de combates, mas es-
pecialmente pelos bombar-
deios de Exército sírio e de 
seu aliado russo nos últimos 
meses. As forças do governo 
ocupavam a Zona Oeste da 
cidade e, desde julho des-
te ano, formavam um cerco 
contra os rebeldes, que con-
trolavam bairros do leste. 

“Os quatro últimos ôni-
bus que transportam terro-
ristas e suas famílias chega-
ram a Ramusa”, bairro do sul 
de Aleppo controlado pelas 
tropas governamentais, indi-
cou a televisão estatal síria. 

Trata-se da maior vi-
tória do regime sírio desde 
2011, quando teve início a 
guerra, segundo a agência 
France Presse. 

“Graças ao sangue de 
nossos mártires e aos sacri-
fícios das nossas valentes 
Forças Armadas, assim como 
às forças auxiliares e aliadas 
(...), o Estado maior das For-
ças Armadas anuncia o retor-
no da segurança em Aleppo, 
após sua libertação do terro-
rismo e dos terroristas e da 
saída dos que continuavam 
ali”, diz o comunicado. 

Trinta e um observa-
dores da ONU chegaram na 
Zona Leste da cidade para 
supervisionar a fase final da 
operação, segundo anunciou 
ontem Jens Laerke, porta-voz 
do escritório de coordenação 
dos assuntos humanitários 

da ONU (Ocha). A medida 
responde a uma resolução 
adotada em 19 de dezembro 
pelo Conselho de Segurança. 

Operação de retirada
Lançada em 15 de de-

zembro após um acordo 
promovido pela Rússia, Irã e 
Turquia, que apoia a rebelião, 
a operação de evacuação so-
freu vários atrasos devido à 
desconfiança entre os belige-
rantes, aos problemas logís-
ticos e, desde quarta-feira, a 
uma nevasca que retardou o 
trânsito de veículos em dire-
ção aos territórios rebeldes. 

De acordo com um novo 
relatório do CICV, cerca de 34 
mil pessoas foram retiradas 
desde o início da operação no 
enclave rebelde. Mas não foi 
divulgado um número oficial. 

Munidos com armas de 
pequeno porte, rebeldes a 
bordo de vinte pickups, táxis 
e carros deixaram a cidade 
na parte da manhã, atraves-
sando o posto de Ramussa, 
no sul de Aleppo, para che-
gar na zona rebelde a oeste 
da cidade, de acordo com um 
correspondente da AFP. 

Um mês antes do iní-
cio da retirada dos rebel-
des, em 15 de novembro, o 
regime lançou a sua mais 
recente ofensiva terrestre e 
aérea, despejando um dilú-
vio de fogo sobre os bairros 
rebeldes, onde dezenas de 
milhares de residentes eram 
submetidos a um cerco sufo-
cante desde julho. 

Do Portal G1

Da AFP

O apoio militar rus-
so e iraniano foi crucial 
para reverter a situação 
em favor do regime sí-
rio. Em Moscou, o mi-
nistro da Defesa Sergei 
Shoigu anunciou que os 
bombardeios da aviação 
russa na Síria “liquida-
ram” 35.000 combaten-
tes desde o início de sua 
intervenção em setem-
bro de 2015. 

Aleppo “é uma 
derrota para todos os 
países hostis ao povo 
sírio e que usaram o 
terrorismo para satisfa-
zer os seus interesses”, 
declarou Assad nessa 
quinta-feira ao receber 
o vice-ministro iraniano 
das Relações Exteriores, 
antes do anúncio da re-
tomada total da cidade. 

Enquanto muitas 
atrocidades foram co-
metidas durante a guer-
ra na Síria, a Assembleia 
Geral da ONU aprovou a 
criação de um grupo de 
trabalho para preparar 
dossiês sobre crimes de 
guerra neste país, o pri-

meiro passo para levar à 
Justiça os responsáveis 
por estes crimes. 

O embaixador sírio 
na ONU, Bashar Jaafa-
ri, descreveu a iniciativa 
como uma “ingerência 
flagrante nos assuntos” 
da Síria. 

Símbolo da guerra
Aleppo, que já foi 

a capital econômica da 
Síria, virou o símbolo 
da guerra que devasta 
o país desde março de 
2011 e que já provocou 
mais de 300 mil mortes. 

Segundo a ONG Ob-
servatório Sírio dos Di-
reitos Humanos (OSDH), 
a guerra da Síria deixou 
mais de 300 mil mortos 
desde o início. Nos últi-
mos quatro anos, o cen-
tro histórico de Aleppo 
tem sido um dos fronts 
de guerra. Seus vestígios 
guardam marcas inces-
santes dos combates do 
grupo dos rebeldes, do-
nos dos bairros do leste, 
às forças do regime, que 
controlavam o oeste. 

Apoio russo é destacado

Washington (AFP) - O 
presidente americano eleito, 
Donald Trump, defendeu on-
tem que os Estados Unidos 
devem investir maciçamente 
em sua capacidade nuclear, 
até que “o mundo caia em si”.

“Os Estados Unidos de-
vem fortalecer e expandir 
fortemente sua capacidade 
nuclear até que o mundo caia 
em si em relação às armas nu-
cleares”, tuitou Trump, sem 
explicar o que ele quis dizer 
exatamente.

Esse comentário marca 
uma ruptura em relação à 

retórica do presidente Bara-
ck Obama, o qual, em seu fa-
moso discurso em Praga em 
2009, pediu a eliminação das 
armas nucleares.

O tuíte de Trump apa-
rece um dia depois de seu 
encontro com um grupo de 
oficiais de alta patente do 
Pentágono, incluindo o vice-
-almirante James Syring, que 
dirige a Agência de Defesa de 
Mísseis. A agenda foi dedica-
da ao corte no orçamento de 
vários programas militares.

Hoje, os Estados Uni-
dos contam com um arsenal 
de cerca de 7.000 ogivas nu-
cleares, pouco atrás da Rús-

sia, que tem algumas cente-
nas a mais.

O Pentágono quer subs-
tituir, ou modernizar, as três 
pernas de sua “tríade”: uma 
força de ataque nuclear que 
inclui os mísseis balísticos 
intercontinentais (ICBMs, na 
sigla em inglês), submarinos 
e bombardeiros. Especialistas 
estimam que isso representa-
rá pelo menos US$ 1 trilhão 
nos próximos 30 anos.

Durante os debates da 
campanha à presidência, 
Trump foi incapaz de dar deta-
lhes, ao ser questionado sobre 
qual seria sua prioridade para 
a “tríade” nuclear, afirmando 

apenas que “o poder, a devas-
tação é muito importante”.

“Acho que precisamos de 
alguém em quem possamos 
confiar totalmente, que seja 
totalmente responsável, que 
realmente saiba o que ele, ou 
ela, está fazendo. Isso é tão 
poderoso e importante”, afir-
mou na época.

“O maior problema que 
nós temos hoje é nuclear, 
proliferação nuclear, e ter um 
maníaco, ter algum louco que 
vai lá e consiga uma arma 
nuclear. É isso que, na minha 
opinião, é o único grande pro-
blema que o nosso país en-
frenta agora”, completou.

Donald Trump defende expansão 
da capacidade nuclear dos EUA 

INVESTIMENTO 

O presidente eleito Donald Trump  disse que os EUA devem investir maciçamente em sua capacidade nuclear, até que “o mundo caia em si”

O tunisiano Anis Amri, de 24 
anos, principal suspeito do aten-
tado contra o mercado de Natal 
de Berlim, já estava na lista dos 
serviços de inteligência dos Es-
tados Unidos, informou o jornal 
The News York Times. De acor-
do com o diário, o jovem tuni-
siano tinha feito buscas on-line 
de como fabricar uma bomba e 
“teria se comunicado com o Esta-
do Islâmico (EI) pelo menos uma 
vez”.

A polícia alemã confirmou 
ontem a identidade de Anis Amri 
como o principal suspeito do 
ataque terrorista que matou 12 
pessoas e feriu 48 na noite de 
segunda-feira (19). Na manhã de 
ontem, os agentes de segurança 
da Alemanha deflagraram ope-
rações antiterroristas em Emme-
rich am Rhein e em Dortmund.

Segundo a imprensa local, 
ao menos quatro pessoas teriam 
sido presas, mas ainda não se 
sabe em quais operações. “Qua-
tro pessoas que mantinham con-

tato com Anis Amri foram pre-
sas”, informou a Procuradoria 
Geral. Em entrevista ao jornal 
Bild, o tunisiano Abdelkader 
Amri, um dos irmãos do suspeito, 
afirmou que “talvez ele tenha se 
radicalizado na prisão, na Itália, 
após deixar a Tunísia”.

“Se for comprovado que ele 
está envolvido no atentado, não 
fará mais parte da nossa famí-
lia”, prometeu o irmão, após a 
família fazer um apelo para o 
jovem se entregar à polícia. Pe-
gadas e um documento seus fo-
ram encontrados na porta do ca-
minhão usado para o atentado. 
O veículo, com placa da Polônia, 
teria sido sequestrado e jogado 
contra o público do mercado de 
Natal de Berlim.

O grupo extremista Esta-
do Islâmico assumiu a autoria 
do ataque. A polícia alemã está 
oferecendo 100 mil euros de re-
compensa para quem passar in-
formações que levem à localiza-
ção do extremista. A Alemanha 
confirmou que Anis Amri tinha 
sido preso e interrogado no ano 

passado sob suspeita de planejar 
um ataque contra o Estado. Em 
seguida, o jovem foi morar no 
campo de refugiados de Kleve e 
as autoridades alemãs trocaram 
informações sobre seu paradeiro 
pela última vez em novembro de 
2016.

Em junho deste ano, Anis 
Amri teve seu pedido de asilo 
na Alemanha negado, mas sua 
extradição à Tunísia foi impedi-
da por falta de documentos que 
compravassem que ele era cida-
dão tunisiano. Antes de chegar 
à Alemanha, o jovem viveu na 
Itália. 

Ele desembarcou em 2011 
no território italiano e foi deti-
do por irregularidades e crimes 
menores. Ao sair da prisão, em 
2015, Anis Amri deveria ser ex-
traditado, mas fugiu para a Ale-
manha. Segundo a agência inde-
pendente de monitoramento de 
terrorismo SITE, Anis Amri seguia 
no Twitter o perfil do grupo ter-
rorista Ansar al-Sharia. Ele tam-
bém mantinha uma conta ativa 
no Facebook.

Tunisiano estava em lista americana
ATENTADO EM BERLIM

Da Ansa Brasil 

FOTO: Reprodução/Internet

O último comboio 
que transportava 
rebeldes e civis 
saiu da cidade 
na noite de
ontem (horário 
local), segundo 
comunicado
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Acordos coletivos
terão força de lei e 
vão se sobrepor à CLT

17

Nordeste é 2a região com mais óbitos no trânsito do País

Mortes nas ruas e estradas
A região Nordeste tem 

o segundo maior número de 
óbitos em acidentes de trânsi-
to no País, atrás apenas do Su-
deste. Segundo os dados mais 
recentes disponíveis, em 2014, 
foram 13.430 vítimas fatais na 
região, sendo que mais da me-
tade das mortes – 6.849 – en-
volveram motociclistas. Esse 
número representa 41,6% do 
total de mortes em acidentes 
de moto em todo o País. Além 
disso, das quatro cidades com 
maiores índices de óbitos por 
100 mil habitantes no Brasil, 
três estão no Nordeste: Presi-
dente Dutra (MA), Sobral (CE) 
e Barbalha (CE). Os dados são 
do relatório “Retrato da Segu-
rança Viária”, feito pela Ambev 
em parceria com a consulto-
ria Falconi. O estudo também 
mostra que, entre 2003 e 2014, 
a frota de motocicletas no Nor-
deste aumentou 414%, saltan-
do de 1,2 milhão para 6,2 mi-
lhões, representando 44% dos 
veículos da região.

 Com o objetivo de auxi-
liar a elaboração de políticas 
efetivas de combate aos aci-
dentes de trânsito, o material 
oferece um cruzamento iné-
dito de dados de entidades 
como Associação Nacional dos 
Transportes Públicos (ANTP), 
Datasus (Departamento de 
Informática do Sistema Úni-
co de Saúde), Departamento 
Nacional de Trânsito (Dena-
tran), Instituto Brasileiro de 
Geografia e Estatística (IBGE), 
Instituto de Pesquisa Econô-
mica Aplicada (IPEA), além da 
Organização Mundial da Saúde 

(OMS). “Queremos e podemos 
ser parte da solução por um 
trânsito mais seguro para to-
dos. Temos uma das maiores 
frotas do País e desenvolvemos 
tecnologias e treinamentos 
exclusivos capazes de mapear 
e mudar comportamentos de 
risco para garantir a segurança 
de toda nossa força logística. 
Além disso, também atuamos 
na prevenção ao uso indevido 
da bebida alcoólica que, quan-
do associada à direção, tam-
bém se torna um fator de risco 
no trânsito”, esclarece Pedro 
Mariani, vice-presidente de re-
lações corporativas da Ambev.

Com um dos trânsitos 
mais violentos do mundo, se-
gundo a OMS (Organização 
Mundial da Saúde), o Brasil 
vivencia um aumento de 3,2% 
no número total de mortes 
em decorrência de acidentes 
em um ano, segundo os da-
dos mais recentes, referentes 
a 2014. O crescimento volta 
a ser constatado, depois de 
uma queda de 5,7% entre 
2012 e 2013, que reverteu a 
tendência de aumento que já 
durava quatro anos. Em 2014, 
44.471 brasileiros perde-
ram suas vidas em acidentes 
viários e o número absoluto 
de feridos cresceu 5,9% em 
relação a 2013, chegando a 
mais de 203 mil. No mesmo 
período, os feridos por 100 
mil habitantes aumentaram 
5%.  De 2003 a 2014, mais de 
477 mil brasileiros morreram 
nas ruas, avenidas e estradas 
e mais de 1,7 milhão ficaram 
feridos.

Um alerta à sociedade brasi-
leira sobre a importância de pais, 
professores e outros profissionais 
estarem atentos às atividades de 
crianças e adolescentes na internet 
foi divulgado ontem pela Socieda-
de Brasileira de Pediatria (SBP). 

Em nota pública, a entidade 
chamou a atenção para a neces-
sidade de os adultos estabelece-
rem maior diálogo com os jovens, 
em especial os que estão na faixa 
etária de 9 a 17 anos, como forma 
de cultivar no grupo o respeito ao 
outro e a intolerância ao ódio ou 
qualquer forma de manifestação 
violenta. A manifestação da SBP 

aconteceu depois que veio à tona 
o episódio de preconceito racional 
envolvendo a filha de 3 anos dos 
atores Bruno Gagliasso e Giovanna 
Ewbank, que, segundo a Delegacia 
de Repressão aos Crimes de Infor-
mática, contou com a participação 
de adolescente de 14 anos, mora-
dora de São Paulo.

Para fazer as postagens, a ado-
lescente confessou ter criado um 
perfil falso numa rede social, usan-
do o nome e as fotos de uma amiga. 
Em depoimento à polícia, ela teria 
dito que não se preocupou com as 
consequências. A polícia do Rio de 
Janeiro informou que ela responde-

rá criminalmente pelas ofensas, de 
acordo com o Estatuto da Criança e 
do Adolescente. Na nota divulgada, 
a SBP ressalta a importância de os 
adultos oferecerem presença, diálo-
go e proteção às crianças e adoles-
centes, além de oferecer prevenção 
dos riscos online, nos lares, nas esco-
las e nas consultas. 

Finalmente, “a SBP reitera que 
está atenta ao tema, tendo publi-
cado em novembro guia Saúde de 
Crianças e Adolescentes na Era Digi-
tal, com o objetivo de ajudar a socie-
dade brasileira no enfrentamento 
desta questão, o qual está disponível 
no endereço www.sbp.com.br”.  

SBP adverte contra o preconceito
CriAnçAs e AdoLesCenTes nA inTerneT

Adulto deve garantir mais proteção às crianças e adolescentes e prevenção de risco online nos lares e nas escolas, orienta a SBP

FoTos: Divulgação/SBP

Um levantamento com 
mais de 550 mil usuários 
da Caixa Seguradora Odon-
to, uma das maiores opera-
doras de planos odontoló-
gicos do Brasil, mostra que 
as mulheres são mais preo-
cupadas com a saúde bucal 
comparadas aos homens.

De acordo com a pes-
quisa, o gênero feminino é 
o que mais utiliza o plano 
odontológico, represen-
tando 60% do total.  “As 
mulheres parecem ser 
mais preocupadas com a 
aparência, o que contri-
bui para que a frequência 
ao dentista seja maior. Ao 
contrário do que muitos 

pensam, apesar do fator 
estético ser de extrema 
importância, a saúde bucal 
vai muito além do que se 
vê no espelho. Os maiores 
inimigos da boca saudável 
são invisíveis aos olhos. 
Quando a saúde bucal não 
está em harmonia, os mi-
cro-organismos naturais 
dessa região podem se 
proliferar e atingir outros 
órgãos, causando sérios 
problemas”, afirma Rosane 
Menezes Faria, dentista da 
Caixa Seguradora Odonto. 

Quando falamos em 
faixa etária, a que mais uti-
liza os planos fica entre 31 
e 40 anos, com 23%, segui-

da da faixa de 21 a 30 anos, 
com 20%. “Muitas pessoas 
não sabem, mas também é 
muito importante que as 
crianças frequentem o con-
sultório do dentista. Ensi-
nar bons hábitos de higiene 
bucal para as crianças é 
um investimento que trará 
benefícios para toda a vida 
deles”, explica Rosane. 

Ainda segundo o le-
vantamento, entre os pro-
cedimentos mais procu-
rados está a raspagem, 
tratamento que remove o 
tártaro que se instala en-
tre a gengiva e os dentes 
e a restauração, procedi-
mento que visa eliminar a 

cárie dental e restituir o 
formato original do dente. 
“Esses serviços estão dis-
poníveis nos planos com 
cobertura do Rol mínimo 
definido pela ANS - Agên-
cia Nacional de Saúde Su-
plementar”.

Por fim, Rosane desta-
ca que os brasileiros estão 
cada vez mais atentos em 
deixar a saúde bucal em 
dia. “Esse é um avanço, mas 
ainda há um longo caminho 
a ser percorrido”, completa 
a dentista, lembrando que 
mais da metade dos brasi-
leiros não vai ao dentista 
anualmente, de acordo com 
o IBGE.

Flávia Villela   
Repórter da Agência Brasil

A Fundação Oswaldo 
Cruz (Fiocruz) iniciou a pro-
dução dos primeiros lotes de 
teste simultâneo de zika, den-
gue e chikungunya para aten-
dimento ao Sistema Único de 
Saúde (SUS). A Agência Na-
cional de Vigilância Sanitária 
(Anvisa) aprovou o registro 
do teste, chamado Kit ZDC, na 

última segunda-feira (19). O 
kit detecta o material genético 
dos três vírus (RNA) em tempo 
real e o resultado é obtido no 
mesmo dia. Também permite 
o diagnóstico na fase aguda da 
doença, quando os sintomas 
clínicos das três infecções se 
manifestam e necessitam de 
um diagnóstico laboratorial 
preciso e discriminatório. “Te-
mos satisfação em entregar 
essa inovação à sociedade bra-

sileira. Estamos mobilizados 
para responder à grave situa-
ção do vírus zika e da microce-
falia, e esta é parte importante 
dos nossos esforços”, disse o 
presidente da Fiocruz, Paulo 
Gadelha.

O produto faz o diagnós-
tico molecular com detecção 
e diferenciação da infecção. A 
inovação é fruto do trabalho 
integrado do Instituto de Tec-
nologia em Imunobiológicos 

(Bio-Manguinhos/Fiocruz) 
com o Instituto Oswaldo Cruz 
(IOC/Fiocruz) e o Instituto de 
Biologia Molecular do Paraná 
(IBMP), sob coordenação do 
Ministério da Saúde. O kit pode 
ser usado para o diagnósti-
co laboratorial dos três vírus, 
para dois ou para cada um se-
paradamente.  De acordo com 
a Fiocruz, as entregas se darão 
conforme a demanda do Minis-
tério da Saúde.

Mulheres vão mais ao dentista do que homens

Fiocruz inicia produção de teste simultâneo 

PesquisA CAixA segurAdorA

zikA, dengue e ChikungunyA

O estudo mostra ainda que, nos 12 anos analisa-
dos, os acidentes com motos passaram a ser a prin-
cipal causa de morte no trânsito, subindo de 19% 
para 37% do total de vítimas fatais. Enquanto isso, o 
número de feridos entre motociclistas quase quadru-
plicou: de 31.073 para 119.846. Em 2003, os acidentes 
fatais com pedestres eram a maioria, representando 
43% do total. Os carros de passeio apareciam na se-
quência, 29%. De acordo com os dados mais recen-
tes, 24% dos acidentes que levam a óbito são com 
pessoas a pé e 32% com carros.

 Há bastante tempo, a Ambev realiza ações, como 
doação de bafômetros e campanhas de conscientiza-
ção para promover a segurança no trânsito. Com o 
Retrato de Segurança Viária, a cervejaria resolveu ir 
além para construir uma base de dados consolidada 
sobre essa questão. “São inúmeras as ações para que 
mudanças efetivas aconteçam e o trabalho em rede, 
aliado a uma base de dados confiável e sólida como 
a desse retrato, é fundamental para que elas sejam 
levadas à prática”, pontua Mariani. 

A partir daí, a Ambev liderou a formação de uma 
coalizão com agentes privados, públicos e da socie-
dade civil. O primeiro fruto dessa coalizão nasceu do 
engajamento do Governo do Estado de São Paulo, 
que articulou e vem executando o Movimento Paulis-
ta de Segurança no Trânsito. Recentemente, o Gover-
no do Distrito Federal também iniciou, com apoio da 
cervejaria, um projeto semelhante com o programa 
Brasília Vida Segura.

 
Mortes por região
A região Sudeste concentrou o maior número 

de mortes em 2014, com 15.603 vítimas, um cresci-
mento de 4,5% em relação a 2013. O Nordeste vem 
em seguida, com 13.430 mortes, 3,1% a mais que no 
ano anterior. No Centro Oeste, o total de vítimas foi 
de 4.725 (aumento de 2,7%) e no Norte, 3.768 (cres-
cimento de 3,9%). No Sul, foram 6.945 mortes em 
2014, um aumento mínimo de 0,8% na comparação 
com 2013.

 Ao analisar o número de óbitos por 100 mil ha-
bitantes, o Sudeste é a região mais segura, com taxa 
de 18,3. Em seguida vem a região Norte, com 21,9. 
Com taxas semelhantes estão as regiões Nordeste e 
Sul, ambas com 23,9. Por último, fica a região Centro
-Oeste, com uma taxa elevada: 31 mortes a cada 100 
mil habitantes.

Moto lidera as fatalidades
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Implantação no varejo é concluída
Nota Fiscal ElEtrôNica

13 mi de domicílios 
só têm tV analógica

Treze milhões de domicílios 
brasileiros, o equivalente a 19,7% 
do total de domicílios com apare-
lhos de televisão, só têm acesso 
ao sinal analógico aberto e correm 
o risco de ficar sem a programação 
televisiva já que está em curso no 
País a migração do sistema analó-
gico para o digital. As informações 
estão no Suplemento de Tecno-
logias de Informação e Comuni-
cação (TIC) da Pesquisa Nacional 
por Amostra de Domicílios (Pnad) 
2015, divulgado ontem (22) pelo 
Instituto Brasileiro de Geografia e 
Estatística (IBGE). O total de do-
micílios com aparelho de televisão 
que não tinham antena parabólica, 
nem TV por assinatura, nem digital 
aberta passou de 28,5%, em 2013, 
para 23,1%, em 2014, e chegou a 
19,7%, em 2015.

arma apreendida
vai ser doada 

Armas de fogo apreendidas 
com bandidos poderão ser doadas 
a órgãos de segurança pública. A 
medida foi publicada no Diário Ofi-
cial da União de ontem. Na prática, 
os policiais poderão atuar utilizan-
do fuzis e metralhadoras retirados 
do crime. Para o governo, isso será 
uma importante medida de for-
talecimento das forças policiais e 
trará economia aos cofres públicos. 
O Decreto 8.938 diz que as armas 
apreendidas serão encaminhadas 
pelo juiz competente ao Comando 
do Exército, no prazo máximo de 48 
horas, para destruição ou doação 
aos órgãos de segurança pública ou 
às Forças Armadas.

sugestão à anvisa 
vai até fevereiro

taxa de homicídios 
no rJ sobe 36,5%

Até o dia 4 de fevereiro de 
2017, a Agência Nacional de Vigilân-
cia Sanitária (Anvisa) abre diálogo 
com a sociedade para que sejam fei-
tas contribuições à sua Agenda Regu-
latória (AR) para os próximos quatro 
anos. A AR é a seleção dos assuntos 
prioritários que demandam alguma 
intervenção regulatória por parte da 
Agência. A AR 2017-2020 correspon-
de, portanto, ao que será discutido 
e tratado nos próximos quatro anos 
em diversos temas ligados a 12 as-
suntos:  alimentos; cosméticos; far-
macopeia; medicamentos e insumos 
farmacêuticos, entre outros.

O Instituto de Segurança Pú-
blica do Estado do Rio de Janeiro (ISP) 
divulgou ontem os números da crimi-
nalidade no mês de novembro. Entre 
os índices que aumentaram, está o 
número de homicídios dolosos, quan-
do há intenção de matar. Em novembro 
de 2016, foram registradas 461 víti-
mas de homicídio doloso no Estado do 
Rio de Janeiro, representando um au-
mento de 121 vítimas, ou de 36,5%, 
em relação ao mesmo período do ano 
anterior. Na comparação com outubro, 
quando houve 462 vítimas, a redução 
foi de uma, o que significa estabilida-
de em relação com o mês anterior. 

Estrangeiros têm 
direito a emprego

Estudantes estrangeiros de 
graduação ou pós-graduação pode-
rão trabalhar legalmente no Brasil. 
A regra, publicada no Diário Oficial 
da União de ontem, vale também 
para aqueles que já terminaram os 
cursos e pretendem permanecer 
no País. O presidente do Conselho 
Nacional de Imigração, Paulo Sergio 
de Almeida, explica que, antes da 
resolução, o trabalho para estudan-
tes estrangeiros era vetado.

Todas as empresas do 
setor passarão a emitir a 
NFC-e no mês de janeiro

Foto: Reprodução/Intrenet

Com custo menor na im-
pressão e maior segurança 
para os clientes, o setor va-
rejista do Estado da Paraíba 
deverá passar a emitir a Nota 
Fiscal do Consumidor Eletrô-
nica (NFC-e) na integralidade 
em janeiro. Até este mês de 
dezembro, as empresas que 
faturavam acima de R$ 3,6 mi-
lhões por ano estavam dentro 
da obrigatoriedade para emi-
tir a NFC-e. A universalização 
do varejo começa a partir de 
1º de janeiro. 

Segundo as normas 
previstas em portaria pela 
Receita Estadual, apenas os 
microempreendedores indi-
viduais (MEI) e as empresas 
varejistas com faturamento 
de até R$ 120 mil ao ano, des-
de que não realizem vendas 
no cartão de crédito, ficarão 
desobrigadas  com emissão 
facultativa para a Nota Fiscal 
do Consumidor Eletrônica 
no Estado em 2017.  

Crescimento de 170% 
Durante os últimos doze 

meses, o número de empre-
sas varejistas na Paraíba que 
passaram a emitir, efetiva-
mente, a NFC-e cresceu mais 
de 170%, passando de 3,5 
mil estabelecimentos, em 
dezembro de 2015, para 9,4 
mil em dezembro de 2016.  
A implantação do novo ser-
viço da NFC-e tem como ob-
jetivo reduzir os custos das 

empresas varejistas com a 
dispensa do uso de impres-
sora fiscal ECF (Emissor do 
Cupom Fiscal), pois cria a 
possibilidade de abrir novos 
caixas de pagamento com 
impressoras não fiscais. A 
flexibilidade de imprimir o 
cupom fiscal por qualquer 
impressora sem a obriga-
toriedade de ser fiscal gera 

uma economia de 30% nos 
custos para as empresas 
varejistas. Já para o consu-
midor, além da compra ficar 
mais simplificada, terá aces-
so aos documentos fiscais, 
que ficarão arquivados de 
forma eletrônica, no Portal 
da SER-PB, que garante au-
tenticidade de sua transação 
comercial e mantém a re-

cuperação do cupom fiscal 
a qualquer momento. Ou 
seja, o consumidor passa a 
ter com a nova tecnologia 
acesso à nota fiscal na hora 
que precisar, mas a empresa 
continua obrigada a impri-
mir de impressoras conven-
cionais o cupom fiscal. Além 
disso, haverá maior transpa-
rência fiscal com a nova pla-

taforma. O consumidor tam-
bém poderá consultar a nota 
eletrônica via código QR-Co-
de, impresso no Documen-
to Auxiliar da Nota Fiscal 
de Consumidor Eletrônica 
(DANFE NFC-e), que contém 
mecanismo de autenticação 
digital, baseado em código 
de segurança fornecido pela 
SER-PB ao contribuinte.

Microempreendedores individuais e empresas com faturamento de até R$ 120 mil estão desobrigados de emitir o documento fiscal

O contingente de pes-
soas com 10 anos de idade 
ou mais que tinham telefone 
celular para uso pessoal, em 
2015, era de 139,1 milhões, o 
que corresponde a 78,3% da 
população do País nessa fai-
xa etária. Em relação a 2005, 
esse contingente aumentou 
147,2% - à época 56 milhões 
de pessoas tinham celular. 
Em relação a 2014, o aumen-
to chegou a 1,8%.

As informações cons-
tam do Suplemento de Tec-
nologias de Informação e 
Comunicação (TIC) da Pes-
quisa Nacional por Amostra 
de Domicílios (Pnad) 2015 
divulgado ontem pelo Insti-

tuto Brasileiro de Geografia 
e Estatística (IBGE). A Re-
gião Centro-Oeste continuou 
apresentando a maior pro-
porção de pessoas com tele-
fone celular (86,9%), segui-
da das regiões Sul (82,8%) e 
Sudeste (82,6%). As regiões 
Norte e Nordeste registra-
ram os menores percentuais 
(68,6% e 69,6%, respectiva-
mente).

O Distrito Federal é a 
unidade da Federação com 
maior percentual de pesso-
as que têm celular: 90,7%. O 
Maranhão tem o menor per-
centual: 54,7%. 

Segundo a pesquisa, 
82,8% das pessoas da área 
urbana têm celular e, na 
área rural, 52,8%. Por faixa 
etária, o grupo de pessoas 

de 25 a 29 anos é o que tem 
maior acesso ao celular, com 
89,8%. Entre 20 e 24 anos, 
são 89,6% com celular e, en-
tre 30 e 34 anos, 89,4%.

Quanto maior a esco-
laridade, maior o número 
de pessoas que têm celular 
- 97% das pessoas com 15 
anos ou mais de estudo tem 
o dispositivo. Entre aquelas 
sem instrução ou com menos 
de 1 ano de estudo, o percen-
tual cai para 40,5%.

O rendimento também 
tem influência. Entre as pes-
soas que recebem mais de 
10 salários mínimos, 96,4% 
têm celular. Entre as pessoas 
que não têm rendimento ou 
que recebem até um quarto 
do salário mínimo, o índice 
fica em 53,9%.

Número aumenta 147% em 
10 anos, diz pesquisa do IBGE

PEssoas QUE tÊM cElUlar

O prazo para que as mi-
cro e pequenas empresas pa-
raibanas, que faturam até R$ 
3,6 milhões no ano, realizem 
o agendamento do regime di-
ferenciado de tributação do 
Simples Nacional termina no 
dia 29 de dezembro. 

O serviço, que tem a fi-
nalidade de auxiliar as em-
presas que querem anteci-
par providências relativas à 
opção a partir de janeiro de 
2017, deverá ser feito na pá-
gina do Portal do Simples no 
link http://www8.receita.
fazenda.gov.br/SIMPLESNA-
CIONAL/. 

Caso a empresa não te-
nha pendências com o Fisco, 
o agendamento será confir-
mado. No dia 1º de janeiro de 
2017, será gerado o registro 
da opção pelo Simples Nacio-
nal, automaticamente.  Caso 
sejam identificadas pendên-
cias, o agendamento não será 
aceito. O contribuinte poderá 
regularizar essas pendên-
cias e proceder a um novo 
agendamento até o fim de 
dezembro. Após este prazo, 
a empresa ainda poderá so-
licitar a opção pelo Simples 
Nacional para o ano de 2017 
até o último dia útil do mês 
de janeiro.

A Receita Estadual 
orienta as empresas que 
pretendem optar pelo agen-
damento do Simples que fa-
çam antes uma consulta nas 
repartições fiscais do Estado 
para saber se existe algu-
ma pendência na inscrição 
estadual que pode impedir 

o agendamento, pois eleva 
agilidade e eficiência na soli-
citação.  O Portal do Simples 
Nacional informa ainda que 
é possível realizar o cancela-
mento do agendamento da 
opção por meio de aplicati-
vo disponibilizado no Por-
tal. Para a figura do MEI não 
haverá agendamento, assim 
como para empresas em iní-
cio de atividade, pois pode-
rá fazer a opção a qualquer 
momento.

Em vigor desde dezem-
bro de 2006, a Lei Geral da 
Micro e Pequena Empresa 
instituiu o Simples Nacio-
nal. É o regime diferenciado 
e simplificado de tributação 
que reúne na mesma guia de 
recolhimento seis impostos 
federais (PIS, Cofins, INSS, 
Imposto de Renda, CSLL e 
IPI), um estadual (ICMS) e 
um municipal (ISS). O Sim-
ples tem diferença de alí-
quota para as empresas de 
pequeno porte.

Prazo para pequeno e 
micro vai até o dia 29

siMPlEs NacioNal

Ana Cristina Campos
 Repórter da Agência Brasil

Principal meio de acesso à internet

Agendamento 
do regime 
diferenciado de 
tributação só é 
permitido às 
empresas 
que não têm 
pendências com 
o Fisco estadual

O uso do telefone celular 
se consolida como o principal 
meio para acessar a internet 
no Brasil. É o que mostra o 
Suplemento de Tecnologias 
de Informação e Comunicação 
(TIC) da Pesquisa Nacional 
por Amostra de Domicílios 
(Pnad) 2015, divulgado on-
tem (22) pelo Instituto Bra-
sileiro de Geografia e Estatís-
tica (IBGE). No ano passado, 
92,1% dos domicílios brasi-
leiros acessaram a internet 
por meio do telefone celular, 
enquanto 70,1% dos domi-
cílios o fizeram por meio do 
microcomputador. Em 2014, o 

acesso à internet (80,4% dos 
domicílios) por meio do celu-
lar também foi predominante 
em relação ao uso do compu-
tador (76,6% dos domicílios).

“É interessante observar 
que o computador tem perdi-
do espaço nessa utilização da 
internet enquanto outros equi-
pamentos têm ganhado rele-
vância. O acesso pelo telefone 
celular vem ganhando mais 
importância frente ao meio 
mais tradicional, que era o mi-
crocomputador”, comentou a 
pesquisadora do IBGE Helena 
Oliveira Monteiro. “Em 2015, 
verificamos pela primeira vez 

uma redução em termos abso-
lutos no número de domicílios 
que acessaram a internet por 
meio de microcomputador, 
passando de 28,2 milhões de 
domicílios, em 2014, para 27,5 
milhões, em 2015.”

Em 2015, todas as re-
giões passaram a navegar 
na rede mais pelo celular. 
A região Norte apresenta o 
maior percentual de domicí-
lios que usam o telefone ce-
lular para acesso à internet 
(96,7%), seguida do Centro-
-Oeste (95,6%), do Nordeste 
(93,9%), do Sudeste (91,5%) 
e do Sul (88,2%).
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Acordos coletivos terão força de lei e vão se sobrepor à CLT

Reforma trabalhista
O presidente Michel Te-

mer anunciou ontem mudan-
ças na área trabalhista. Por 
meio de medida provisória 
(MP), o governo prorrogou 
por mais um ano o prazo de 
adesão ao Programa Seguro
-Emprego (PSE),  que permite 
a redução da jornada de traba-
lho e a redução no salário em 
30% sem que haja demissão. 
Além disso, apresentou Proje-
to de Lei que propõe mudan-
ças na Consolidação das Leis 
do Trabalho (CLT), a chamada 
“reforma trabalhista”. Entre 
outros pontos, o PL dá “força 
de lei” aos acordos coletivos 
(firmados entre empresas e 
sindicatos). Com isso, eles po-
dem se sobrepor agora à legis-
lação trabalhista.

Os acordos poderão pre-
valecer em 12 situações, entre 
elas o parcelamento das férias 
em até três vezes, a compen-
sação da jornada de trabalho, 
os intervalos de intrajornada, 
o plano de cargos e salários, 
banco de horas e trabalho re-
moto, entre outros.

Sobre o parcelamento 
das férias em três períodos, o 
ministro da Casa Civil, Eliseu 
Padilha, afirmou que a pro-
posta mantém um mínimo de 
15 dias seguidos de descanso 
nas férias, mas que o restante 
do período poderá ser obje-
to de negociação coletiva. “A 
negociação coletiva vem com 
toda força e vai seguramente 
fazer com que tenhamos mui-

to menos conflito [na Justiça 
do Trabalho]”, disse.

Outro ponto em que as 
negociações coletivas poderão 
se sobrepor à legislação traba-
lhista é a jornada de trabalho. 
O texto fala que o cumprimen-
to da jornada diária poderá 
ser negociado entre patrões e 
empregados, desde que res-
peitado o limite máximo de 
220 horas mensais e de 12 
horas diárias. Hoje a jornada 
padrão é de 8 horas por dia, 
com possibilidade de haver 2 
horas extras. A jornada padrão 
semanal é de 44 horas.

O PL inclui também no-
vas regras para o trabalho em 
tempo parcial, que atualmente 
está limitado a 25 horas sema-
nais, sem a possibilidade de 
pagamento de hora extra. A 
proposta é ampliar a duração 
para 30 horas semanais sem a 
possibilidade de hora extra, ou 
uma jornada de 26 horas com 
a possibilidade de acréscimo 
de seis horas extras semanal-
mente.

Para a consolidação do 
texto, foram feitas reuniões 
com as seis principais centrais 
sindicais e três principais con-
federações patronais, segundo 
o ministro do Trabalho, Ronal-
do Nogueira. Ele informou que 
apenas os pontos de consenso 
foram incluídos. Ontem, antes 
do anúncio, o ministro reuniu-
se com representantes das 
centrais sindicais.

Em seu discurso, o presi-
dente Michel Temer destacou 
que o objetivo da proposta é 
a paz entre trabalhadores e 
empregadores e a redução 

Brasileiros estimam 
inflação de 9,1% 

Os consumidores brasileiros 
acreditam que os próximos 12 meses 
acumularão uma taxa de inflação de 
9,1%, segundo levantamento de de-
zembro da Fundação Getulio Vargas 
(FGV). Esse é o segundo mês consecu-
tivo em que o resultado fica estatisti-
camente estável, já que a estimativa 
de novembro apontava para uma taxa 
de 9,2%, segundo os consumidores. 
Em dezembro do ano passado, a taxa 
havia ficado em 11%, segundo a FGV. 
Entre as faixas de renda pesquisadas, 
a expectativa de inflação aumentou 
apenas para aqueles com renda en-
tre R$ 2.100 e R$ 4.800.

FGTS: Saque só a 
partir de fevereiro

Anunciado ontem pelo governo 
como medida para estimular a econo-
mia no próximo ano, o saque do saldo 
das contas inativas do Fundo de Ga-
rantia do Tempo de Serviço (FGTS) só 
poderá ser feito a partir de fevereiro. 
O Ministério do Planejamento anun-
ciará um calendário de saque com 
base na data de nascimento dos 
trabalhadores. Com potencial para 
injetar até R$ 30 bilhões na econo-
mia, a medida permitirá que cerca 
de 10,2 milhões de trabalhadores 
retirem todo o saldo das contas ina-
tivas até 31 de dezembro de 2015.

Número de famílias 
endividadas diminui

O percentual de famílias endi-
vidadas encerrou 2016 em 56,6%, 
o menor nível desde maio de 2012, 
aponta a Pesquisa de Endividamento 
e Inadimplência do Consumidor (Peic). 
Em novembro, a taxa ficou em 57,3%. 
Em dezembro de 2015, o nível de 
endividamento chegava a 61,1%. A 
pesquisa também mostrou uma que-
da do percentual de inadimplentes, 
ou seja, de pessoas com dívidas ou 
contas em atraso, que fechou o ano 
em 23%. A taxa é inferior aos 23,4% 
de novembro deste ano e aos 23,2% 
de dezembro de 2015.

BNDES vai financiar  
complexo eólico

O Banco Nacional de Desenvol-
vimento Econômico e Social (BNDES) 
anunciou ontem (22) a aprovação de 
empréstimo no valor de R$ 1,043 bi-
lhão para o Complexo Eólico Ventos do 
Araripe 3, composto por 14 parques, 
nos municípios de Simões e Curral Novo 
(Piauí) e de Araripina (Pernambuco). 
A entrada em operação do comple-
xo é prevista para 2017. Segundo 
informou o banco, o complexo terá 
capacidade instalada total de 357,9 
MW. Essa energia é suficiente para 
abastecer 1,14 milhão de residências.

Parte do 13o salário 
vai pagar as dívidas

Terminou  na última terça-feira 
o prazo para que as empresas pa-
guem aos trabalhadores a 2ª parcela 
do 13º salário. A estimativa do Depar-
tamento Intersindical de Estatística e 
Estudos Socioeconômicos (Dieese) é 
que o pagamento integral do salário 
extra tem potencial para injetar R$ 197 
bilhões na economia este ano. Com a 
crise econômica, no entanto, uma par-
cela desse montante tende a ser me-
nor que em anos anteriores. “Grande 
parte tende a ser para quitar dí-
vida”, acredita o economista Júlio 
Miragaya, presidente do Conselho 
Federal de Economia (Cofecon).

Daniel Lima e 
Mariana Tokarnia
Da Agência Brasil

Férias poderão ser parceladas em três vezes e empregadores terão direito de negociar jornada

da litigiosidade social. “O go-
verno acaba de ganhar um 
belíssimo presente de Natal”, 
diz. Segundo ele, o governo 
se apoia no diálogo e espera 
que, a partir deste Natal, seja 
possível unir os brasileiros. 
O presidente ressalta, no en-
tanto, que deve-se “afastar os 
maniqueístas, que acham que 
a verdade está só de um lado, 
afastar aqueles que são raivo-
sos, aqueles que usam a irrita-
ção. Sempre digo: contra o ar-
gumento deve-se apresentar 
o documento, que foi o que o 
Ronaldo apresentou ontem”.

Temer assinou a medi-
da provisória que prorroga 
o programa, a medida pro-

visória que permite o saque 
integral do FGTS e o projeto 
de lei que modifica regras 
trabalhistas.

Ao explicar as medidas, 
o ministro do Trabalho, Ro-
naldo Nogueira, disse que as 
mudanças estão fundamen-
tadas em três eixos, como o 
aprimoramento dos direitos, a 
segurança jurídica e a portuni-
dade de ocupação para todos. 
Ele destacou que o governo 
não está tirando direitos, mas 
aprimorando as relações de 
trabalho, com segurança jurí-
dica entre capital e trabalho. O 
governo anunciou pontos que 
a convenção coletiva poderá 
acordar, mas que não impli-

cam mudanças sobre o legisla-
do, acrescentou. Nogueira fez 
questão de deixar claro que a 
jornada mensal continua sen-
do de 220 horas e a semanal, 
de 44 horas. O padrão é de oito 
horas diárias e duas horas ex-
tras. Segundo ele, esse padrão 
não muda. No máximo, são 
12 horas diárias, excepcional-
mente.

O ministro afirmou que 
a equipe econômica, com 
muita competência, produ-
ziu um processo de ajuste na 
economia dividido em duas 
partes, com a PEC do Teto e a 
reforma da Previdência, mas 
que era preciso adotar outras 
medidas.

FOTO: Reprodução/Internet

Além do projeto de re-
forma trabalhista, o governo 
também apresentou ontem a 
MP que prorroga a adesão ao 
Programa Seguro-Emprego 
(PSE), que permite a redu-
ção da jornada de trabalho 
e a redução no salário em 
30% sem que haja demissão. 
Pelo PSE, o governo com-
pensa 50% da redução sala-
rial, limitada a 65% do valor 
máximo da parcela do segu-
ro-desemperego, utilizando 
recursos do Fundo de Ampa-
ro ao Trabalhador (FAT).

O PSE é uma continuida-
de do Programa de Proteção 
ao Emprego (PPE), lançado 
pela ex-presidente Dilma Rou-
sseff, que teria vigência até o 
fim deste ano. Ele permite a re-
dução de jornada e de salário, 
com contrapartida da União. A 
MP também fixa regras sobre 
o contrato de trabalho tempo-
rário, que poderá ter a dura-
ção de 120 dias, podendo ser 
prorrogado por igual período. 
Atualmente, esse período é de 
90 dias, com prorrogação pelo 
mesmo período.

Sobre a reforma
Em nota, a Central Única 

dos Trabalhadores (CUT), que 
não estava presente no even-
to, diz que as alterações  na 
CLT, previstas no projeto de 
reforma trabalhista, podem 
resultar em “jornada de traba-
lho intermitente, com o traba-
lhador ficando inteiramente à 
disposição do patrão e rece-
bendo pagamento apenas pe-
las horas trabalhadas, quando 

for recrutado, em contratos 
temporários com validade de 
180 dias e em demissões mais 
baratas, com redução da mul-
ta do Fundo de Garantia do 
Tempo de Serviço (FGTS), en-
tre outras”. A entidade diz ain-
da que a maioria dos trabalha-
dores está desprotegida e que 
a maior parte dos sindicatos é 
de pequeno porte e sem muita 
força, o que pode prejudicar as 
negociações.

Durante a cerimônia no 
Palácio do Planalto, o presi-
dente do Tribunal Superior do 
Trabalho (TST), Ives Gandra, 
elogiou a reforma trabalhista, 
que chamou de “um golaço 
com um time que está unido 
pelo bem do Brasil”. O projeto, 
de acordo com Gandra, presti-
gia a negociaçao coletiva: “Não 
é o Estado que vai resolver o 
problema da empregabilida-
de, são os senhores (centrais 
sindicais), que estão sentados 
um ao lado do outro. São os 
senhores, dentro de um marco 
regulatório mais seguro. Tam-
bém nós da Justiça ficaremos 
mais tranquilos. Quando a lei 
é mais clara, é mais facil inter-
pretar”.

Para o presidente da Fe-
deração das Indústrias do 
Estado de São Paulo (Fiesp), 
Paulo Skaf, as medidas anun-
ciadas são “o início da moder-
nização das relações trabalhis-
tas”. O ponto destacado por ele 
como positivo é a possibilida-
de de negociação maior. “Se eu 
quero tirar férias em duas ou 
três vezes, hoje eu não posso, 
mas vou passar a poder.”

Prorrogação do PSE

A taxa de juros cobrada dos consu-
midores brasileiros que não pagam o 
valor total da fatura do cartão de cré-
dito chega a 475% ao ano, de acordo 
com o Banco Central. Esse percentual, 
também conhecido como rotativo do 
cartão, é um dos principais fatores do 
endividamento das famílias.

Já estudo divulgado pela Proteste 
(Associação Brasileira de Consumido-
res) aponta a incômoda liderança do 
Brasil na cobrança de juros de cartão 
de crédito em comparação com outros 
seis países – Argentina, Chile, Colôm-
bia, Peru, México e Venezuela. 

De acordo com a pesquisa, os 
brasileiros pagaram em setembro 
436% de rotativo na média anual. O 
Peru aparece em seguida, com a co-
brança de 43,7% no mesmo período. 
Na sequência aparecem a Argentina 
(43,29% na média anual), a Colômbia 
(30,45% de média cobrada), a Vene-
zuela (29%), o Chile (24,90%) e, por 
fim, o México (23% – os dados são re-
ferentes a dezembro de 2015).

Para o levantamento, foram con-
siderados os dados oficiais dos bancos 
centrais de cada país e o mesmo perío-
do, setembro de 2016. Foram compa-
rados dados de 108 cartões de crédito 
de 12 instituições financeiras.

Patamar altíssimo
Na avaliação do diretor executivo 

de Estudos e Pesquisas Econômicas da 
Associação Nacional dos Executivos 

de Finanças, Administração e Conta-
bilidade (Anefac), Miguel José Ribei-
ro de Oliveira, “nada justifica o pa-
tamar altíssimo das taxas do rotativo 
no Brasil”. 

O especialista defende que o Ban-
co Central reduza a taxa Selic – que 
serve de referência para os juros co-
brados pelos bancos – e também o 
compulsório, pelo qual as instituições 
financeiras são obrigadas a depositar 
parte dos recursos captados dos clien-
tes em uma conta no BC.

O diretor da Anefac ressalta que 
a liberação do FGTS como garantia 
pode gerar impactos positivos nas ta-
xas de juros do cartão. “O cartão de 
crédito rotativo tem uma inadimplên-
cia de 40%. Então, o governo pode 
melhorar a garantia. Se o governo 
permitir ao consumidor usar o FGTS 
como garantia, isso pode refletir nas 
condições.”

Miguel José de Oliveira pondera, 
no entanto, que o Brasil só terá taxas 
de juros “civilizadas”, comparáveis a 
outros países (entre 10% e 20% ao 
ano), com o equilíbrio das contas pú-
blicas. “O que precisa é que a econo-
mia volte aos trilhos. Que tenhamos 
taxas de juros menores, que o gover-
no gaste apenas aquilo que ganha, 
que tenhamos uma inflação compor-
tada. Só isso vai permitir que tenha-
mos taxas mais civilizadas no Brasil, 
em consonância com o que acontece 
em outros países.”

Brasil é o campeão em 
juros do cartão de crédito

TAXAS NAS ALTURAS
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Ele disse Ela disse

oretti G Zenaide
@letazenaidegzenaide@gmail.com colunagorettizenaide

Zum Zum Zum
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Amigas para sempre: Céu Palmeira, Marletti Assis que é a aniversariante de hoje e Ruth Moura

Estimados amigos Maria José e João Batista Xavier, ele é o aniversariante de hoje

FOTO: reprodução do face

Dois Pontos

Artista plástica Marletti 
Assis, cantora Renata 
Arruda, empresários 
João Batista Monteiro 
Xavier, Pedro Feitosa 
Neves e Tereza Citta-
dino, hoteleiro Natalino 
de Sousa Jatobá, médi-
cos José Cadmo Wan-
derley e Petrônio Vilar 
Campos, padre Gaspar 
Rafael Nunes.

Parabéns

Festejos
FOI UMA tarde 

recheada de bons 
bate-papos, comes 
e bebes, além de 
desfile de lindos 
looks para o verão 
a confraternização 
natalina promovi-
da pela empresária 
Auxiliadora Cardoso 
na sua bem mon-
tada loja Baú Chic, 
no Esquina 200 em 
Tambaú.

O encontro ter-
minou com parabéns 
pra você para Almira 
Mendes que havia 
aniversariado no 
último domingo.

Canções que amamos
A NOITE de hoje é mágica para nós que amamos 

as canções de Roberto Carlos, não é Martinho Moreira 
Franco? O show “Simplesmente Roberto Carlos”, tão 
esperado pelos fãs e sem ele o ano não vira, acontece 
hoje na TV Globo com convidados ilustres como Caetano 
e Gil, Zeca Pagodinho, Marisa Monte e Rafa Gomes. 

Maria Eduarda Cardoso com um look de verão da Baú Chic

20

   O Google divulgou a lista 
dos termos mais usados na inter-
net no ano de 2016.
  Os mais comuns em todas as 
listas do mundo são os assuntos 
relacionados ao game Pokémon Go, 
ao iPhone 7, ao Donald Trump e a 
Olimpíada do Rio de Janeiro, bem 
como os atentados terroristas e 
incidentes violentos..

   O Centro Sportivo Emanuel, de Campina Grande, sagrou-se campeão da Copa Paraíba 
de Futebol “Raimundo Braga 2016”. A competição para garotos até 15 anos foi realizada 
no Estádio Amigão envolvendo ainda a Escolinha do Mescias, de Mari, a Nacional de Patos e 
a Escolinha RC de Catolé do Rocha.

Monarquia

O PRÍNCIPE Dom 
Luiz Gastão de Orleans 
e Bragança divulgou 
na página oficial da 
Casa Imperial do Bra-
sil,  no facebook, uma 
mensagem de Natal a 
todos os brasileiros. 
Na mensagem, faz um 
panorama das mu-
danças políticas ocor-
ridas este ano e confia 
à Sagrada Família a 
união dos brasileiros 
para a restauração da 
Monarquia para asse-
gurar o desenvolvimen-
to do País.

    Felizes da vida o jornalista Jamari Nogueira e sua mulher Gisele Virgínio anunciam 
a chegada em breves tempos do segundo filho. Desta vez será uma menina que se chamará 
Amora que virá fazer companhia ao irmão Theo. Parabéns!

Irenita Bronzeado, Palowa Arcoverde, Ildenir Palitot, Fátima Souza, Almira Mendes, Evelyn César, a 
anfitriã Auxiliadora Cardoso, Maria Júlia Ferrer, Socorro Mota e Lúcia Padilha

“Nossa Senhora, me dê a 
mão. Cuida do meu coração. 
Da minha vida. Do meu 
destino. Do meu caminho, 
cuida de mim!”

“Se a humanidade 
reconhecesse a importân-
cia que Maria tem para 
as criaturas, o mundo 
seria outro”

ROBERTO CARLOS TAILANI MENDES

FOTOS: Goretti Zenaide

Lindo look para o verão usado por Amanda Flor na Baú Chic

Ferramenta

A LOOP Soluções 
Criativas desenvolveu 
um aplicativo para a 
Pizzaria Capitão Farinha, 
localizada em Jaguaribe. 
O aplicativo permite que 
os consumidores rea-
lizem seus pedidos pelo 
celular, de forma gratui-
ta, além de acompanhar 
o seu pedido em tempo 
real.

   Magnólia Menezes com a família se prepara para um veraneio só que na Praia 
do Poço. Sua antiga e aprazível casa de Areia Dourada se transforma num mega edifício 
que deverá ficar pronto em 2018.

   As empresárias Maria Emília e Luciana Torres Freitas promoveram a confrater-
nização natalina dos funcionários do Hotel Cabo Branco Atlântico na última segunda-feira. 
O evento foi no Restaurante Atlântico Oriental, com direito a sorteios de vários brindes.

Réveillon

A POUSADA  
Oásis Tajaja, localizada 
na Praia de Carapibus, 
no Litoral Norte do 
Estado, está oferecen-
do um pacote especial 
para final do ano.

As diárias para 
duas pessoas, para 
o período de 30 de 
dezembro a 1 de ja-
neiro, incluindo café 
da manhã e ceia de 
Réveillon, está por 
R$ 1.200. Mais infor-
mações pelo telefone 
(83) 3192-2121.

O ATELIÊ Multicultural Elioenai Gomes recebe hoje a 
primeira edição da festa “Antes que o ano acabe” tendo 
como atrações as bandas Seu Pereira e Coletivo 401, Musa 
Caliente, Parahyba Sky Jazz Foundation e os DJs Domênica e 
D-Seven. Os ingressos custam R$ 20 (meia), R$ 40 (inteira) 
e R$ 50 (casadinha que é um par de ingressos).

Uma das atrações do evento, promovido pela Derrame 
Produções & Refinaria Cultural,  será a chamada “hora do 
jambu” que é a distribuição de cachaça à base de jambu, 
típico fruto do Pará.

Antes que o ano acabe

    Quem também está veraneando só que em Camboinha é Marletti e Gervásio Assis, 
ela a aniversariante de hoje.
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Mengo no grupo mais difícil
Time carioca enfrenta 
adversários tradicionais 
da Argentina e do Chile

Página 24

Botafogo realiza hoje 
o seu segundo jogo
da pré-temporada

 O sorteio colocou o Fla-
mengo em um grupo com-
plicado na Libertadores. Na 
cidade de Luque, no Paraguai, 
as bolinhas colocaram o time 
carioca junto com San Loren-
zo, Universidad Catolica e o 
ganhador 1 da fase eliminató-
ria, que pode ser o Atlético-PR.

No novo formato da Li-
bertadores, acontecerão três 
fases preliminares à fase de 
grupos. Dessa maneira, o Fla-
mengo conhecerá seu tercei-
ro adversário apenas depois 
desta etapa. Assim sendo, o 
rival poderá ser Atlético-PR, 
Millonarios (COL), Universi-
tario de Sucre (BOL), Mon-
tevideo Wanderers (URU) ou 
Universitario (PER).

Primeiro time a conhe-
cer seu grupo, o Santos foi co-
locado junto a Independien-
te Santa Fe (COL), Sporting 
Cristal (PER) e o vencedor 3 
da fase eliminatória, poden-
do ser Universitario de Sucre 
(BOL), Montevideo Wande-
rers (URU), Atlético Cerro 
(URU), Unión Española (CHI) 
ou o The Strongest (BOL).

Entre os brasileiros que 
já sabem todos seus adver-
sários estão Atlético-MG e 
Grêmio. O clube mineiro está 
no Grupo G e terá pela frente 
Libertad (PAR), Godoy Cruz 
(ARG) e Sport Boys (BOL). 
Já o time gaúcho caiu na úl-
tima chave, a 8, com Guaraní 
(PAR), Zamora (VEN) e De-
portes Iquique (CHI).

Campeão brasileiro, o 
Palmeiras caiu no Grupo 5, 
junto com Peñarol (URU), 
Jorge Wilstermann e o ven-
cedor 4 da fase preliminar. 
Os possíveis adversários que 
podem conseguir a vaga na 

chave do time paulista são: 
Carabobo (VEN), Junior Bar-
ranquila (COL), Atlético Tu-
cuman (ARG) e El Nacional 
(EQU).

Classificada por ter sido 
campeã da Copa Sul-Ameri-

cana, a Chapecoense ficou no 
Grupo 7. Quando seu nome 
foi sorteado, os presentes na 
sede da Conmebol passaram 
a aplaudir a equipe, vítima 
da tragédia que matou 71 
pessoas em Medellín. O time 

catarinense jogará com Na-
cional (URU), Lanúns (ARG) 
e Zulia (VEN).

A primeira fase da Liber-
tadores acontecerá entre 23 
e 27 de janeiro. Atlético-PR e 
Botafogo, no entanto, entram 

apenas na segunda fase, que 
será realizada entre 31 de ja-
neiro e 9 de fevereiro – eles 
encaram Millonarios e Colo-
Colo, respectivamente. A fase 
de grupos começará no dia 7 
de março.

O Flamengo, que terminou em terceiro lugar no Campeonato Brasileiro, entrou no Grupo 4, o mais equilibrado e ainda pode ter a companhia do Atlético Paranaense

SITUAÇÃO DOS CLUBES

l Atlético-mg

Único campeão do Grupo 6, o Galo é a principal 
força de sua chave e deve ter um destino pouco 
complicado nesta fase da competição. Os adversários 
Libertad-PAR, Godoy Cruz-ARG e Sport Boys-BOL são 
inéditos para a equipe mineira na competição, e o 
time paraguaio é quem pode fazer frente. 

l Atlético-PR

Em sua quinta Libertadores, o Furacão terá de passar 
por duas fases antes de chegar ao Grupo 4, mesmo 
do Flamengo. Na largada, terá como rival o Millona-
rios-COL, clube que tem 15 participações e quatro 
semifinais no currículo. Além da tradição, a equipe 
tem a altitude como aliada. 

l Botafogo

Assim como o Atlético-PR, o Botafogo também entra 
na segunda fase da competição. Terá pela frente o Co-
lo-Colo-CHI, carrasco da equipe carioca na semifinal 
de 1973, melhor campanha alvinegra em uma Liber-
tadores. O time chileno conta com seu caldeirão e um 
“vovô” artilheiro para ser pedra no sapato na missão 
rumo ao Grupo 1. 

l Chapecoense

Estreante e em busca de reestruturação de seu elenco, 
a Chape já conhece todos os adversários no Grupo 7. 
Serão duas pedreiras - Lanús-ARG e Nacional-URU - e 
outro time em sua primeira participação: o incógnita 
Zulia, da Venezuela. 

l Flamengo

O Rubro-Negro carioca não terá vida fácil no Grupo 4. 
Com dois rivais conhecidos, terá pela frente os emba-
lados San Lorenzo-ARG e Universidad Catolica-CHI. 
Como lado positivo, a logística mais tranquila por conta 
de viagens curtas. O terceiro vem da fase preliminar.

l grêmio
Com todos os adversários definidos no Grupo 8, o 
Tricolor gaúcho é, sem dúvida, o mais tradicional 
da chave. Pela frente, terá o emergente Deportes 
Iquique-CHI, o experiente time do Guaraní-PAR e o 
embalado Zamora-VEN. 

l Palmeiras
No Grupo 5, o Verdão conhece apenas dois de seus 
adversários. A equipe voltará ao Uruguai - onde reali-
zou pré-temporada este ano - para enfrentar o Peñarol 
e terá também pela frente o Jorge Wilstermann-BOL e 
a “pouca” altitude (comparada a La Paz e Potosí) de Co-
chabamba. O outro adversário virá da fase preliminar.

l Santos
O Peixe terá pela frente dois atuais campeões nacionais 
no Grupo 2: Indepediente Santa Fé, da Colômbia, e 
Sporting Cristal, do Peru. Com o terceiro rival indefinido, 
a torcida será para fugir de grandes altitudes - o The 
Strongest, da Bolívia, é um possível adversário. 

O Palmeiras ficou no Grupo 5 e vai pegar o famoso Peñarol

As seleções da Argentina e do Brasil seguem bem colocadas

No último ranking di-
vulgado pela Fifa em 2016, 
ontem, a Argentina segue 
como líder, com 1.634 pon-
tos, apenas 90 à frente do 
Brasil - embalado e segundo 
colocado na lista. Comple-
tando o pódio, vem a Ale-
manha, com 1.433 pontos 
somados.

Além da ascensão da 
Seleção Brasileira, que vem 
de seis vitórias consecutivas 
após a chegada do técnico 
Tite, a França é outro País 
que subiu degraus de forma 
relevante. A vice-campeã da 
Eurocopa termina o ano na 
sétima posição, enquanto o 
vencedor, Portugal, na oita-
va.

Em contrapartida, a 
Bélgica, que chegou a liderar 
o ranking no início de 2016, 
encerra na quinta colocação. 
A Espanha, campeã da Copa 

do Mundo de 2010, fecha o 
Top 10.

Fifa publica o último 
ranking da temporada

BRASIL EM 2o

Ranking da Fifa

Seleção pontos

1- Argentina ..1634

2- Brasil .......1544

3- Alemanha ..1433

4- Chile .........1404

5- Bélgica ......1368

6- Colômbia ..1345

7- França .......1305

8- Portugal .....1229

9- Uruguai .....1187

10- Espanha ..1166
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Governo realiza pagamento do 
Bolsa Atleta a 287 beneficiados
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Foram contemplados 
ontem atletas de 40 
modalidades na PB

Hoje o futebol feminino da Paraíba viverá momentos 
de consagração. É que a Federação Paraibana de Fu-
tebol estará encerrando o Campeonato Estadual 2016, 
quando estará premiando as equipes campeã e vice-
campeã da temporada. Às 19h, Botafogo x Kashima 
(foto) voltam a se enfrentar na segunda e decisiva 
partida da competição. O palco do confronto será o 
CT Ivan Tomaz (Tomazão), no Valentina Figueiredo. As 
Belas do Belo têm a vantagem de perder até por 6 a 
0 que fica com o título. Já para o Kashima, a missão 
parece difícil, mas não impossível. 

Consagração feminina

Uma Taça Libertadores 
totalmente diferente!

A Taça Libertadores mudou, cresceu e passa a 
estender-se por quase todo o ano a partir de 2017. 
O quadro final de participantes na grande competi-
ção sul-americana de clubes está agora completo 
e o sorteio ocorrido na última quarta-feira, poucos 
dias depois de um Mundial de clubes que deixou a 
América do Sul fora da decisão: o seu representan-
te, o Atlético Nacional, caiu na meia-final. O objetivo 
anunciado é melhorar a competitividade do futebol 
do continente, mas restam muitas dúvidas sobre o 
sucesso do novo formato. Que, para já, começou por 
perder o México.

O futebol mexicano fazia regularmente parte da Li-
bertadores desde 1998, como convidado a juntar-se aos 
clubes dos dez países sul-americanos. Mas as mudan-
ças anunciadas levaram a Federação mexicana a recu-
sar a participação. Em causa está o novo calendário da 
Libertadores, a primeira grande mudança. A prova, que 
já teve uma série de formatos, tinha estabilizado numa 
fórmula que ocupava metade do ano, com a consagra-
ção do campeão no verão. 

Agora, a Conmebol decidiu que passa a estender-
se por quase todo o ano, de fevereiro a novembro. A 
decisão foi anunciada em setembro e muita gente foi 
apanhada de surpresa. A começar pelo México, que 
acabou por dizer não, com o argumento de que aquele 
calendário entrava em conflito com a decisão do seu 
campeonato e da Liga dos Campeões da Concacaf, 
onde os seus clubes também participam. Ficou em aber-
to que a posição mexicana seja revista para 2018.

A Conmebol justificou as mudanças com o objetivo 
de dar “maior competitividade” ao futebol sul-america-
no. “Os clubes não deviam ter de escolher entre com-
petir no torneio nacional ou continental. Harmonizar os 
calendários aumenta a qualidade de ambos”, defendeu. 
O argumento é de que, com mais intervalo entre jor-
nadas e eliminatórias, a gestão será mais fácil para os 
clubes.

O Treze cancelou o amistoso 
que faria hoje, contra o San-
ta Cruz-RN devido a falta de 
estádio. O presidente Vargas, 
seu Centro de Treinamento, 
passa por reformas e o Galo 
não teve outra opção para o 
confronto.

Quem diria?

A Imprensa Esportiva Paraibana será a grande notícia da 
próxima segunda-feira. Dessa vez deixa de ser for-
madora de opinião pública para ser o grande centro da 
notícia. É que a recém-criada Associação Paraibana dos 
Cronistas Esportivos - APCEP estará homenageando 
os melhores do ano, em grande festa que ocorrerá na 
próxima segunda-feira, na Boate da Caixa, no Altiplano 
Cabo Branco. O evento tem início programado para as 
19h30. Boa iniciativa!

marcosauniao@gmail.com

Marcos 
Lima

Desde 2006, há exatos 10 
anos, que a Paraíba não 
é o centro das atenções 
na Corrida São Silvestre. 
Naquele ano, Pretinha foi 
vice-campeã. De lá para 
cá, nenhum outro corredor 
conseguiu se destacar!

São Silvestre

Festa dos cronistas

O Governo do Estado, 
por meio da Secretaria de 
Estado da Juventude, Espor-
te e Lazer (Sejel), realizou, 
nessa quinta-feira, o paga-
mento referente ao progra-
ma Bolsa Atleta. Foram in-
vestidos mais de R$ 700 mil, 
onde 287 atletas e paratle-
tas de cerca de 40 modali-
dades foram contemplados 
com o benefício.

O secretário titular da 
Sejel, Bruno Roberto, desta-
cou a importância do paga-
mento, apesar das dificulda-
des financeiras enfrentadas 
pela Paraíba. “Mais uma 
grande conquista do Go-
verno do Estado e um com-
promisso realizado que é o 
pagamento do Bolsa Atleta. 
É bom destacarmos todo o 
esforço, pois vivemos uma 
grave crise e um momento 
de recessão intenso, mas os 
nossos atletas e paratletas já 
estão com a quantia nas suas 
respectivas contas”, disse.

Para o jogador de futsal, 
Wanduy Brindeiro (Duba), 
o momento é de reconheci-
mento. “Nesse período de 
fim de ano, é importantíssi-
mo o que o Governo do Esta-

do fez, de creditar os valores 
diretamente nas contas dos 
contemplados pelo Bolsa 

Atleta. Sabemos das difi-
culdades que todos os seg-
mentos passam na questão 

econômica, mas nosso sen-
timento é de gratidão”, co-
mentou o atleta.

O secretário de Esportes Bruno Roberto disse que o Governo manteve a palavra e cumpriu seu dever

Basquete paraibano viveu ano positivo

Um ano muito positivo 
para o basquete do Estado. 
Assim considera a diretoria 
da Federação Paraibana des-
ta modalidade esportiva, que 
tem a frente o presidente 
Eduardo José Pereira Scha-
fer. Um período, de acordo 
com os membros da direto-
ria onde este esporte ganhou 
mais visibilidade nacional, 
quando várias equipes esti-
veram representando a Pa-
raíba em competições de alto 
nível, sempre disputando em 
pé de igualdade com clubes 
dos grandes centros do País.

O XXXIII Campeonato 
Brasileiro de Basquetebol 
Master, que se encerrou na 
última segunda-feira, foi um 
grande exemplo. Realizado em 
João Pessoa, no período de 11 
a 19, o evento promovido pela 
ACBBM – Associação Cabo 
Branco de Basquete Master 
reuniu mais de 100 equipes e 
aproximadamente mil atletas 
dos estados do Acre, Amazo-
nas, Amapá, Rondônia, Pará, 
Piauí, Maranhão, Ceará, Rio 
Grande do Norte, Paraíba, Per-
nambuco, Bahia, Espírito San-
to, Goiás, Minas gerais, Paraná, 
Mato Grosso,  Mato Grosso do 
Sul, São Paulo, Santa Catarina, 
Rio de Janeiro, Rio Grande do 
Sul e Brasília. Foram aproxi-
madamente 230 jogos, acon-
tecendo simultaneamente em 
oito ginásios.

Outro evento de cará-
ter nacional onde a Paraíba 
também se saiu bem, foram 
os JUBs – Jogos Universitá-
rios Brasileiros, que este ano 
completou a sua 64ª edição. 
Desta vez os atletas univer-
sitários foram recebidos na 
cidade de Cuiabá-MT. Os jo-
gos foram disputados de 2 a 

RETROSPECTIVA

Marcos Lima
marcosauniao@gmail.com

13 de novembro, contando 
com mais de quatro mil par-
ticipantes de todos os estados 
brasileiros. 

A Paraíba foi represen-
tada nesta edição pelas Fa-
culdades Maurício de Nassau 
de João Pessoa, no basquete 

feminino e pela Facisa de 
Campina Grande no mascu-
lino. A equipe feminina dis-
putou a Primeira Divisão dos 
Jogos e conquistou a 5ª coloca-
ção, mantendo o Estado na eli-
te do basqute do JUbs em 2017.

 Já no masculino a Facisa 

estreou em Jogos Universitá-
rios Brasileiros, disputando a 
Segunda Divisão da competi-
ção. Com uma campanha de 
5 jogos e apenas 1 derrota a 
equipe conquistou o título de 
Campeão Brasileiro Universi-
tário e com isso colocou o Es-
tado na Primeira Divisão do 
basquete masculino em 2017. 

Em âmbito local, a Fe-
deração cumpriu todo o seu 
calendário de atividade, con-
forme divulgou em seu blog 
oficial a diretoria da federa-
ção, homologando os títulos 
estaduais nas categorias Sub-
14, que ficou com o Caiçara 
Tigres no feminino e o Ansef/
Corpore, no masculino. Na 
categoria Sub-17 a equipe 
do Projeto Jasfa foi a grande 
vencedora e finalmente na ca-
tegoria Adulto a equipe da Fa-
cisa conquistou o título. Para 
o próximo ano, a federação 
promete mais trabalho para 
que as competições sempre 
sejam melhores do que nos 
anos anteriores.

O time da Jasfa, no feminino, foi o grande vencedor no Sub-17

A equipe masculina da Ansef/Corpore ficou com o título paraibano de basquete na categoria Sub-14

FotoS: Divulgação



Argentino chega após o Natal
MONTILLO NO BOTAFOGO
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Meia jogou na China por 
3 temporadas depois de 
fazer sucesso no Cruzeiro

Curtas

CHAPECOENSE RECEBE O TROFÉU DE CAMPEÃ SUL-AMERICANA

Vinte e três dias depois do acidente que matou 71 pessoas - entre elas 19 jogadores da Chapecoense -, o time catarinense recebeu 
de forma oficial o troféu da Copa Sul-Americana 2016. A formalidade aconteceu na noite dessa quarta-feira, em Luque, no Paraguai, 
durante o sorteio das chaves da Libertadores. A taça foi erguida pelo presidente Plínio David de Nês Filho. "Um misto de tristeza 

e alegria invade nossos corações hoje. A nossa querida Chape há oito anos começou se projetar de uma forma singela em busca de 
objetivos maiores. Essa equipe procurou sempre, com muito otimismo, dedicação, galgar posições", disse Plínio. A Conmebol também 
fez uma homenagem aos 20 jornalistas mortos na tragédia de Medellín. Todos foram mostrados no telão. Por fim, Rafael Henzel, único 
representante da imprensa que sobreviveu, fez um agradecimento, em vídeo, ao povo colombiano.

Zagueiro Neto tem 
alta em Chapecó

O zagueiro Neto poderá, enfim 
voltar para casa. Internado há quase um 
mês, após sobreviver ao acidente aéreo que 
vitimou 19 jogadores da Chapecoense, além 
de outras 52 pessoas, o jogador recebeu 
alta do hospital de Chapecó na manhã de 
ontem e poderá seguir com a recuperação 
ao lado da família. Ainda debilitado por 
conta das lesões, com muita dificuldade 
para falar e muito emocionado, o atleta fez 
uma declaração na sala de imprensa do 
hospital. Ele exaltou os companheiros que 
morreram na queda do avião, agradeceu 
o fato de estar com vida e prometeu 
voltar a jogar."Não lembro de nada. Fiquei 
10 dias praticamente desacordado. 
Os médicos dizem que foi um milagre, 
porque por algumas vezes eu quase fui 
embora também. Gostaria de deixar meu 
agradecimento a todos que reservaram 
um tempo para me apoiar", destacou o 
defensor. "Eu ainda vou estar pisando 
na arena com a camisa da Chapecoense", 
completou.

Troca-troca no São Paulo e Cruzeiro

Folmann vai virar dirigente na Chape

Cruzeiro e São Paulo acertaram 
a troca por empréstimo de Neilton por 
Hudson. A transferência foi finalizada na 
manhã dessa quinta-feira e anunciada 
pelos dois clubes no início da tarde. 
O acordo vale por um ano. Paulistas e 
mineiros têm opções de compra fixadas 
em contrato ao término do período. Com 
o uniforme do São Paulo, Neilton esteve 
no hospital Hcor, na capital paulista, 
para fazer exames nessa quinta-feira. A 

imagem circulou nas redes sociais e sua 
legitimidade foi confirmada pelo agente do 
jogador, Hamilton Bernard. Posteriormente, 
ele foi ao CT da Barra Funda e posou para 
fotos com a camisa do Tricolor. Hudson é 
o terceiro reforço da Raposa, que já havia 
confirmado o zagueiro equatoriano Caicedo 
e o lateral esquerdo Diogo Barbosa. Neilton 
também é o terceiro acertado com o 
Tricolor, que já havia fechado com o goleiro 
Sidão e o atacante Wellington Nem. 

Novo diretor executivo da 
Chapecoense, Rui Costa revelou que 
o clube pretende contar com Jackson 
Follmann, um dos seis sobreviventes do 
desastre aéreo em Medellín, em algum 
cargo no Verdão do Oeste.  Direto de 
Assunção (PAR), onde estava por conta 
do sorteio da Libertadores, o cartola 
confirmou que o goleiro irá trabalhar 
na Chape. “ Digo com muita satisfação 
que tenho certeza que ele vai trabalhar 

conosco. Não sei em que momento, 
em que circunstância. Mas no que 
depender de mim e dos meus colegas, 
ele vai estar com a gente em algum 
lugar. Não por algum tipo de concessão, 
mas pela inteligência dele. Pelo que 
representa para nós. Mas a primeira 
questão é ele se recuperar fisicamente 
e emocionalmente” disse Rui Costa, que 
trabalhou com Follmann nos tempos de 
ambos no Grêmio. 

O Botafogo tem seu 
grande reforço para a Copa 
Libertadores de 2017. Nessa 
quinta-feira, o clube cario-
ca confirmou a chegada de 
Walter Montillo, que voltará 
ao Brasil após três anos na 
China. O meia argentino, de 
32 anos, estava livre para ne-
gociar desde que a renovação 
com o Shandong Luneng foi 
descartada. As conversas já 
aconteciam há mais de um 
mês, e Montillo chegará ao 
Rio de Janeiro na próxima 
semana para realizar exames 
e assinar por um ano com o 
Botafogo. A possibilidade de 
Montillo chegar antes do Na-
tal já havia sido antecipada 
por Mauro Cezar Pereira.

A equipe fez o anúncio 
através de suas contas oficiais 
em redes sociais: "Um Feliz 
Natal antecipado à imensa 
torcida alvinegra!". Pelo Twit-
ter, o argentino agradeceu. 
"Muito obrigado, Botafogo, 
por confiar em mim. Vou dar 
meu melhor. Tomara que seja 
um 2017 muito bom para to-
dos nós."

Antes de ir para a China, 
Montillo passou quatro tem-
poradas no futebol brasileiro. 
Entre 2010 e 2014, teve sua 
alta no Cruzeiro e passagem 
menos estrelada pelo Santos. 
Na Ásia, ele marcou 20 gols 
em 90 partidas pelo Shan-
dong e foi campeão da Copa 

da China de 2014. O argenti-
no já é a quarta contratação 
do Botafogo para 2017. O 
goleiro paraguaio Gatito Fer-
nández (Figueirense), o la-
teral Gilson (América-MG), 
o meia João Paulo (Santa 
Cruz) e o atacante Roger 
(Ponte Preta) são as outras 
novidades para o ano que 
terá a Libertadores no ca-
lendário.

Principal contratação 
do Botafogo para a dispu-
ta da Copa Libertadores de 
2017, Montillo receberá 
aproximadamente R$ 400 
mil por mês.

 
Fluminense
O vice-presidente de 

projetos especiais Pedro An-
tônio é o grande responsável 
pela construção do centro de 
treinamento do Fluminense. 
O empresário injeta dinhei-
ro, realiza as obras e depois 
é reembolsado pelo clube. 
Pelo menos essa era para ser 
a equação. O problema é que 
o Tricolor parou de pagar e 
já acumula uma dívida de R$ 
7 milhões, o que gera algu-
mas consequências.

Uma delas é o clima com 
a diretoria. Pedro Antônio não 
ficou contente com o atraso no 
pagamento e pode paralisar as 
obras se a situação não for re-
solvida em janeiro. Com isso, o 
ambiente ficou um pouco pesa-
do. O ex-presidente Peter Siem-
sen brincou com a situação no 
discurso de agradecimento do 
fim do seu mandato.

O técnico Fábio Carille finalmente foi efetivado no Corinthians Thiago Silva renovou até 2020

Walter Montillo vai ganhar R$ 400 mil por mês no Botafogo e primeira competição será o Estadual

Thiago Silva vai 
continuar por 
mais 4 anos no 
Saint-Germain

O zagueiro Thiago Sil-
va vai continuar no Paris 
Saint-Germain por mais 
alguns anos. Nessa quinta-
feira, o clube francês anun-
ciou a renovação de con-
trato com o defensor de 32 
anos até junho de 2020. O 
vínculo antigo do jogador 
ia até o meio de 2017.

Assim, acaba-se a nove-
la sobre sua permanência - a 
imprensa europeia afirmou 
que ele poderia ir para a Ju-
ventus ao fim de seu contra-
to. Thiago Silva chegou ao 
PSG em 2012 após boa pas-
sagem pelo Milan e logo se 
transformou em peça-chave 
dos técnicos que passaram 
por lá.

Ele conquistou quatro 
títulos da Ligue 1, três da 
Copa da Liga, dois da Copa da 
França e mais dois da Super-
copa nacional.

O defensor ficou na 
equipe ideal do jornal L’Èqui-
pe em 2013 e 2014 além de 
estar entre os melhores do 
mundo para a Uefa por qua-
tro anos.

Pelo PSG, Thiago Silva 
retornou à Seleção Brasileira 
neste ano com Tite.

Fábio Carille é o novo téc-
nico do Corinthians. Depois 
de não conseguir avançar na 
busca por substitutos para 
Oswaldo de Oliveira, demitido 
há uma semana, o clube resol-
veu dar nova chance ao auxi-
liar, que já comandou a equipe 
em parte da temporada 2016, 
para iniciar o ano em 2017.

O anúncio oficial será 
feito no início da tarde dessa 
quinta-feira, no Parque São 
Jorge, pelo diretor de fute-
bol Flávio Adauto e o gerente 
Alessandro.

Carille está no Corin-

thians desde 2009, trazido 
pelo então técnico Mano Me-
nezes. Seu nome voltou a ga-
nhar força para 2017 após a 
equipe alvinegra não conse-
guir avançar na negociação 
com Reinaldo Rueda, do Atlé-
tico Nacional-COL, que era até 
então tratado como priorida-
de.

A proximidade com Tite 
também pesou para a aposta 
em Carille. Como auxiliar do 
hoje treinador da Seleção Bra-
sileira, era ele quem comanda-
va os treinos específicos com 
o setor defensivo, o que o tam-

bém lhe dá bom conhecimen-
to sobre o elenco corintiano.

Em 2016, Carille assu-
miu o Corinthians em dois 
momentos, primeiro após a 
saída de Tite, em apenas dois 
jogos, e depois com a queda 
de Cristóvão Borges, em mais 
seis. Nas duas passagens, acu-
mulou quatro vitórias, um 
empate e três derrotas, em 
um aproveitamento de 54,1%. 
Mesmo assim, a diretoria não 
o considerou pronto para con-
tinuar no cargo, tanto que em 
outubro preferiu contratar 
Oswaldo.

Fábio Carille é anunciado como 
substituto de Oswaldo de Oliveira

CORINTHIANS

FOTOS: Reprodução
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Itamar Schulle fará hoje
novas observações no 
time para o Estadual

Botafogo enfrenta o Serrano
AMISTOSOS NA VILA OLÍMPICA

O Botafogo realiza 
hoje, às 15h30, na Vila 
Olímpica Parahyba, em 
João Pessoa, o primeiro 
amistoso contra uma equi-
pe profissional na pré-tem-
porada. O Belo vai enfren-
tar um adversário que terá 
pela frente no Campeonato 
Paraibano de 2017. Trata-
se do Serrano, equipe que 
voltou à Primeira Divisão 
do futebol estadual, depois 
de ser vice-campeã da Se-
gunda Divisão, este ano.

No primeiro jogo-treino 
da pré-temporada, o Botafo-
go enfrentou uma Seleção de 
Paulista, no último sábado, e 
venceu por 2 a 0. No amisto-
so de hoje, o técnico Itamar 
Schulle já deverá utilizar al-
guns atletas que poderão ser 
titulares, no Campeonato Pa-
raibano, e que não jogaram 
no último sábado. Este é o 
caso do goleiro Michel Alves, 
dos zagueiros Plínio e Bruno 

Maia, dos volantes Djavan 
e Amarildo, e o do atacante, 
Diogo Campos.

O treinador não revelou 
o time que deverá começar 
jogando contra o Grêmio 
Serrano, mas essa é a pro-
vável equipe: Michel Alves, 
Gustavo, Plínio, Bruno Maia e 
Carlos Renato; Djavan, Sapé, 
Rafael Luz e Marcinho, Rafael 
Oliveira e Biro-Biro.

O meia Tarcísio, último 
reforço do Botafogo para 
a próxima temporada a se 
apresentar na Maravilha do 
Contorno, já está treinando 
com o resto do elenco, e po-
derá entrar no segundo tem-
po da partida de hoje. 

Após enfrentar o Serra-
no, o Botafogo volta a jogar 
no próximo dia 30, contra 
o Santa Cruz do Rio Grande 
do Norte. O jogo deverá ser 
também na Vila Olímpica 
Parahyba, já que o Almeidão 
está reformando o gramado 
para os jogos do Campeona-
to Paraibano 2017. Este será 
o último amistoso antes da 
estreia no Estadual, prevista 
para o dia 8 de janeiro, con-
tra o Internacional, no Al-
meidão.

Foto: PBesportes.net

Foto: tVtorcedor

Ivo Marques
ivo_esportes@yahoo.com.br

No futebol femi-
nino da Paraíba, hoje 
é o dia de se gritar “É 
Campeão”. Botafogo e 
Kashima fazem a partir 
das 19h, a segunda e úl-
tima partida da final do 
Campeonato Paraiba-
no de 2016, no CT Ivan 
Tomaz (o Tomazão), no 
Valentina Figueiredo. As 
“Belas do Belo” podem 
perder até por 6 a 0 que 
ainda ficam com o título 
estadual, uma vez que, 
no primeiro jogo, ocorri-
do na última terça-feira, 
golearam as “Feras do 
Kashima” por este pla-
car e tem ao seu favor o 
direito de atuar por dois 
resultados iguais.

O campeão herdará 
a única vaga do Estado 
na Copa Brasil de Fute-
bol Feminino do próxi-
mo ano. Além do título 
e desta vaga no evento 
nacional, a equipe será 
premiada também com 
a importância de R$ 3 
mil, além de medalhas 
e troféus. Ao vice-cam-
peão, uma premiação 
de R$ 1 mil e medalhas.

“Este ano, em to-
das as competições de 
base, premiamos com 
dinheiro. Foi assim nos 
Campeonatos Sub-19 

Especial, que valeu vaga 
para a Copa São Paulo 
de Futebol Júnior, foi 
assim também no Sub-
15, Sub-17 e Juniores e 
Feminino”, disse Ama-
deu Rodrigues Júnior, 
presidente da Federação 
Paraibana de Futebol, 
prometendo para o pró-
ximo ano muitas novida-
des. “Temos que apoiar 
o futebol de base, pois, 
o próprio nome já fala, 
é a base para tudo”, jus-
tificou o dirigente.

O Campeonato 
Paraibano de Futebol 
Feminino, edição 2016, 
teve início no dia 20 
de novembro e contou 
com a participação de 
quatro equipes: Botafo-
go, Flamengo, Kashima 
e Serrano-CG. O regu-
lamento previu turno 
único com as quatro 
equipes jogando en-
tre si, com partidas de 
ida e volta. As “Belas 
do Belo” dispararam 
na classificação, vence-
ram todos os seus seis 
confrontos, somando 
18 pontos e marcan-
do 49 gols, sem tomar 
um sequer. O Kashima, 
por sua vez, ficou com 
7 pontos, mesma pon-
tuação do Flamengo, 
porém, se garantiu na 
decisão devido ao con-
fronto direto. 

Belas do Belo devem 
confirmar o título hoje

FUTEBOL FEMININO Paulo Foiani vê equipe em crescimento
O técnico do Campinen-

se, Paulo Foiani, está muito 
satisfeito com o rendimen-
to do Campinense nos dois 
amistosos que disputou com 
o Central de Caruaru, sobre-
tudo o último realizado na 
quarta-feira, em Campina 
Grande, quando a Raposa 
venceu fácil, por 3 a 0.

"Gostei muito de dois 
aspectos do grupo, a com-
petitividade e a organiza-
ção tática. É bem verdade 
que precisamos melhorar 
muito ainda para a estreia 
no Campeonato Paraibano, 
mas temos também muito 
pouco tempo de trabalho, e 
a tendência é crescer muito, 
até começarmos a disputar 
a competição", disse o trei-
nador.

O próximo jogo do Cam-
pinense será no dia 30 des-
te mês, contra o Guarany de 
Juazeiro do Norte, Ceará. O 
local e o horário ainda não 
foram definidos. O Estádio 
Amigão está fechado, a par-
tir de hoje, para reformas no 
gramado. A abertura só de-
verá acontecer no início do 
Campeonato Paraibano.

Um dos jogadores mais 

CAMPINENSE

Campinense, Treze e Serra-
no ganharam um problema, na 
reta final da pré-temporada. A 
partir de agora, até o início do 
Campeonato Paraibano, estes 
clubes não terão condições de 
realizar amistosos de prepara-
ção, em Campina Grande, por 
falta de estádios. 

O Amigão iniciou ontem 
um trabalho de manutenção do 
gramado, e só poderá ser utili-
zado nos jogos oficiais no mês 
de janeiro. Já o Presidente Var-
gas também está recuperando o 
gramado, que passa por sérios 
problemas, e também não ofe-
rece condições de jogo no mo-
mento.

Segundo o administrador 
do Estádio Amigão, Ascânio Pa-
celi, o gramado estava bastante 
ressecado, por causa do racio-
namento d'água em Campina 
Grande, mas tudo será resolvi-
do, e nas disputas do Campeo-
nato Paraibano, o gramado es-
tará em boas condições.

"Só temos água três dias por 
semana, aqui em Campina Gran-
de, e isto prejudicou bastante o 
gramado. Mas, nós já iniciamos 
o trabalho de recuperação, com 
a retirada do mato, agora inicia-
mos o processo de adubação, e  
conseguimos com a Secretaria da 
Juventude Esporte e Lazer do Es-
tado, carros pipa para fazer um 

trabalho forte de aguação. Em 
8 dias, a grama já vai começar a 
mudar de cor e crescer. Depois, 
faremos o corte, e em 15 dias, es-
tará excelente", garantiu.

Ascânio negou que o gra-
mado do Amigão esteja prejudi-
cado e com muitos buracos, por 
causa da realização de jogos de 
futebol americano, como muitos 
comentam na cidade. "Não exis-
te isto. O jogo de futebol ame-
ricano faz o mesmo estrago de 
um jogo de futebol normal. O 
que estraga realmente é o trei-
namento do futebol americano, 
mas isto não permitimos aqui, 
apenas os jogos", respondeu o 
administrador do estádio. (IM)

Clubes de Campina ficam sem estádios para jogos

As Belas do Belo mostram supremacia no Paraibano

Marcos Lima
marcosauniao@gmail.com

Depois de enfrentar o selecionado de Paulista, o Botafogo volta a fazer novo amistoso, hoje, contra o Serrano a partir das 15h30

animados com este bom iní-
cio de temporada da Raposa 
é o meia Carlos Magno. Autor 
de um gol na última quar-
ta-feira, o atleta acha que o 
time vai dar muitas alegrias 
a torcida em 2017. "Estou 
feliz pelo gol que marquei, 
mas muito mais ainda pelo 
desenvolvimento da equipe. 
Ainda sentimos um pouco a 
falta de entrosamento, mas 
isso ainda vai melhorar mui-
to com os treinos e jogos que 
virão. Sinto que a equipe está 

se organizando rápido, e tem 
tudo para brilhar nas com-
petições que vai participar", 
disse o atleta.

Outro jogador que está 
mostrando muito otimismo é 
o atacante Tiago Orobó. "Ata-
cante vive de gols, e graças a 
Deus, eles estão saindo. Es-
tou muito contente com isso,  
e mais ainda com o cresci-
mento da equipe, desde o 
início da pré-temporada. 
Estamos no caminho certo. 
Eu espero marcar mais gols, 

e conseguir mais vitórias", 
afirmou.

Treze
Com problemas no gra-

mado do PV e o Amigão fecha-
do para reforma, o Treze aca-
bou suspendendo o amistoso 
que faria contra o Santa Cruz 
do Rio Grande do Norte. Hoje, 
o time fará um jogo-treino con-
tra a equipe amadora do Ajax 
de Remígio. A partida será em 
um centro de treinamento em 
Lagoa de Roça.  (IM)

A equipe do Campinense que na última quarta-feira, no Amigão, venceu o Central de Caruaru por 3 a 0

Foto: tVtorcedor
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Anvisa suspende fabricação de vacinas BCG e Imuno BCG

Bebês sem proteção
A Agência Nacional de 

Vigilância Sanitária (Anvi-
sa) suspendeu fabricação 
das vacinas BCG e Imuno 
BCG da Fundação Ataulpho 
de Paiva, localizada no Rio 
de Janeiro. A vacina é es-
sencial para proteger bebês 

contra tuberculose. A deci-
são foi publicada no Diário 
Oficial da União da última 
quarta-feira. 

O resultado da inspeção 
sanitária investigativa que 
ocorreu entre 28 e 30 de no-
vembro foi o motivo da sus-

pensão. A fiscalização cons-
tatou o descumprimento de 
requisitos de Boas Práticas 
de Fabricação (BPF) de pro-
dutos injetáveis.

A inspeção também 
detectou que processos uti-
lizados pela empresa na 

identificação de desvios de 
qualidade e suas causas não 
são eficientes. A inspeção 
feita em novembro na fá-
brica é resultado do acom-
panhamento que a Anvisa e 
a Superintendência da Vigi-
lância Sanitária do estado 

do Rio de Janeiro têm rea-
lizado ao longo dos últimos 
anos na Fundação Ataulpho 
de Paiva.   As vacinas BCG e 
Imuno BCG da empresa que 
se encontram no mercado 
não foram suspensas e se-
rão utilizadas no serviços de 

saúde. Todos os lotes dessas 
vacinas são submetidos a 
testes de controle de quali-
dade pelo Instituto Nacional 
de Controle de Qualidade 
em Saúde (INCQS) antes de 
serem liberados para o con-
sumo no mercado nacional.

Inspeção verificou 
que identificação de 
desvios de qualidade 

do fabricante 
não é eficiente

O Conselho Federal de 
economia (Cofecon) divul-
gou ontem nota em que a 
presidência da entidade se 
posiciona contra a proposta 
de reforma da Previdência 
encaminhada este mês pelo 
presidente Michel Temer 
ao Congresso Nacional. O 
comunicado diz que a re-
forma deveria ser discutida 
amplamente com a socieda-
de e não exclusivamente no 
Congresso.

“A Previdência Social 
começou a ser instituída no 
Brasil em 1923, portanto, 
há 93 anos. É inadmissível 
que o governo busque, a 
toque de caixa, alterar de 
forma tão profunda um sis-
tema que funciona no País 
há quase um século”, afirma 
o documento.

A nota diz que o governo 
destinou a outros fins fontes 
criadas exclusivamente para 
a seguridade social, a exem-
plo da Contribuição para o 
Financiamento da Segurida-

de Social (Cofins), “fabrican-
do um déficit com o propósi-
to de legitimar a redução do 
fluxo de benefícios para os 
trabalhadores”.

O Cofecon diz também 
que o governo “proposital-
mente” omite que a Cons-
tituição Federal previu um 
sistema tripartite de fontes 
para custear a seguridade 
social, da qual faz parte a 
Previdência. O sistema, se-
gundo a entidade, deveria ter 
contribuições de emprega-
dos, empresas e governo.

 “O governo tem que dar 
a sua contribuição também. 
O que há é que o governo 
desvia recursos de fontes 
que seriam para financiar 
a Previdência para outras 
coisas”, afirma o economista 
Júlio Miragaya, presidente do 
Cofecon.

Recentemente, o minis-
tro do Planejamento, Desen-
volvimento e Gestão, Dyogo 
Oliveira, deu entrevista ne-
gando a tese defendida por 
algumas entidade, como Co-
fecon e a Associação Nacio-
nal dos Auditores Fiscais da 

Receita Federal (Anfip), de 
que não existe déficit na Pre-
vidência. Segundo o minis-
tro, o sistema da seguridade 
social (Previdência, saúde e 
assistência social) é deficitá-
rio como um todo e as des-
pesas previdenciárias são as 
principais responsáveis.

Draconiana
A nota do Cofecon diz 

que a proposta do governo 
foi “mais draconiana que o 
esperado”. A proposta iguala 
homens e mulheres, estabe-
lecendo uma idade mínima 
de 65 anos para a aposenta-
doria de ambos. Além disso, 
eleva de 15 para 25 anos 
o tempo mínimo de con-
tribuição, sendo que, para 
aposentar-se com benefício 
integral, é preciso contribuir 
por 49 anos.

“O Cofecon não se fur-
ta ao debate e entende que, 
em relação à questão pre-
videnciária, determinadas 
medidas de ajuste devem 
ser adotadas, mas não as que 
estão sendo propostas. exi-
gimos do Governo Federal e 

do Congresso Nacional que 
as ponham em debate com 
a realização de audiências 
públicas nas diversas regiões 
do País”, diz o comunicado.

O economista Gilberto 
Braga, do Instituto Brasileiro 
de Mercado de Capitais (Ib-
mec-RJ), diz que é favorável à 
reforma da Previdência, mas 
também defende mudanças 
na proposta enviada pelo 
Executivo. “Ter a idade mí-
nima é um padrão mundial, 
mas acho que dá para discu-
tir o cálculo do valor.”

Atualmente, a propos-
ta estabelece que quem se 
aposentar com 25 anos de 
contribuição, o tempo mí-
nimo, terá direito a 51% do 
benefício. O patamar cresce 
1% a cada ano, alcançando a 
integralidade somente após 
49 anos. “Acho que, talvez, 
a gente possa mexer nesse 
51%. essa idade de largada 
pode começar em um pata-
mar maior e ir caindo à me-
dida do tempo, de maneira 
proporcional à expectativa 
de vida do brasileiro”, suge-
riu o economista.

Conselho Federal de Economia 
pede mais debate com a sociedade

REFORMA DA PREVIDÊNCIA

Mariana Branco 
Da Agência Brasil

Desde 2013, mais 
de 400 mil estrangei-
ros migraram para o 
Brasil, de acordo com 
dados divulgados pela 
Polícia Federal.

Entre as naciona-
lidades que mais vie-
ram ao País em busca 
de melhores condições 
de vida nesse período 
estão Haiti (15,51%), 
Bolívia (7,67%) e Co-
lômbia (5,93%). Os 
números foram compi-
lados pelo Ministério 
da Justiça.

A política migra-
tória do Brasil tem 
passado por grandes 
avanços nos últimos 
meses. Atualmente, 
tramita no Congresso 
Nacional o Projeto de 
Lei nº 2516/2015, que 
visa atualizar e mo-
dernizar a legislação 
sobre migrantes, em 
harmonia com os prin-
cípios da Constituição 
Federal de 88.

De acordo com o 
secretário nacional de 
Justiça e Cidadania, 
Gustavo Marrone, “a 
nova lei vai facilitar a 
regularização de es-
trangeiros que vivem 
e trabalham no Brasil, 
que atualmente en-
frentam uma grande 
burocracia para obter 
documentação.”

Outro avanço na 
política migratória de-
corre das últimas al-
terações no Decreto 
nº 86.715/81, que sim-
plifica os documentos 
exigidos em diversos 
procedimentos migra-
tórios, eliminando bu-
rocracia desnecessária, 
além de trazer medi-
das de modernização, 
como a possibilidade 
de comunicação eletrô-
nica entre o solicitante 
e o Estado brasileiro 
em alguns casos em 
que era exigida comu-
nicação presencial.

País recebeu mais de 
400 mil estrangeiros

EM QUATRO ANOS

FOTO: Osnei Restio/Prefeitura de Nova Odessa



SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO
DIRETORIA EXECUTIVA DA CENTRAL DE COMPRAS

GERÊNCIA EXECUTIVA DE LICITAÇÃO

COMUNICADO DE REABERTURA
Pregão nº216/2016

PROCESSO Nº 19.000.002574.2016
Comunico a quem interessar, que o procedimento licitatório, Pregão Presencial nº216/2016, cujo 

objeto é (Registro de preços para contratação de empresa especializada na prestação de serviços 
de telecomunicações, por meio de uma rede IP multi serviços, com a capacidade para prover tra-
fego de dados, voz e imagem, denominada rede de dados), destinado a Secretaria de Estado da 
Administração - SEAD/EGE, terá sua REABERTURA para o dia 26/12/2016 às 09h. 

REG CGE: Nº16-00937-0
João Pessoa, 22 de dezembro de 2016

Vivianne Pereira Almeida Diniz
Gerente Executiva de Licitação

SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO
DIRETORIA EXECUTIVA DA CENTRAL DE COMPRAS

GERÊNCIA EXECUTIVA DE LICITAÇÃO

CONVOCAÇÕES PARA PREGÃO PRESENCIAL N234/2016
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 06/01/2017 às 09h para:

Registro de preços para aquisição de solução videoconferência e telefonia IP, destinado a 
Secretaria de Estado da Educação - SEE, conforme anexo I do Edital.

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

REG. CGE Nº - 16-01173-4
João Pessoa, 22 de dezembro de 2016

Vivianne Pereira Almeida Diniz
Gerente Executiva de Licitação

SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO
DIRETORIA EXECUTIVA DA CENTRAL DE COMPRAS

GERÊNCIA EXECUTIVA DE LICITAÇÃO

CONVOCAÇÕES PARA PREGÃO PRESENCIAL N322/2016
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 05/01/2017 às 09h para:

Registro de preços para contratação de serviços de controle técnico e manutenção preventiva 
e corretiva com fornecimento de peças, componentes e acessórios para aeronave piper Sêneca V, 
destinado a Casa Militar do Governador - CMG, 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 - 16-01177-6
João Pessoa, 22 de dezembro de 2016

Vivianne Pereira Almeida Diniz
Gerente Executiva de Licitação

João Pessoa > Paraíba > SEXTA-fEirA, 23 de dezembro de 2016 Publicidade
26 A UNIÃO 

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO
Extrato do 4° Termo Aditivo de Tempo ao Contrato 00067/2016– Prorrogação Contratual por mais 

60(sessenta) dias – TOMADA DE PREÇO de Nº 00004/2016.PARTES: PREFEITURA MUNICIPAL 
DE RIACHÃO/PB e CONSTRUTORA EDFFICAR EIRELI –ME, CNPJ Nº 17.440.965/0001-06.
OBJETO: Contratação de empresa especializada em serviços de Engenharia Civil, para execução 
de pavimento em paralelepípedos da rua lateral da Creche Eulina Gomes de Oliveira Moura, As-
sentamento Baixio - Riachão/PB.O Aditivo a corresponde Prorrogação Contratual por mais 60 dias, 
23/12/2016 à 20/02/2017. Tendo em vista que o tempo estipulado no Contrato não foi suficiente para 
a realização da obra, motivada pela burocracia ocasionada nos pagamentos efetivados, mediante 
apresentações das medições.Assinaturas do Aditivo Contratual: 21/12/2016.

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA/PB 
EXTRATO DE CONTRATOS

OBJETO: Aquisições de Kits de enxoval para recém nascidos, para serem entregues às mães, 
pertencentes às Famílias carentes. FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Presencial nº 10074/2016. 
DOTAÇÃO: RECURSOS PRÓPRIOS / PROGRAMAS FEDERAIS / OUTROS Dotação consignada 
no orçamento vigente 2016 3.3.90.32.01 - Material, Bem ou Serviço p/Distribuição Gratuita. VIGÊN-
CIA: até o final do exercício financeiro de 2016. PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de 
Guarabira e: CT Nº 00395/2016 - 21.09.16 - SP UTILIDADES - R$ 18.440,00.

ZENÓBIO TOSCANO DE OLIVEIRA
Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA/PB 
HOMOLOGAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 10074/2016

Nos termos do relatório final apresentado pelo Pregoeiro Oficial e observado parecer da Asses-
soria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 10074/2016, que objetiva: Aquisições de Kits de 
enxoval para recém nascidos, para serem entregues às mães, pertencentes às Famílias carentes; 
HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório em favor de: SP UTILIDADES - R$ 18.440,00. 
Ficam os licitantes convocados para assinatura do contrato nos termos do instrumento convocatório.

Guarabira - PB, 20 de Setembro de 2016
ZENÓBIO TOSCANO DE OLIVEIRA

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU/PB 
EXTRATO DE CONTRATO

OBJETO: Aquisições de Aparelhos de Ar Condicionados novos SPLIT 18.000 BTUS FRIO 
220V, destinados a CLIMATIZAÇÃO DE ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL NO MUNICÍPIO DE 
MULUNGU/PB. Recursos financeiros: TERMO DE CONVÊNIO Nº 233/2016, celebrado entre a 
SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO DA PARAÍBA - (SEE/PB) e PREFEITURA MUNICIPAL 
DE MULUNGU/PB - FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Presencial nº 021/2016. DOTAÇÃO: 05.00 – 
12.361.2008.1014 – 4.4.90.52.01 – EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - VIGÊNCIA: 
até 31.12.2016, PARTES CONTRATANTES: PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU e: CT Nº 
00072/2016 - 21.12.16 - THOMAS JOSÉ BELTRÃO DE ARAÚJO ALBUQUERQUE - R$ 39.360,00.

Mulungu, 21 de Dezembro de 2016.
JOANA D’ARC RODRIGUES BANDEIRA FERRAZ - Prefeita

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIUNFO

 RETIFICAÇÃO EXTRATO DE CONTRATOS
OBJETO: Locação de 02 carros pipa conforme Convênio Estadual nº 149/2016 visando à exe-

cução de socorro a assistência às vitimas da seca ocorrida nos anos subsequentes, no município 
de Triunfo definido no Decreto Municipal nº 001/2016 de 04 de Janeiro de 2016, Decreto Estadual 
nº 36.951 de 05 de outubro de 2016 e a Portaria nº 124 de 20 de maio de 2016, do Secretário 
Nacional de Proteção e Defesa Civil, e ainda a Portaria nº 311 de 11/09/2016, do Ministério da 
Integração Nacional..

FUNDAMENTO LEGAL: Dispensa de Licitação nº DP00003/2016.
DOTAÇÃO: CONVÊNIO Nº 149/2016
VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro de 2016
PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Triunfo e:
- Onde se lê: CT Nº 00079/2016 - 01.12.16 - JOSE CANDIDO DIAS - R$ 8.100,00
- Leia-se como segue: CT Nº 00084/2016 - 01.12.16 - JOSE CANDIDO DIAS - R$ 8.100,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTÃOZINHO
AVISO DE REVOGAÇÃO

TOMADA DE PREÇOS Nº 001/2016
OBJETO: Contratação de uma empresa do ramo de construção civil para executar serviços na 

Conclusão de uma Quadra Coberta com Vestiário, no âmbito do PAC 2. APrefeita Municipal de 
Sertãozinho/PB, torna público, nos termos do artigo 49 da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações 
posteriores, para conhecimento dos interessados, que a TOMADA DE PREÇOS EM EMPÍGRAFE 
FOI REVOGADO devido à ausência de interessados na assinatura do contrato.

Publiquem-se, para ciência dos interessados observados as prescrições legais pertinentes.
Sertãozinho - PB, 02 de dezembro de 2016.

MÁRCIA MOUSINHO ARAÚJO
Prefeita

PREFEITURA MUNICIPAL DE EMAS-PB
AVISO DE LICITAÇÃO 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 026/2016
PROC. ADMINISTRATIVO Nº 112/2016

A PREFEITURA MUNICIPAL DE EMAS-PB, por intermédio do Pregoeiro e Equipe de apoio, 
leva aoconhecimento dos interessados que ás 10:30 horas do dia 04 de janeiro de 2016, realizará 
a aberturado Pregão Presencial Nº 026/2016, cujo objeto é a Aquisição de três veículos tipo moto 
básica na cor branca tipo passeio 0KM, 2016/2017 e um veículo tipo passeio, 0KM, 2016/2017,com 
ar-condicionado, cinco portas, na cor branca, destinados as atividades da secretaria de saúde  do 
município, conforme Termo de Referência do Edital. RECURSOS FINANCEIROS: Ministério da 
Saúde e PMEMAS – Previstos na Lei Orçamentária do Município parao Exercício 2016. LEITURA 
OU OBTENÇÃO DO EDITAL E INFORMAÇÕES: Sede da PrefeituraMunicipal de Emas, situada 
na Av. Vice Prefeito João Kennedy Gomes Batista nº 2 – Centro, na cidadede Emas-PB, no horário 
das 08:00 às 12:00 horas.

 Emas, 21 de dezembro de 2016.
PEDRO CABRAL CAZÉ

Pregoeiro

PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS
EXTRATO DE CONTRATO

PREGÃO PRESENCIAL Nº. 027/2016
OBJETO: Contratação de empresa para o fornecimento de relógio registrador de ponto ele-

trônico, conforme especificações anexo I do edital. FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Presencial 
nº 00027/2016. DOTAÇÃO: Recursos Próprios do Município de Aroeiras previstos no orçamento 
vigente Elemento de Despesa: 4.4.90.52.01 - Equipamentos e Material Permanente. VIGÊNCIA: 
até o final do exercício financeiro de 2016. PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de 
Aroeiras e: CT Nº 00037/2016 - 22.12.16 - Vladmir de Matos Leitão - VM PONTO - R$ 28.500,00.

Aroeiras - PB, 22 de dezembro de 2016.
MYLTON DOMINGUES DE AGUIAR MARQUES

PREFEITO

PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS
EXTRATO DE CONTRATO

PREGÃO PRESENCIAL Nº. 028/2016
OBJETO: Contratação de empresa para o fornecimento de mobiliário projetado, conforme espe-

cificações anexo I do edital. FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Presencial nº 00028/2016. DOTAÇÃO: 
Recursos Próprios do Município de Aroeiras: 02.04.08.122.2003.2006 / 02.05.08.243.2006.2030 / 
02.05.08.244.2006.2009 02.05.08.244.2006.2044 / 02.05.08.244.2006.2045 / Elemento: 44.90.52.01. 
VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro de 2016. PARTES CONTRATANTES: Prefeitura 
Municipal de Aroeiras e: CT Nº 00038/2016 - 22.12.16 - EMILLY INDUSTRIA E COMERCIO DE 
MOVEIS LTDA - R$ 9.485,00.

Aroeiras - PB, 22 de dezembro de 2016.
MYLTON DOMINGUES DE AGUIAR MARQUES

PREFEITO

PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS
HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº. 028/2016

Nos termos do relatório final apresentado pelo Pregoeiro Oficial e observado parecer da As-
sessoria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00028/2016, que objetiva: Contratação de 
empresa para o fornecimento de mobiliário projetado, conforme especificações anexo I do edital; 
HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório em favor de: EMILLY INDUSTRIA E CO-
MERCIO DE MOVEIS LTDA - R$ 9.485,00.

Aroeiras - PB, 22 de dezembro de 2016.
MYLTON DOMINGUES DE AGUIAR MARQUES

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS
HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº. 027/2016

Nos termos do relatório final apresentado pelo Pregoeiro Oficial e observado parecer da Asses-
soria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00027/2016, que objetiva: Contratação de empresa 
para o fornecimento de relógio registrador de ponto eletrônico, conforme especificações anexo I 
do edital; HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório em favor de: Vladmir de Matos 
Leitão - VM PONTO - R$ 28.500,00.

Aroeiras - PB, 22 de dezembro de 2016.
MYLTON DOMINGUES DE AGUIAR MARQUES

PREFEITO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSITO E TRANSPORTES PÚBLICOS

HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO
DISPENSA Nº DP00024/2016
O DIRETOR SUPERINTENDENTE DA SUPERINTENDÊNCIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTES 

PÚBLICOS DE CAMPINA GRANDE, ESTADO DA PARAÍBA, no uso de suas atribuições legais, 
R E S O L V E: Na qualidade de ordenador de despesa, e tendo em vista o disposto no artigo 43, 
inciso VI, da lei federal n° 8.666, de 21 de junho de 1993 e alterações, HOMOLOGA e ADJUDICA a 
Dispensa de Licitação nº DP00024/2016, que objetiva: Contratação de entidade sem fins lucrativos 
para criação de um programa de cooperação e intercâmbio científico e tecnológico, abrangendo 
atividades de pesquisa, desenvolvimento, produção e controle de qualidade de tintas retrorrefletiva 
para demarcação viária. Com base nos elementos constantes do processo correspondente a: 
ATECEL - ASSOCIAÇÃO TEC. CIENTIF ERNESTO LUIS DE OLIVEIRA - R$ 14.700,00. Campina 
Grande - PB, 22 de Dezembro de 2016. FELIX ARAUJO NETO - Diretor Superintendente.

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE REMÍGIO

EXTRATO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO
PROCESSO: Exposição de Motivos nº IN00018/2016.
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE BANDA MUSICAL (IMPACTO X) PARA APRESENTAÇÃO NO 

DIA 31 DE DEZEMBRO DE 2016.
FUNDAMENTO LEGAL: Art. 25, inciso III, da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações.
AUTORIZAÇÃO: Secretaria de Comunicação e Eventos.
RATIFICAÇÃO: Prefeito, em 22/12/2016.

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO

AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº 65/2016
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS para a aquisição de equipamentos e materiais, destinados 

ao município. Data e Local, às 08:00 horas do dia 11/01/2017, na sala de Reuniões da CPL, Rua 
Ana Gomes do Nascimento, 60 - Centro - São Francisco - PB. Portal da Transparência: http://www.
saofrancisco.pb.gov.br.

São Francisco - PB, 22 de Dezembro de 2016
MARIA SONALY DA SILVEIRA

Pregoeiro
 

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO

AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº 66/2016
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS para a aquisição de um veículo, novo, destinado ao mu-

nicípio. Data e Local, às 10:00 horas do dia 11/01/2017, na sala de Reuniões da CPL, Rua Ana 
Gomes do Nascimento, 60 - Centro - São Francisco - PB. Portal da Transparência: http://www.
saofrancisco.pb.gov.br.

São Francisco - PB, 22 de Dezembro de 2016
MARIA SONALY DA SILVEIRA

Pregoeiro
 

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO

AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 67/2016
OBJETO: Contratação de serviço de locação de veículos, destinado a manutenção de diversas se-

cretarias do município. Data e Local, às 11:00 horas do dia 11/01/2017, na sala de Reuniões da CPL, 
Rua Ana Gomes do Nascimento, 60 - Centro - São Francisco - PB. Portal da Transparência:http://
www.saofrancisco.pb.gov.br.

São Francisco - PB, 22 de Dezembro de 2016
MARIA SONALY DA SILVEIRA

Pregoeiro

JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 066785
Responsavel.: MARIA CRISTINA CARDOSO
CPF/CNPJ....: 020396584-16
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            905,35
Apresentante: BCO BRADESCO S.A.607469480001.12
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 066694
Responsavel.: PROEX COMERCIO VAREJISTA DE 
FRIOS E
CPF/CNPJ....: 069908986/0001-07
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            911,17
Apresentante: CEF-AG TRINC.00360.305.0001.04
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 066817
Responsavel.: ROSEMAIRE DUDA GUILHERME
CPF/CNPJ....: 018873884/0001-54
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            110,00
Apresentante: BCO BRADESCO S.A.607469480001.12
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 066716
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,  23/12/2016
----------------------------------------

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.: A.G.S BAR E RESTAURANTE LTDA ME
CPF/CNPJ....: 020184995/0001-03
Titulo......: DUP PRES SER IN  R$          3.351,00
Apresentante: BCO BRADESCO S.A.607469480001.12
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 066490
Responsavel.: EDILSON BELARMINO DA SILVA 
JUNIOR
CPF/CNPJ....: 011834767/0001-32
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            231,96
Apresentante: BCO SANTANDER S.A-90400888/000142
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 066670
Responsavel.: EDMILSON TEIXERA BARBOSA
CPF/CNPJ....: 708756854-04
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            652,00
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 065577
Responsavel.: JESSIKA  ROBERTA  ALVES DOS 
SANTOS
CPF/CNPJ....: 073180884-32
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            116,00
Apresentante: CEF-AG TRINC.00360.305.0001.04

AVISO DE LICITAÇÃO – REGISTRO DE PREÇOS
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 007/2016 

Registro CGE Nº. 16-01174-2
OBJETO: Registro de Preços para contratação da prestação de serviços continuados de em-

presa especializada em serviços de Call Center para a Central de Relacionamento com o Cliente 
(CRC) – PBGÁS, incluindo os serviços de Telemarketing Ativo e Receptivo, com execução indireta, 
conforme as especificações constantes no Anexo 2 – Termo de Referência.

RETIRADA DO EDITAL: Através dos sites http://www.pbgas.com.br e www.comprasgovernamen-
tais.gov.br ou obtido pelos interessados, de segunda a sexta-feira, em horário de expediente externo 
(das 08h30min às 11h30min e das 14h30min às 17h30min), no escritório da PBGÁS, sito na Rua 
Avenida Presidente Epitácio Pessoa, n° 4.756, Cabo Branco, João Pessoa – PB.

LOCAL (SITE): www.comprasgovernamentais.gov.br
ENCAMINHAMENTO DAS PROPOSTAS COMERCIAIS: A partir da divulgação do Edital até as 

10h00min (horário de Brasília) do dia 05/01/2017.
ABERTURA: Dia 05/01/2017, às 10h00min (horário de Brasília).

SEVERINO AUGUSTO BARROS SOUSA
Pregoeiro

EDITAL  DE  CONVOCAÇÃO
SINDICADO DOS ESTABELECIMENTOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE DO ESTADO DA PARAÍ-

BA – SINDESSPB vem, através do presente edital, convocar os sócios proprietários das empresas 
filiadas e associadas do setor dos estabelecimentos de serviços de saúde no Estado da Paraíba, 
para a Assembleia Geral que se realizará em sua sede na Av. Juarez Távora, nº 522, sala 504, 
Ed. Maximum, CEP 58.040-020, Torre, João Pessoa – PB, na seguinte data e horário: 27/12/2016 
(Terça-feira) - às 10:30 horas, em primeira convocação, conforme determina seu estatuto e às 11:00 
horas em segunda convocação, com qualquer número de presentes, para discutir a seguinte pauta: 
a) Convenção Coletiva 2017/2018 SINDESEP ; b) assuntos gerais

João Pessoa, 22 de Dezembro de 2016
Francisco José Santiago de Brito Pereira –

Presidente

PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA 
EXTRATO DE TERMO ADITIVO

Terceiro Termo Aditivo. Ref. ao Contrato de n°. 0043/2015. Objeto: prorrogação por mais 03 (três) 
meses, contados do termino do prazo de vigência do segundo termo aditivo datado de 22/09/2016 
e com termino de vigência em 26/12/2016, celebrado inicialmente entre as partes objetivando a 
executar serviços na Implantação de sistemas de captação, armazenamento e distribuição de 
água para consumo humano, em comunidades rurais deste Município. Contratante: Prefeitura 
Municipal de Borborema – Maria Paula Gomes Pereira – Prefeita. Contratado: Montbravo Constru-
ções e Serviços Ltda - EPP - CNPJ: 20.010.332/0001-64 - Henderson Gomes dos Santos – sócio/
diretor. Justificativa: Devido condições climáticas (período chuvosos) e o aguardo da aprovação 
da SUDENE, do aditivo de valor solicitado, este que é indispensável para real conclusão do objeto 
conveniado, conforme Justificativa Técnica do Engenheiro Fiscalizado.  Regimento: Lei 8.666/93 
e suas alterações posteriores. Data Termo Aditivo: 22/12/2016. Nova vigência do contrato com 3º 
Termo Aditivo: 27/03/2017.

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO
Extrato do 4° Termo Aditivo de Tempo ao Contrato 00067/2016– Prorrogação Contratual por mais 

60(sessenta) dias – TOMADA DE PREÇO de Nº 00004/2016.PARTES: PREFEITURA MUNICIPAL 
DE RIACHÃO/PB e CONSTRUTORA EDFFICAR EIRELI –ME, CNPJ Nº 17.440.965/0001-06.
OBJETO: Contratação de empresa especializada em serviços de Engenharia Civil, para execução 
de pavimento em paralelepípedos da rua lateral da Creche Eulina Gomes de Oliveira Moura, As-
sentamento Baixio - Riachão/PB.O Aditivo a corresponde Prorrogação Contratual por mais 60 dias, 
23/12/2016 à 20/02/2017. Tendo em vista que o tempo estipulado no Contrato não foi suficiente para 
a realização da obra, motivada pela burocracia ocasionada nos pagamentos efetivados, mediante 
apresentações das medições.Assinaturas do Aditivo Contratual: 21/12/2016.

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE IMACULADA
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 017/2016
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro e equipe de apoio, sediada na Rua Antô-nio 

Caetano, 92 Centro Imaculada às 09:00 horas do dia 05 de Janeiro de 2017, licitação modalidade 
Pregão Presencial. Objeto Aquisição de 03(três) veículos auto-motor de fabrica-ção nacional 0-km 
tipo passeio para a Secretaria de Saúde do município. Características no anexo I termo de referência 
do edital. Informações a disposição dos interessados na sala da CPL no endereço acima, nos dias 
úteis das 08:00h às 12:00h. 

Imaculada, 22 de Dezembro de 2016. 
Ana Jacileide da Silva

Pregoeira.

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA
SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA 

EXTRATO DE CONTRATO
Instrumento: Contrato nº. 09092/2016.
Objeto: Aquisição de caminhas infantis para as unidades de educação infantil da Rede Municipal 

de Ensino.
Partes: Secretaria de Educação e Cultura do Município de João Pessoa e a Empresa EKIPSUL 

COMÉRCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EDUCACIONAIS LTDA.
PROCESSO LICITATÓRIO Nº.  2016/105526, PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 09001/2016; 
Signatários: Sra. Edilma Ferreira da Costa, pela Secretaria de Educação e Cultura, e o Sr. Felipe 

Borella Costacurta, pela empresa EKIPSUL COMÉRCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS 
EDUCACIONAIS LTDA.

Recursos Financeiros: 
Classificação: 10.102.12.365.5389.2781; 
Natureza: 4.4.90.52; 
Fonte: 00 (Recursos Ordinários), 03 (Recursos do FUNDEB) e 11 (Recursos do FNDE, Salário 

Educação; Apoio as Creches – Brasil Carinhoso – Resolução nº 19 de 29 de setembro de 2014).
Vigência até 31 de dezembro de 2016.
Valor Total: R$ 224.500,00 (duzentos e vinte e quatro mil e quinhentos 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. 09094/2016.
Objeto: Aquisição de quadros brancos destinados às escolas da rede municipal de ensino.
Partes: Secretaria de Educação e Cultura do Município de João Pessoa e a Empresa APFORM 

INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS – LTDA.
PROCESSO LICITATÓRIO Nº.  2015/063540, PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 09027/2016; 
Signatários: Sra. Edilma Ferreira da Costa, pela Secretaria de Educação e Cultura, e o Sr. José 

Pereira da Costa Júnior, pela empresa APFORM INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS – LTDA.
Recursos Financeiros: 
Classificação: 10.102.12.361.5207.2498; 
Natureza: 4.4.90.52/00, 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$ 359.996,93 (Trezentos e cinquenta e nove mil, novecentos e noventa e seis reais 

e noventa e três centavos).
João Pessoa, 21 de dezembro de 2016.

Edilma Ferreira da Costa
Secretária de Educação e Cultura

 
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE

SUPERINTENDENCIA DE TRANSITO E TRANSPORTES PUBLICOS 
EXTRATO DE CONTRATO

OBJETO: Contratação de entidade sem fins lucrativos para gerenciamento de controle para 
programa de cooperação e intercâmbio científico e tecnológico, abrangendo atividades de pesquisa, 
desenvolvimento, produção e controle de qualidade de tintas retrorrefletiva para demarcação viária. 
FUNDAMENTO LEGAL: Dispensa de Licitação nº DP00024/2016.DOTAÇÃO: Recursos Próprios do 
Município de Campina Grande / STTP: 05.010 - SUPERINTENDÊNCIA DE TRÂNSITO E TRANS-
PORTES PÚBLICOS – 15.451.1029.2153 – AÇÕES DE MELHORIA NO SISTEMA DE TRÂNSITO 
- 3390.39.99.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA.VIGÊNCIA: até o 
final do exercício financeiro de 2017. PARTES CONTRATANTES: Superintendência de Transito e 
Transportes Públicos de Campina Grande e: CT Nº 00089/2016 - 22.12.16 - ATECEL- ASSOCIAÇÃO 
TEC. CIENTIF. ERNESTO LUIS DE OLIVEIRA - R$ 14.700,00 

 
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE

SUPERINTENDENCIA DE TRANSITO E TRANSPORTES PUBLICOS 
EXTRATO DE CONTRATO

OBJETO: Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de telefonia móvel 
pessoal (SMP), nas modalidades de assinatura de dados móveis ilimitados. FUNDAMENTO LEGAL: 
Adesão a Registro de Preço nº AD00007/2016 - Ata de Registro de Preços nº 0006/2015, decorrente 
do processo licitatório modalidade Pregão Presencial nº 00023/2015, realizado pelo FUNDAÇÃO 
PÚBLICA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE NITERÓI.DOTAÇÃO: Recursos Próprios do Município 
de Campina Grande: 04 122 2001 2154 Ações Administrativas da STTP 3390.39.99.000 - Outros 
Serviços de Terceiro Pessoa Jurídica VIGÊNCIA: 12 (doze) meses. PARTES CONTRATANTES: 
Superintendência de Transito e Transportes Públicos de Campina Grande e: CT Nº 00088/2016 - 
20.12.16 - TIM - Nordeste S.A - R$ 493.476,00. 

 
PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº 59/2016
OBJETO: REGISTRO DE PREÇO para o fornecimento parcelado de cadernos padronizados, 

destinados a manutenção das atividades da Secretaria de Educação do município de Bernardino 
Batista. Data e Local, às 13:30 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, 22 de Dezembro de 2016.
Mateus Ribeiro Dantas.

Pregoeiro.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA
EXTRATO DE TERMO ADITIVO

Nº Termo Aditivo: 004. Ref: Tomada de Preços 01.2014. Objeto: prorrogação por mais 03 (três) 
meses, contados do termino de vigência do terceiro termo aditivo datado de 23/09/2016 e com termino 
de vigência em 29/12/2016, celebrado inicialmente entre as partes objetivando a executar serviços na 
construção de uma quadra poliesportiva escolar coberta, no âmbito do PAC 2. Contratante: Prefeitura 
Municipal de Serraria - Severino Ferreira da Silva - Prefeito. Contratado: Construtora e Serviços 
Exclusiva Ltda - ME, CNPJ: 17.809.782/0001-07 - Roberto Rivelino Claudino de Sousa - sócio 
administrador. Justificativa: Devido ao atraso de repasse dos recursos financeiros, proveniente do 
Ministério da Educação, conforme Justificativa Técnica da Engenheira Fiscalizadora. Regimento: Lei 
8.666/93 e suas alterações posteriores. Data Termo Aditivo: 20/12/2016. Nova vigência do contrato 
com 4º Termo Aditivo: 30/03/2017

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
O Prefeito Constitucional do Município de Serraria/PB convoca a empresa DROGA FONTE LTDA, 

CNPJ: 08.778.201/0001-26, participante do Processo de Licitação realizada por esta administração 
na modalidade Pregão Presencial de nº 0015/2016, conforme publicação da Homologação onde 
o mesmo abriu prazo de 05 (cinco) dias, para que as empresas vencedoras comparecessem para 
assinatura do contrato, conforme publicação no Jornal A União, órgão de divulgação oficial do 
Estado da Paraíba e no Diário Oficial da União, datado em 22 de Agosto do corrente ano. Ficando 
a empresa acima citada para que, no prazo de 05 (cinco) dias, possa prestar esclarecimentos 
sobre o não comparecimento para assinatura do referido contrato, conforme determinado no Edital.

Serraria-PB, 20 de dezembro de 2016.
SEVERINO FERREIRA DA SILVA

Prefeito
 

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE
SUPERINTENDENCIA DE TRANSITO E TRANSPORTES PÚBLICOS 

RATIFICAÇÃO
ADESÃO A REGISTRO DE PREÇO Nº AD00007/2016
Nos termos dos elementos constantes da respectiva Exposição de Motivos que instrui o pro-

cesso e observado o parecer da Assessoria Jurídica, referente a Adesão a Registro de Preço nº 
AD00007/2016, que objetiva: Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de 
telefonia móvel pessoal (SMP), nas modalidades de assinatura de dados móveis ilimitados; RATIFICO 
o correspondente procedimento em favor de: TIM - Nordeste S.A - R$ 493.476,00.

Campina Grande - PB, 20 de Dezembro de 2016.
FELIX ARAUJO NETO

Diretor Superintendente.
  

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS

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

CONSTRUÇÃO CIVIL DE UMA CRECHE MUNICIPAL NO MUNICIPIO DE POCIN.
LICITANTE DECLARADO VENCEDOR e respectivo valor total da contratação:
LUMAR ENGENHEIRO LTDA - Valor: R$ 1.817.668,97.
Dos atos decorrentes do procedimento licitatório, caberão recursos nos termos do Art. 109, da Lei 

Federal nº. 8.666/93 e suas alterações. Maiores informações poderão ser obtidas junto a Comissão 
Permanente de Licitação, Rua Cônego João Coutinho, 19 - Centro - Pocinhos - PB, no horário das 
08:00 as 12:30 horas dos dias úteis.

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

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

Presidente da Comissão
 

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

RATIFICAÇÃO - DISPENSA Nº DP00024/2016
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 DP00024/2016, 
que objetiva: Contratação de entidade sem fins lucrativos para criação de um programa de coope-
ração e intercâmbio científico e tecnológico, abrangendo atividades de pesquisa, desenvolvimento, 
produção e controle de qualidade de tintas retrorrefletiva para demarcação viária.; RATIFICO o 
correspondente procedimento ao seu objeto a: ATECEL- ASSOCIAÇÃO TEC CIENTIF ERNESTO 
LUIS DE OLIVEIRA - R$ 14.700,00. 

Campina Grande - PB, 22 de Dezembro de 2016.
FELIX ARAUJO NETO

Diretor Superintendente

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE REMÍGIO

EXTRATO DE CONTRATO
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE BANDA MUSICAL (IMPACTO X) PARA APRESENTAÇÃO NO DIA 31 

DE DEZEMBRO DE 2016.
FUNDAMENTO LEGAL: Inexigibilidade de Licitação nº IN00018/2016.
DOTAÇÃO: Recursos Próprios do Município de Remigio: 02.0000 - EXECUTIVO 02.160-SECRETARIA 

DE COMUNICACAO E EVENTOS SOCIAIS 02160.24.813.2006.2091 - PROMOCAO DE EVENTOS CULTU-
RAIS 3390.39.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA FONTE DE RECURSOS: 
000 - RECURSOS ORDINÁRIOS

VIGÊNCIA: 23 (vinte e três) dias
PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Remígio e:
CT Nº 00147/2016 - 22.12.16 - MJ PRODUCOES, LOCACOES E SERVICOS EIRELI - ME - R$ 9.000,00

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE REMÍGIO

RATIFICAÇÃO E ADJUDICAÇÃO - INEXIGIBILIDADE Nº IN00018/2016
Nos termos dos elementos constantes da respectiva Exposição de Motivos que instrui o processo e 

observado o parecer da Assessoria Jurídica, referente a Inexigibilidade de Licitação nº IN00018/2016, 
que objetiva: CONTRATAÇÃO DE BANDA MUSICAL (IMPACTO X) PARA APRESENTAÇÃO NO DIA 31 
DE DEZEMBRO DE 2016; RATIFICO o correspondente procedimento e ADJUDICO o seu objeto a: MJ 
PRODUCOES, LOCACOES E SERVICOS EIRELI - ME - R$ 9.000,00.

Remigio - PB, 22 de Dezembro de 2016
MELCHIOR NAELSON BATISTA DA SILVA - Prefeito
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CARTÓRIO “CEL. JOÃO QUEIROGA”
1º OFICIO – CNPJ 09.205.816-0001/26 – Pombal - Paraíba

EDITAL DE RERRATIFICAÇÃO NO PLANO DO LOTEAMENTO 
RESIDENCIAL DENOMINADO “SANTO AMARO II”, NESTA CIDADE.

Francisco Nóbrega Queiroga, Tabelião Público e Oficial do Registro de Imóveis desta 
comarca de Pombal, PB, no uso de suas atribuições e de acordo no que determina a Lei 
Federal nº 6.766 de 19 de dezembro de 1979, torna público e para conhecimento de quem 
interessar, que foi depositado neste Cartório de Registro de Imóveis “UM PEDIDO DE 
RERRATIFICAÇÃO de parte do Loteamento “Santo Amaro II, requerido por LOTS 
POMBAL EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS SPE LTDA - CNPJ nº 
20.514.883/000165, com endereço na rua Marechal Deodoro da Fonseca, 31, sala 01, 
Centro, 58.700-550, PatosPb, legitimo possuidor doLoteamento Santo Amaro
IIadquiridoconforme registro no livro 2-BZ, sob o numero R214.529,fls 150, em 14 de 
setembro de 2015, cuja retificação recai sobre quadra e lotes, conforme gráfico abaixo:

A SER RETIFICADA Nº DE LOTES A 
RETIFICAR

(m²)
RETIFICA

Nº LOTES 
RETIFICADO

(m²) 
RETIFICO

QUADRA 28 13 LOTES 2.979,88 10 LOTES 2.267,57

QUADRA 29 02 LOTES 557,50 01 LOTE 196,91

QUADRA 30 12 LOTES 3.410,53 08 LOTES 2.193,02

QUADRA 31 09 LOTES 3.378,97 05 LOTES 2.337,93

QUADRA 32 16 LOTES 4.259,78 10 LOTES 2.515,34

QUADRA 33 14 LOTES 2.784,85 10 LOTES 2.419,31

QUADRA 36 -x- -x- 04 LOTES 1.200,00

QUADRA 37 -x- -x- 04 LOTES 1.000,00

QUADRA 38 -x- -x- 04 LOTES 1.346,34

QUADRA 39 -x- -x- 07 LOTES 2.393,66

QUANT. LOTES TOTAL 494 102.675,143 493 106.434,42

QUANT. QUADRAS 35 00 ATÉ 35 39 00 ATÉ 39

ÁREA DAS RUAS -x- 109.376,11 -x- 68.541,86

EQUIP. MUNICIPAL -x- 13.049,82 -x- 13.017,09

ÁREA VERDE -x- 34.950,92 -x- 73.770,63

ÁREA TOTAL DO 
LOTEAMENTO

-x- 260.052,00 -x- 260.321,33

Todo aquele que se julgar capaz ou com direitos sobre o imóvel loteado ou tenha justa 
causa ou razão para oferecer impugnação do Loteamento, deve fazê-lo dentro do prazo 
de (15) dias, contando da última publicação deste EDITAL. Findo o qual não havendo 
reclamações ou impugnação, será o loteamento registrado, para que ele realiza as 
transações dos lotes e quadras negociados. Dado e passado nesta cidade de Pombal PB, 
aos 02 de dezembro de 2016. Francisco Nóbrega Queiroga – Oficial. 
 

SANTA JULIA EMPREENDIMENTOS IMO-
BILIARIOS SPE LTDA – CNPJ/CPF Nº 
21.606.879/0001-90. Torna público que a 
SUDEMA - Superintendência de Administração 
do Meio Ambiente, emitiu a Licença Prévia  nº 
4075/2016 em João Pessoa, 13 de Dezembro 
de 2016 - Prazo: 365 dias. Para a atividade de: 
Loteamento (LOTEAMENTO SANTA JULIA) 
com 315 (trezentos e quinze) lotes Na(o) – 
LOTEAMENTO SANTA JULIA, CENTRO, Z. 
URBANA, Município: PEDRO REGIS - UF: PB. 
Processo: 2015-006298/TEC/LP-2566

ESDRAS CORREIA LIMA FILHO – CNPJ/CPF 
N° 274.735.894-15 TORNA PÚBLICO QUE A 
SUDEMA – SUPERINTENDÊNCIA DE ADMI-
NISTRAÇÃO DO MEIO AMBIENTE, EMITIU A 
LICENÇADE OPERAÇÃO N° 4032/2016 EM 
JOÃO PESSOA, 9 DE DEZEMBRO  DE 2016 
–PRAZO:1825 DIAS. PARA AATIVIDADE DE: 
LOTEAMENTO COM 55 LOTES RESIDEN-
CIAS EM ÁREA DE 3,78 HÁ. NA (O)- SÃO LUIZ 
DO CUIA, VALENTINA . MUNICÍPIO: JOÃO 
PESSOA - UF: PB. PROCESSO: 2016-007960/
TEC/LO-3432.

Evânia Ramalho dos Santos Marinho 
07202630427, CNPJ 26.197.853/0001-59, 
torna público que recebeu da SEMAPA – Secre-
taria de Meio Ambiente, Pesca e Aquicultura de 
Cabedelo a Licença de Operação nº 0397/2016 
para Empresário Individual REDESIM, marke-
ting direto, situado à Av. Mar da Irlanda, 484, 
apto. 201, Intermares, Cabedelo/PB, conforme 
processo nº 1234.

Empresa Estadual de Pesquisa Agrope-
cuária da Paraíba – EMEPA - CNPJ Nº. 
09.295.684/0001-70, torna público que a 
SUDEMA – Superintendência de Administra-
ção do Meio Ambiente emitiu a Licença de 
Operação nº. 4108/2016 em João Pessoa, 15 
de Dezembro de 2016 – Prazo: 730 dias. Para 
a atividade de: Compostagem com resíduos 
da EMPASA e da EMEPA na Rodovia Ministro 
Abelardo Jurema, PB 008, KM 07 – JACARAPÉ 
III Município: João Pessoa – PB.
Processo: 2016-008535/TEC/LO-3608.

Evânia Ramalho dos Santos Marinho 
07202630427, CNPJ 26.197.853/0001-59, 
torna público que recebeu da SEMAPA – Secre-
taria de Meio Ambiente, Pesca e Aquicultura de 
Cabedelo a Licença de Operação nº 0397/2016 
para Empresário Individual REDESIM, marke-
ting direto, situado à Av. Mar da Irlanda, 484, 
apto. 201, Intermares, Cabedelo/PB, conforme 
processo nº 1234.

MACIEL LOCAÇÕES CONSRUÇÕES E 
INCORPORAÇÕES LTDA – CNPJ/CPF Nº 
13.519.825/0001-69 Torna público que a SU-
DEMA – Superintendência de Administração do 
Meio Ambiente, emitiu a Licença de Operação 
nº 3964/2016 em João Pessoa, 6 de dezembro 
de 2016 – Prazo: 1460 dias. Para atividade 
de Edificação Residencial com 04 (quatro) 
Unidades Habitacionais Geminadas e sistema 
de esgotamento sanitário individual. Na (o) – 
LOTEAMENTO PRAIA DE JACUMÃ, QD-03, 
LT-4/8B, JACUMÃ Município: CONDE – UF: 
PB. Processo: 2016-007633/TEC/LO-3329.

ESDRAS CORREIA LIMA FILHO – CNPJ/CPF 
N° 274.735.894-15 TORNA PÚBLICO QUE A 
SUDEMA – SUPERINTENDÊNCIA DE ADMI-
NISTRAÇÃO DO MEIO AMBIENTE, EMITIU A 
LICENÇADE OPERAÇÃO N° 4032/2016 EM 
JOÃO PESSOA, 9 DE DEZEMBRO  DE 2016 
–PRAZO:1825 DIAS. PARA AATIVIDADE DE: 
LOTEAMENTO COM 55 LOTES RESIDEN-
CIAS EM ÁREA DE 3,78 HÁ. NA (O)- SÃO LUIZ 
DO CUIA, VALENTINA . MUNICÍPIO: JOÃO 
PESSOA - UF: PB. PROCESSO: 2016-007960/
TEC/LO-3432.

SANTA JULIA EMPREENDIMENTOS IMO-
BILIARIOS SPE LTDA – CNPJ/CPF Nº 
21.606.879/0001-90. Torna público que a 
SUDEMA - Superintendência de Administração 
do Meio Ambiente, emitiu a Licença Prévia  nº 
4075/2016 em João Pessoa, 13 de Dezembro 
de 2016 - Prazo: 365 dias. Para a atividade de: 
Loteamento (LOTEAMENTO SANTA JULIA) 
com 315 (trezentos e quinze) lotes Na(o) – 
LOTEAMENTO SANTA JULIA, CENTRO, Z. 
URBANA, Município: PEDRO REGIS - UF: PB. 
Processo: 2015-006298/TEC/LP-2566
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MACIEL LOCAÇÕES CONSRUÇÕES 
E INCORPORAÇÕES LTDA – CNPJ/CPF 
Nº 13.519.825/0001-69 Torna público que a 
SUDEMA – Superintendência de Administra-
ção do Meio Ambiente, emitiu a Licença de 
Operação nº 3964/2016 em João Pessoa, 6 
de dezembro de 2016 – Prazo: 1460 dias. 
Para atividade de Edificação Residencial 
com 04 (quatro) Unidades Habitacionais Ge-
minadas e sistema de esgotamento sanitário 
individual. Na (o) – LOTEAMENTO PRAIA 
DE JACUMÃ, QD-03, LT-4/8B, JACUMÃ 
Município: CONDE – UF: PB. Processo: 
2016-007633/TEC/LO-3329.

IBEROBRAS CONSTRUÇÃO CIVIL EMP. 
LTDA - CNPJ/CPF: Nº 14.993.343/0001-09.  
Torna público que a SUDEMA - Superinten-
dência de Administração do Ambiente, emitiu 
a Licença de Instalação nº 3653/2016 em 
João Pessoa, 7 de novembro de 2016 - Prazo: 
300 dias. Para a atividade de EXTRAÇÃO 
DE SAIBRO, NUMA ÁREA DE 48,75 HÁ, 
NA LOCALIDADE DENOMINADA RIACHO 
DO CAJU, SÃO JOSÉ DO SABUJI - PB.  
Processo DNPM Nº 846.185/2016. Na(o) 
-  RIACHO DO CAJU  Município:  SÃO JOSÉ 
DO SABUJI - PB. Processo: 2016-006318/
TEC/LI-5048.

JAIME CAETANO ALVES DE LIMA - CPF Nº 
425.154.834-53, torna público que requereu 
a SUDEMA - Superintendência de Adminis-
tração do Ambiente, a Licença de Operação 
- Edificação Multifamiliar com 06 Unidades 
Habitacionais - AC: 333,07m² - LOTEAMEN-
TO AEROPORTO, BAYEUX - PB.  Processo: 
2013-000606/TEC/LO-4658.

YTAUANA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO 
LTDA – CNPJ/CPF Nº 15.203.735/0001-90 
Torna público que a SUDEMA – Supe-
rintendência de Administração do Meio 
Ambiente, emitiu a Licença de Operação nº 
4009/2016 em João Pessoa, 7 de dezembro 
de 2016 – Prazo: 730 dias. Para a atividade 
de:        COMERCIO  DE  MATERIAIS  DE  
CONSTRUÇÃO  E  OUTROS  PRODUTOS. 
Na(o) RUA FLODOALDO PEIXOTO FILHO 
– Nº 798 Município: JOÃO PESSOA  -      UF: 
PB. Processo: 2016-008206/TEC/LO-3517

REPUBLICA CONSTRUÇÕES E IN-
CORPORAÇÕES LTDA – CNPJ/CPF nº 
09.472.746/0001-72, Venho através desta 
Solicitar a LICENÇA DE INSTALAÇÃO a 
SEMAPA – Secretaria de meio ambiente de 
Cabedelo, em 22 de dezembro de 2016. Para 
a atividade de CONSTRUÇÃO HABITAÇÃO 
MULTIFAMILIAR  –Rua Clovis de Holanda 
Calado, Qd-04, Lt-13, Intermares,  Município 
Cabedelo – PB 

REPUBLICA CONSTRUÇÕES E IN-
CORPORAÇÕES LTDA – CNPJ/CPF nº 
09.472.746/0001-72, Venho através desta 
Solicitar a LICENÇA DE OPERAÇÃO a 
SEMAPA – Secretaria de meio ambiente 
de Cabedelo, em 22 de dezembro de 2016. 
Para a atividade de CONSTRUÇÃO HABI-
TAÇÃO MULTIFAMILIAR  –Rua Golfo de 
Wash, Qd-75, Lt-02, Intermares,  Município 
Cabedelo – PB 

MOURA DE ALMEIDA E CIA LTDA – CNPJ. 
Nº 05.167.152/0001-05, Torna público que a 
SUDEMA – Superintendência de Administra-
ção do Meio Ambiente, emitiu a Licença de 
Operação nº 3728/2016 em João Pessoa, 
14 de Novembro de 2016 – prazo: 730 dias. 
Para a atividade de Academia de Ginastica 
Na(o) – UF: PB. Processo: 2016-006547/
TEC/LO-3095.

HEDY CARLOS DE SOUSA  – CNPJ Nº 
020.967.714-71 Torna público que a SUDE-
MA – Superintendência de Administração 
do Meio Ambiente, emitiu a LICENÇA DE 
OPERAÇÃO  nº 3790/2016 em João Pessoa,  
21 de novembro de 2016 – PRAZO: 365 
DIAS. Para atividades de:  PUBLICIDADE 
VOLANTE, VEICULO FIAT/UNO/ELETRO-
NIC PLACA MMZ 2955/PB. Na (o)  EM TODA 
REGIÃO.Município: CONDADO -UF/PB. 
PROCESSO  Nº 2016-006203/TEC/-LO-3046
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