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Flauta e violino
na Usina Cultural 

Projeto Violadas realiza, 
hoje, a última apresentação 
do ano, com o flautista Re-
nan Rezende e o violinista 
Luís Umberto.  PÁGinA 9
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OuTubrO rOsAInvestimento em educação

Cabedelo Férias escolares

14 composições serão apresentadas

Na terça-feira, atracou o navio Roble N com malte para produção de cerveja No Sesc Gravatá, as atrações de férias começam dia 9 de janeiro

Trigo argentino, malte e derivados de petróleo estão entre 
os produtos que chegaram ao Estado em dezembro. PÁGINA 5

Atividades esportivas, culturais e de educação ambiental 
integram a agenda para crianças e adolescentes. PÁGINA 5

Porto recebe 50 mil toneladas de carga Programação no Sesc e Jardim Botânico

clima & tempo
Sertão

Fonte: INMET

LitoraL

Altura
0.3m

Moeda

Informações úteis para a semana:Cariri-agreste

Marés Hora

Fonte: Marinha do Brasil

Altura

32o Máx.
24o  Mín.

36o  Máx.
21o Mín.

38o Máx.
23o Mín.

l Pagamento dos servidores estaduais será feito hoje e amanhã. Página 3

l uFPb tem o maior índice de aprovação do Estado na OAb. Página 4

l Delegacia de Defraudações recupera quase r$ 40 milhões no ano. Página 6

l redução de salário para garantir emprego será válida por 2 anos. Página 8

DÓLAR    R$ 3,280  (compra) R$ 3,280  (venda)
DÓLAR TURISMO  R$ 3,370  (compra) R$ 3,460  (venda)
EURO   R$ 3,425  (compra) R$ 3,427  (venda)

Sol e poucas 
nuvens

Sol e poucas 
nuvens

ALTA

ALTA
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23h11

0.4m

0.3m

baixa
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16h30
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Carlos Aranha - jornalista
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PÁGinA 17

Essas coisas
Carlos Aranha escreve 
sobre o cineasta Paulo 

Pontes, artista paraibano 
que mais se destacou na 2a 

metade do século

Nublado com 
chuvas ocasionais

Governador Ricardo Coutinho 
assinou ontem, em solenidade na 
cidade de Santa Luzia, ordem de 
serviço para construção de mais 

seis escolas técnicas na PB

A chuva de ontem foi 
suficiente para dificultar o 
trânsito em ruas do Cen-
tro da capital. PÁGINA 5

Lixo cria pontos 
de alagamento

CHuvA EM JP

Número de emissões 
de notas fiscais eletrônicas 
no Estado em novembro foi 
o maior do ano.  PÁGinA 7

Emissão de nota 
fiscal é recorde

EM NOvEMbrO

Unidades serão instaladas nas cidades de Campina, Patos, Itaporanga, Serra Branca, Sousa 
e Guarabira. Ministro da Educação anunciou novo campus do IFPB em Santa Luzia. PÁGinA 3

Estado autoriza 
construção de 6 
escolas técnicas



Vitorioso no colégio eleitoral americano, e 
com posse marcada para o próximo dia 20 de 
janeiro, o magnata Donald Trump representa, 
para a maioria dos órgãos mundiais de preser-
vação ambiental, uma ameaça à luta contra as 
mudanças climáticas. O republicano deve impor 
uma política ambiental completamente con-
trária à praticada por Barack Obama. Ele, por 
exemplo, não acredita no aquecimento global. 
Diz que “o conceito de aquecimento global foi 
criado por e para os chineses”. O grande temor 
ocorre porque Trump prometeu em sua cam-
panha cancelar o histórico Acordo de Paris. Na 
opinião de 97% dos cientistas, as consequências 
deste ato do presidente eleito para o mundo po-
dem ser catastróficas.

Donald Trump defende, sem medo de dei-
xar isso bem claro, a tradição da teoria econô-
mica neoclássica, que recomenda o crescimento 
econômico como o único meio de melhorar o 
bem-estar das pessoas, além de propagar ser 
uma via possível para combater a pobreza e a 
miséria. Em síntese, entende que basta fazer a 
atividade econômica produtiva se expandir – de 
preferência a taxas elevadas - que as oportuni-
dades de melhoria logo estarão ao alcance de 
todos. Na busca desse crescimento “milagroso”, 
como é típico do modelo econômico expansio-
nista, ignoram-se os danos ambientais advindos 
da agressão patrocinada pela atividade huma-
na sobre os principais serviços ecossistêmicos, 
desrespeitando as regras de regeneração e de 
conservação próprias da natureza.

O grande equívoco das economias moder-
nas é justamente não saber respeitar os limites 
da capacidade de sustentação da Terra, menos-
prezando ao menos dois fatos: que os recursos 
ecológicos necessários para sustentar tal polí-

tica de crescimento são de ordem finita; e que 
o sistema econômico não passa de um subsis-
tema de algo maior, a biosfera. Reside nisso a 
importância de se reverter esse modelo em 
direção a uma estrutura econômica mais hu-
mana, que seja ecologicamente equilibrada, 
que não sobrecarregue a base física da qual se 
retira o sustento da humanidade. Assim, cria-
-se a possibilidade de atender as demandas 
dos menos privilegiados; dos milhões de seres 
humanos que se encontram excluídos da eco-
nomia mundial, à margem do consumo, fora da 
vida econômico-produtiva.

O eixo desta “nova economia”, com ca-
racterística mais humana e ambientalmente 
sustentável, consiste em colocar, prioritaria-
mente, as pessoas em primeiro lugar. Afinal, 
o que realmente importa em matéria de eco-
nomia social e ecológica, pautada na busca do 
desenvolvimento sustentável (cuja essência é 
a inclusão dos excluídos) são as pessoas, con-
vivendo num meio ambiente (biosfera) equi-
librado e saudável. Nunca é demasiado aduzir 
que a atividade produtiva é feita pelos homens 
e para os homens, contando inexoravelmente 
para isso com os serviços prestados pela Na-
tureza. Assim sendo, não é mais possível con-
ceber uma economia dissociada do meio am-
biente, visto que não há atividade econômica 
e humana sem uso de água, energia, matéria, 
fotossíntese ou uso de solos e pradarias. Urge 
mudar o eixo da economia tradicional reafir-
mando políticas públicas que coloquem as 
pessoas em primeiro lugar; afinal, o objetivo 
precípuo da atividade econômica é um só: dar 
resposta positiva à vida de todos nós. E isso só 
será possível quando houver a conciliação da 
economia com os princípios da ecologia.

Editorial

 Ameaça ao meio ambiente
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Artigo

   Coisas do mundo

   Carlos Aranha anunciou anteon-
tem na coluna “Essas coisas” a intenção 
de escrever um livro (ou uma plaquete) 
contando histórias que teve com Gil-
berto Gil, Alceu Valença, Ivan Lins, Bel-
chior, entre cantores e compositores de 
renome nacional. Não se reportou des-
ta vez aos tempos em que morou com 
Glauber Rocha e outros expoentes do 
Cinema Novo em um apartamento da 
zona sul do Rio de Janeiro. Será que a 
convivência cinematográfica constará 
do relato sobre a convivência musical? 
Sei lá! Aranha é imprevisível (às vezes, 
invisível, mas essa é outra história... de-
pois eu conto).

   O autor de “Ivone pelo telefone” 
não é um sujeito gabola, de jeito ne-
nhum, mas vez por outra se gaba dessas 
relações com personalidades do sho-
wbusinessbrasileiro. E tem mais é que 
se gabar mesmo, ora! Ou vocês acham 
pouco o cara dividir metros quadra-
dos de moradia com o diretor de “Deus 
e o Diabo na terra do sol”? E partilhar 
conversas íntimas com quem compôs 
“Paralelas” e “Apenas um rapaz latino
-americano”, acham moleza? Imaginem! 
Eu costumo fazer média por que even-
tualmente converso com Walter Lima Jr, 
o diretor de “Menino de Engenho”, e por 
que sou amigo irmão de Ipojuca Pon-
tes (que, por sua vez, adora rememorar 
entrevista com o grande John Huston, 
os dois tête-a-tête), imaginem Carlos 
Aranha em relação às celebridades com 

quem costuma trocar figurinhas! E ele 
é até comedido em suas revelações.

   Como assim?! Vou repassar o que 
me contou Carlos Roberto de Olivei-
ra dias antes de partir para morar nos 
campos do “Chefe” (como se referia a 
Deus do céu). Seguinte: estava o sau-
doso globe-trotter flanando com a fi-
lha Cláudia por Nova York (cujas ruas  
conhecia como as de Cruz das Armas, 
bairro em que nasceu e onde mora Ara-
nha hoje em dia) quando, através da vi-
trine de uma loja de instrumentos mu-
sicais, vislumbrou ao fundo uma figura 
que lhe pareceu familiar:

   - Caudinha - dirigiu-se à acompa-
nhante - aquele não é Gilberto Gil?

    Era. E Carlos, que não se inibia 
diante de nenhuma celebridade, diri-
giu-se ao compositor de “Aquele abraço” 
com ares de intimidade:

    - Oi, Gil, testando sua guitarrinha 
aí, né?

    - Pois é, amigo. Vocês são de onde?
    - Do Brasil, dá pra ver, né?
    - Claro, claro, mas de que Estado?
    - Da Paraíba.
    - Campina Grande?
   - Não. Somos de João Pessoa.
   - Ah, João Pessoa! Conhecem Car-

los Aranha?
   - Sim, eu sou jornalista.
   - Que beleza! Então, aquele abraço 

pro Aranha! Gosto muito dele.
    O mundo tem dessas coisas, né 

Aranha? Gabolice, uma ova!   

Eu costumo fazer média por que eventualmente converso com Walter Lima Jr, 
diretor de Menino de Engenho, e por que sou amigo irmão de Ipojuca Pontes”

 Martinho Moreira Franco - martinhomoreira.franco@.bol.com
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AntEcIPADAMEntE

RIcARDO DEFEnDE ‘PActO nAcIOnAL POR DIREtAS’

O vereador eleito de Soledade, 
Professor Netinho (PROS), rela-
tou em sua página no facebook, 
ontem, que foi “ameaçado de 
morte caso não renunciasse ao 
mandato”. Sem citar os nomes 
dos agressores, ele disse que 
passou por “momentos de tor-
tura e cárcere na madrugada de 
hoje” [quarta-feira]. Ele foi elei-
to pela coligação integrada por 
PP/PSB/PROS.  

Conforme disse a coluna, o se-
nador Raimundo Lira (PMDB) 
pretende disputar a reeleição 
em 2018 e, para isso, já está 
se preparando nos campos das 
articulações e trabalhando para 
fortalecer seu nome. O raciocínio 
do senador é pertinente: quem 
pretende disputar cargos majo-
ritários nas próximas eleições 
precisa se articular desde agora: 
“É isso que fiz durante 2016”.    

Está aberta a bolsa de apostas 
nos bastidores da política pa-
raibana: Manoel Júnior (PMDB) 
vai assumir o cargo para o qual 
foi eleito, vice-prefeito de João 
Pessoa? Por enquanto está 
vencendo a tese de que ele 
continuará seu mandato de 
deputado federal. Indagado 
por jornalistas, ele se limitou 
a dizer que estará presente na 
cerimônia de posse. E só.  

RôMuLO REcOnhEcE AtuAÇÃO DO gOvERnO cOntRA A SEcA
Até que enfim um parlamentar do campo das oposições ao Governo do Estado reconheceu o óbvio: a crise 
hídrica porque passa a Paraíba não é culpa do governador Ricardo Coutinho. Esta semana, num rasgo de sen-
satez, o deputado Rômulo Gouveia (PSD) afirmou que o gestor estadual e o secretário João Azevedo (Recursos 
Hídricos) sempre estiveram vigilantes quanto à resolução dos problemas gerados pela estiagem. Ressalte-se: 
o governo construiu 1.100 km de adutoras, bem mais que várias gestões anteriores, juntas.   

O prefeito Luciano Cartaxo (PSD) e o secretá-
rio de Saúde, Adalberto Fulgêncio, voltaram 
a prometer que as máquinas de hemodiálise 
adquiridas pela prefeitura há quatro anos 
serão postas em funcionamento no próxi-
mo ano. Não é a primeira vez que a gestão 
se compromete a fazer isso. O fato é que os 
equipamentos continuam encaixotados e 
não há uma previsão definitiva para que co-
mecem a servir à população.

A sucessão presidencial, num ce-
nário de cassação da chapa Dilma/
Temer, pelo Tribunal Superior Elei-
toral (TSE), já se encaminha para 
ser um dos principais assuntos a 
serem debatidos em 2017. Entre 
os governadores do país, Ricardo 
Coutinho (PSB) foi o primeiro a se 
pronunciar, publicamente, sobre a 
necessidade de realização de elei-
ções diretas, imediatamente, caso 
se configure a cassação. As decla-
rações do gestor paraibano reper-
cutiram num dos principais portais 
de notícias políticas do país, o ‘Bra-
sil 247’. O socialista defendeu uma ‘Pacto Nacional por Diretas’: “Em caso de prosperar a cassação de 
toda a chapa presidencial vencedora de 2014, não há remédio paliativo, daí a importância de um Pacto 
Nacional ajustando calendários para a realização de eleições diretas como solução mais consistente”. 
Esta semana, o presidente nacional do PSB, Carlos Siqueira, declarou que o governador paraibano tem 
“todas as credenciais” para disputar o cargo que quiser – inclusive a Presidência da República, como 
registrou a coluna. O prestígio que o socialista desfruta na cúpula do PSB, certamente, está relacionado 
às suas posições firmes em defesa da democracia e à gestão exitosa que faz à frente do Governo da 
Paraíba, em que pese ele ter se posicionado contrário às decisões partidárias quanto ao processo de 
impeachment de Dilma Rousseff – o PSB apoiou a saída da ex-presidente.

“Agora, eles querem dar o golpe no golpe”. 
Do governador Ricardo Coutinho (PSB), 
referindo-se a setores da política que es-
tariam atuando para derrubar o presidente 
Michel Temer. Ressalta-se que há uma dis-
puta interna dentro do PSDB quanto à ma-
nutenção do apoio da legenda ao governo 
do peemedebista.

Um gOlpe NO gOlpe
nOvA PROMESSA

“FuI AMEAÇADO” ASSuME Ou nÃO?
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Ricardo autoriza construção de 
mais seis escolas técnicas na PB
Governador também liberou 
licitação para reforma de 
escola de Santa Luzia

O governador Ricardo 
Coutinho assinou ontem a or-
dem de serviço para a cons-
trução de mais seis escolas téc-
nicas na Paraíba, em parceria 
com o Governo Federal, que li-
berou inicialmente recursos na 
ordem de quase R$ 10 milhões. 
Ele ainda autorizou a abertura 
do processo licitatório da refor-
ma e construção de um ginásio 
esportivo na Escola Estadual 
de Ensino Fundamental e Mé-
dio Coelho Lisboa, em Santa 
Luzia. A obra representa um in-
vestimento de mais de R$ 3 mi-
lhões. O ministro da Educação, 
Mendonça Filho, participou da 
solenidade e anunciou a cons-
trução de um novo Campus do 
Instituto Federal de Educação, 
Ciência e Tecnologia da Paraíba 
(IFPB), em Santa Luzia. Depu-
tados federais e estaduais, pre-
feitos, auxiliares do Governo e 
lideranças da região também 
estavam presentes.

A Paraíba possui seis Es-
colas Técnicas em funciona-
mento nas cidades de João Pes-
soa, Bayeux, Cuité, São Bento, 
Mamanguape e Cajazeiras. As 
novas escolas serão construí-
das em Campina Grande, Patos, 
Itaporanga, Sousa, Serra Bran-
ca e Guarabira, representando 
um investimento de aproxima-
damente R$ 80 milhões.

Na solenidade, Ricardo 
Coutinho enfatizou que nada se 
compara ao ato de semear o co-
nhecimento, porque ele é eter-
no. “O conhecimento dura por 
toda a vida e por isso investir 
na Educação é a base de tudo. A 
existência do Ensino Técnico é 
fundamental. Entendendo isso, 
fomos em busca de condições 
para construirmos mais seis 
novas Escolas Técnicas em va-

riados pontos do Estado. Serão 
cerca de R$ 80 milhões inves-
tidos na execução das obras 
e quero em poucos meses já 
vê-las funcionando. Vamos 
também reformar, ampliar e 
construir um ginásio na Escola 
Coelho Lisboa com um investi-
mento de mais de R$ 3 milhões. 
Fico muito feliz em trazer me-
lhorias para a Educação dessa 
região”, ressaltou. 

O governador também co-
mentou sobre a implantação de 
um Campus do IFPB para San-
ta Luzia. “Neste dia, esta cidade 
ganha simbolicamente o Cam-
pus do IFPB, uma importante 
conquista, reafirmando seu 
caráter de polo educacional e 
dando mais oportunidades aos 
jovens da região. Plantar esse 
campus aqui significa modifi-
car Santa Luzia para muito me-
lhor”, falou.

O ministro da Educação, 
Mendonça Filho, enfatizou o 
papel das Escolas Técnicas e 
do IFPB para a formação dos 
jovens brasileiros. “Este ato de 
hoje, com a chegada do IFPB e a 
liberação de verbas para Esco-
las Técnicas representa um re-
forço na educação técnica que é 
muito relevante para a Paraíba 
e para o Brasil e significa uma 
grande oportunidade de em-
pregabilidade para os jovens”, 
pontuou.

Durante a solenidade, 
Mendonça Filho ainda liberou 
mais de R$ 60 milhões para a 
Secretaria da Educação do Es-
tado, do Programa de Fomento 
às Escolas de Ensino Médio em 
tempo Integral, a serem repas-
sados até 2019. Também R$ 14 
milhões do Programa de Acele-
ração do Crescimento (PAC 2) 
para a Secretaria da Educação 
e 40 municípios paraibanos. 
O ministro da Educação ainda 
assinou a antecipação de cer-
ca de R$ 20 milhões relativos à 
complementação da União ao 

Fundo de Manutenção e Desen-
volvimento da Educação Básica 
e Valorização dos Profissionais 
da Educação (Fundeb).

O prefeito de Santa Luzia, 
Ademir Moraes, ressaltou a im-
portância da educação para a 
cidade e agradeceu o apoio do 
Governo do Estado e do Gover-
no Federal. “Santa Luzia vive 
um dia memorável porque só 
através da educação podere-
mos chegar mais longe. Agra-
deço ao governador Ricardo 
pelas parcerias que fizemos na 
área da Saúde, Educação e ou-
tras. Em breve, a Escola Coelho 
Lisboa, uma das mais tradicio-
nais da cidade, será reformada 
e ampliada pelo Governo do 

Estado, uma ação que vai be-
neficiar os estudantes de San-
ta Luzia. Agradeço também ao 
Governo Federal, que nos deixa 
muito satisfeitos em saber que 
o Campus do IFPB vai se tornar 
realidade”, comemorou.

De acordo com o secretá-
rio da Educação, Aléssio Trin-
dade, o Governo do Estado tem 
feito investimentos na área da 
Educação em todos os muni-
cípios. “Já temos seis Escolas 
Técnicas concluídas em regiões 
importantes como João Pessoa 
e Cajazeiras e hoje celebramos 
o início da construção de mais 
seis Escolas Técnicas que vão 
beneficiar os estudantes de 
cidades como Guarabira e Pa-

tos. Cada uma das seis escolas 
receberá um investimento de 
cerca de R$ 13 milhões. Isso 
mostra mais um avanço na 
educação estadual que vem ob-
tendo grande crescimento nos 
últimos anos. Ainda vamos, em 
pouco tempo, iniciar a reforma 
da Escola Coelho Lisboa que vai 
se modernizar e ganhar uma 
estrutura mais adequada aos 
alunos e funcionários”, frisou.

“Estamos trazendo boas 
notícias para nosso povo de 
Santa Luzia. O Campus do IFPB 
vai desenvolver a educação na 
região, com cursos como Enge-
nharia da Mineração e Energias 
Renováveis, que são demandas 
da economia local. O governa-

dor Ricardo também assina a 
licitação para a reforma da Es-
cola Coelho Lisboa, que vai me-
lhorar a qualidade da educação 
de Santa Luzia”, ressaltou o de-
putado federal Efraim Filho.

O reitor do IFPB, Ricácio 
Lopes, lembrou que o Instituto 
tem aproximadamente 25 mil 
estudantes e mais de 100 cur-
sos. “Temos o compromisso 
de oferecer uma educação de 
qualidade. Vamos chegar em 
Santa Luzia empenhados em 
trazer a mesma qualificação 
no ensino profissional dos ou-
tros campus. Este é um empre-
endimento que hoje começa a 
se materializar nesta cidade”, 
observou. 

Algodão da Paraíba é apresentado no Paraguai
A Gestão Unificada, por 

meio da Emater-PB, partici-
pou neste mês de dezembro 
de Seminário Internacional 
promovido pela Organiza-
ção das Nações Unidas para 
Alimentação e Agricultura 
– FAO, em Assunção, numa 
parceria do governo bra-
sileiro, por intermédio da 
Agência Brasileira de Coo-
peração –ABC e com o go-
verno do Paraguai.

O evento reuniu em As-
sunção mais de 100 partici-
pantes do Brasil, Argentina, 
Colômbia, Bolívia, Paraguai, 
Peru, Equador, Haiti, Benin 
e Estados Unidos que dis-
cutiram a cadeia produtiva 
do algodão, e como viabi-
lizar uma maior participa-
ção da agricultura familiar 
nesse contexto. Dentre os 
participantes estavam pre-
sentes representantes de 
cooperativas de produto-
res, o comércio varejista, 
organizações da sociedade 
civil, representantes de go-
vernos, empresas públicas 
e agências internacionais.

O seminário, que faz 
parte do Projeto de Fortale-
cimento do Setor Algodoei-
ro, por meio da Cooperação 
Sul-Sul Trilateral, teve por 
objetivo estabelecer dire-
trizes e planejar ações que 
viabilizem a produção e co-
mercialização de algodão 
em mercados diferenciados.

O coordenador de 

SISTEMA DE PRODUÇÃO AGROECOLÓGICO

Operações da Emater- PB, 
Alexandre Alfredo, repre-
sentando a empresa, apre-
sentou a experiência de 
produção de algodão orgâ-
nico e colorido na Paraíba e 
demonstrou a necessidade 
e a importância de existir 
nos países associados um 
sistema de Ater público, 
bem como programas e 
políticas governamentais 
voltadas para a agricultura 
familiar.

 Para ele, “a ideia é or-
ganizar os produtores para 
que acessem os nichos de 
mercado e adquiram auto-

nomia para dialogar com 
os parceiros, fornecedores 
e compradores, mantendo 
uma produção constante e 
baseada na sustentabilida-
de do sistema agroecoló-
gico; isso irá garantir mais 
renda e qualidade de vida”.

Para o representante 
do Ministério da Agricultu-
ra e Pecuária do Paraguai 
(MAG), Mario Leon, é ne-
cessário procurar respos-
tas para novos cenários de 
produção para o algodão e 
melhorar a vida dos agri-
cultores.

Um dos pontos fortes 

de discussão no seminário 
foi a transição dos sistemas 
de produção do algodão, 
de convencional para or-
gânico ou agroecológico, e 
que possa ter selos de sus-
tentabilidade acessíveis 
aos pequenos produtores, 
além do marketing para 
sensibilizar o consumidor 
final e para agregação de 
valor da fibra produzida de 
forma sustentável.

“Queremos que a pro-
dução de algodão da agri-
cultura familiar tenha a 
oportunidade de expan-
dir sua comercialização e 

gerar mais renda para as 
famílias”, disse Adriana 
Gregolin, coordenadora re-
gional do projeto – FAO.

A Emater-PB partici-
pa do projeto Sul-Sul por 
meio de acordos firmados 
com os governos da Bolí-
via, Equador e Colômbia e 
deverá contribuir na cons-
trução de uma proposta de 
Ater e no plano de assis-
tência técnica e extensão 
rural desses países com o 
objetivo de contribuir com 
a segurança alimentar, o 
combate à fome e a geração 
de renda.

Pagamento dos 
servidores do
Estado será  
hoje e amanhã

O Governo do Estado rea-
liza nesta quinta (29) e sexta-
-feira (30) o pagamento dos 
servidores estaduais – ativos 
e inativos da administração 
direta e indireta – referente ao 
mês de dezembro. A folha de 
dezembro e a segunda parcela 
do 13º salário – efetuada no úl-
timo dia 16 – injetam cerca de 
meio bilhão de reais na econo-
mia paraibana no último mês 
do ano.

A folha da adminis-
tração direta soma R$ 
356.359.934,97, sendo R$ 
230.489.024,21 de dezembro 
e R$ 125.870.910,76 da se-
gunda parcela do 13º salário. 
Já a folha da administração 
indireta tem um valor total de 
R$ 139.493.353,77, sendo R$ 
92.995.569,18 de dezembro e 
R$ 46.497.784,59 da segunda 
parcela do 13º salário. O valor 
total geral é R$ 495.853.288,74.

O Governo do Estado fe-
cha o ano de 2016 pagando os 
servidores estaduais dentro do 
mês trabalhado, cumprindo 
assim um compromisso assu-
mido pelo governador Ricardo 
Coutinho, apesar da crise que 
vivem os estados brasileiros, 
especialmente a Paraíba.  

Calendário:
29/12 – Aposentados e 

pensionistas
30/12 – Servidores da ativa

Foto: Divulgação

Foto: Francisco Franca

 Em Assunção, estavam representantes do Brasil, Argentina, Colômbia, Bolívia, Paraguai, Peru, Equador, Haiti, Benin e EUA

Governador Ricardo Coutinho, ao lado do ministro da Educação, Mendonça Filho (ao centro), durante solenidade em Santa Luzia
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Políticas

OAB-PB divulga desempenho das 
faculdades no Exame de Ordem
Provas foram realizadas
nos dias 24 de julho e 18
de setembro deste ano

A Ordem dos Advogados 
do Brasil, Seccional Paraíba 
(OAB-PB), por intermédio da 
Comissão de Estágio e Exame 
de Ordem, divulgou ontem o 
desempenho das instituições 
de ensino jurídico da Paraí-
ba no 20º Exame de Ordem 
Unificado, realizado entre as 
datas de 24 de julho de 2016 
(1ª fase) e 18 de setembro de 
2016 (2ª fase), após a conclu-
são de todas as etapas, espe-
cialmente a análise de recur-
sos e publicação do resultado 
definitivo.

O primeiro lugar em 
aprovação foi o Centro de Ci-
ências Jurídicas de João Pes-
soa da Universidade Federal 
da Paraíba, 56 aprovações 
em um universo de 80 candi-
datos (índice de 70%). Con-
fira o restante do ranking na 
tabela abaixo.

Para o presidente da Co-
missão de Estágio e Exame 
de Ordem da OAB Paraíba, 
Gabriel Honorato, “a partir da 
análise do desempenho das 
instituições de ensino no Exa-
me de Ordem, torna-se possí-
vel mensurar a qualidade do 
ensino jurídico, permitindo-
-se que diretores, professores 
e alunos possam tomar as 
medidas cabíveis para apri-
moramento”.

Destaca ainda a impor-
tância do certame, pontuando 
que, “de acordo com Pesquisa 
Datafolha de 2015, nove a 
cada dez brasileiros são a fa-
vor do Exame, e isto ocorre 
justamente porque a socie-
dade já percebeu que a maior 
beneficiada com esta ferra-
menta é a própria sociedade”.

De acordo com a Comis-
são, a ordem do desempenho 
das instituições foi estabele-
cida em conformidade com 
o percentual de aprovação 
(dentre os alunos de cada 
instituição) e não com base 
no número simples de apro-

vados. A contagem leva em 
consideração apenas os exa-
minandos que efetivamente fi-
zeram a prova, desconsideran-
do aqueles candidatos que se 
inscreveram, mas não compa-
receram no dia. As faculdades 
com menos de 20 candidatos 
não foram mencionadas, ante 
a desproporcionalidade dos 
parâmetros.

A comissão destacou ain-
da que os dados relativos ao 
desempenho são extraídos 
do sistema da FGV, que é pre-
enchido eletronicamente pe-
los próprios alunos, podendo 
incidir em ínfima margem de 
erro, em caso de equívoco no 
preenchimento. 

Instituição da PB que ficou em primeiro lugar em aprovação na OAB foi o Centro de Ciências Jurídicas de João Pessoa da Universidade Federal da Paraíba, com índice de 70%

1)  UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAÍBA – UFPB / CCJ-JOÃO PESSOA (JOÃO PESSOA): 80 candi-
datos presentes / 56 candidatos aprovados / 70% de aprovação;
2)  UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAÍBA – UFPB / CCJ-SANTA RITA (SANTA RITA): 38 candida-
tos presentes / 25 candidatos aprovados / 65,79% de aprovação;
3)  UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAÍBA – UEPB (CAMPINA GRANDE): 94 candidatos presen-
tes / 37 candidatos aprovados / 39,36% de aprovação;
4)  UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDE – UFCG, CAMPUS SOUSA (SOUSA): 122 candi-
datos presentes / 34 candidatos aprovados / 27,87% de aprovação;
5)  UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAÍBA – UEPB (GUARABIRA): 40 candidatos presentes / 
10 aprovados / 25% de aprovação;
6)  FACULDADE DE FILOSOFIA, CIÊNCIA E LETRAS DE CAJAZEIRAS – FAFIC (CAJAZEIRAS): 82 can-
didatos presentes / 17 candidatos aprovados / 20,73% de aprovação;
7)  INSTITUTO SUPERIOR DA EDUCAÇÃO – IESP (JOÃO PESSOA): 132 candidatos presentes / 
26 candidatos aprovados / 19,70% de aprovação;
8)  FACULDADE DE CIÊNCIAS SOCIAIS APLICADAS – FACISA (CAMPINA GRANDE): 197 candidatos 
presentes / 30 candidatos aprovados / 15,23% de aprovação;
9)  FACULDADE MAURÍCIO DE NASSAU – FMN (CAMPINA GRANDE): 79 candidatos presentes / 
12 candidatos presentes / 15,19% de aprovação;
10) FACULDADE POTIGUAR PARAIBANA – FPB (JOÃO PESSOA): 33 presentes / 5 aprovados / 

15,15% de aprovação;
11)  CENTRO UNIVERSITÁRIO DE JOÃO PESSOA – UNIPÊ (JOÃO PESSOA): 762 candidatos pre-
sentes / 115 aprovados / 15,09% de aprovação;
12)  FACULDADES INTEGRADAS DE PATOS – FIB (PATOS): 161 candidatos presentes / 18 can-
didatos aprovados / 11,18% de aprovação;
13)  FACULDADE DE ENSINO SUPERIOR DA PARAÍBA – FESP (JOÃO PESSOA): 128 candidatos 
presentes / 13 candidatos aprovados / 10,16% de aprovação;
14)  FACULDADE PARAIBANA – FAP (JOÃO PESSOA): 31 candidatos / 3 candidatos apro-
vados / 9,68% de aprovação;
15)  FACULDADE MAURÍCIO DE NASSAU – FMN (CAMPINA GRANDE): 206 candidatos pre-
sentes / 18 candidatos presentes / 8,74% de aprovação;
16)  FACULDADE REINALDO RAMOS – FARR (CAMPINA GRANDE): 92 candidatos presen-
tes / 8 candidatos aprovados / 8,70% de aprovação;
17)  INSTITUTO PARAIBANO DE ENSINO RENOVADO – INPER (JOÃO PESSOA): 58 candi-
datos / 5 candidatos aprovados / 8,62%;
18)  FACULDADE SÃO FRANCISCO DA PARAÍBA – FASP (CAJAZEIRAS): 54 candidatos pre-
sentes / 4 candidatos aprovados / 7,41% de aprovação;
19)  FACULDADE DE CAMPINA GRANDE – FAC/CG – UNESC (CAMPINA GRANDE): 103 candidatos 
presentes / 6 candidatos aprovados / 5,83% de aprovação.

Veja o ranking

Vereador solicita 
manutenção no 
Parque  Augusto 
dos Anjos

O Parque Ecológico Au-
gusto dos Anjos, inaugurado 
em 2015 e localizado no Lote-
amento Monte das Oliveiras, 
em Gramame, precisa de re-
paros e manutenção geral em 
sua infraestrutura. Ao identi-
ficar essa necessidade, o ve-
reador Marmuthe Cavalcanti 
(PSD) solicitou recentemente, 
através dos requerimentos 
25.373/2016 e 25.374/2016, 
que a Secretaria Municipal de 
Meio Ambiente (Semam) e a 
Secretaria Municipal de In-
fraestrutura (Seinfra) tomem 
providências para recuperar 
esta área verde da cidade.

“Sabendo do zelo e pre-
ocupação que a Gestão Muni-
cipal tem com a nossa cidade 
fiz esta solicitação, pois esta 
área onde fica o Parque Eco-
lógico é um importante ins-
trumento de preservação e 
educação ambiental. E logo 
após sua inauguração, o local 
passou a ser frequentado por 
estudantes e pessoas de vá-
rias idades.

O equipamento de he-
modiálise adquirido há 
mais de quatro anos pela 
prefeitura de João Pessoa 
segue sem funcionar, de 
acordo com o prefeito Lu-
ciano Cartaxo. Ele confir-
mou o fato na manhã de 
ontem, durante entrega da 
Unidade de Pronto Atendi-
mento (UPA) do bairro de 
Cruz das Armas.

O prefeito Luciano 
Cartaxo afirmou que a im-
plantação do equipamento  
é um compromisso da pre-
feitura. “É um compromis-
so nosso ser implantado no 
ano que vem”. Apesar de a 
promessa já ter sido feita 
há muito tempo, ainda não 
há uma data para implanta-
ção, apenas a promessa de 
funcionamento em 2017.

“Estamos fazendo pla-
nejamento em relação a 
isso”, esclareceu o prefeito 
de João Pessoa. O equipa-

mento de hemodiálise foi 
adquirido ainda no gover-
no de Luciano Agra e segue 
encaixotado no Hospital 
Santa Isabel.

Secretário de Saúde
O secretário de Saúde, 

Adalberto Fulgêncio, con-
firmou que o serviço de 
hemodiálise será oferecido 
no Hospital Santa Isabel, 
que é gerido pela prefeitu-
ra de João Pessoa. “Nós va-
mos botar para funcionar 
no ano que vem”, afirmou 
Adalberto, confirmando 
que o equipamento segue 
sem funcionar.

A equipe de repor-
tagem do ClickPB tentou 
contato com a diretoria do 
Hospital Santa Isabel, mas 
não havia ninguém autori-
zado a detalhar a situação 
das máquinas para trata-
mento de hemodiálise. a 
reportagem aguarda retor-
no da diretoria do Hospital 
Santa Isabel.

Equipamento ainda 
está sem funcionar

HEMODIÁLISE EM JP

A solenidade de posse 
do prefeito eleito de Patos 
Dinaldo Filho (PSDB) e do 
vice, Bonifácio Rocha (PPS), 
acontece no próximo do-
mingo, dia 1º de janeiro de 
2017. Dentro da programa-
ção da posso do novo pre-
feito consta a celebração 
de uma missa de ação de 
graças, que será realizada 
às 9h, na Catedral de Nossa 
Senhora da Guia.

A solenidade de posse 
e transmissão de cargo terá 
como local a Câmara Muni-
cipal , com horário previsto 
para 10h30. O cargo será 
transmitido a Dinaldinho 
pelo prefeito Lenildo Mo-
rais, que na condição de vice 
da então prefeita Francisca 
Motta (PMDB), afastada do 
cargo pela Justiça, assumiu 
o comando administrativo 
de Patos no dia 9 de dezem-
bro deste ano.

O prefeito eleito de Pa-
tos, Dinaldo Filho, é filho de 
Dinaldo Wanderley, que foi 

prefeito por dois mandatos 
da capital do Sertão e tam-
bém deputado estadual. Sua 
mãe, Edna Wanderley, tam-
bém foi deputada estadual 
por um mandato.

Dinaldinho disputou 
sua primeira eleição em 
2012, perdendo para a en-
tão deputada Francisca 
Motta (PMDB), que naquele 
ano foi eleita prefeita com 
28.407 votos, contra 23.389  
votos dados a Dinaldinho, 
que ficou em segundo lugar 
na disputa, que teve ainda o 
cabo de Polícia Silvano Mo-
rais (PSOL) que obteve 998 
sufrágios.

Nas eleições estaduais 
de 2014, Dinaldinho con-
correu a uma vaga de depu-
tado estadual pelo PSDB e 
foi eleito com uma votação 
38.963 votos, conquistando 
seu primeiro mandato eleti-
vo aos 37 anos.

Nas eleições munici-
pais de 2016, Dinaldinho 
venceu numa campanha 

acirrada com o deputado 
Nabor Wanderley (PMDB), 
tido como favorito na dis-
puta, que teve ainda outros 
três concorrentes, Lenildo 
Morais (PT), Professor Ja-
cob Souto (REDE) e Silvano 
Morais (PSOL).

Dinaldo se elegeu pre-
feito de Patos com 26.840 
votos, contra 21.740 sufrá-
gios dados ao deputado Na-
bor Wanderley, que foi pre-
feito por dois mandatos de 
Patos e disputava sua tercei-
ra eleição de prefeito com o 
apoio da então prefeita Fran-
cisca Motta (PMDB), que foi 
afastada do cargo por sus-
peita de envolvimento num 
esquema de corrupção que 
envolveu outras prefeituras 
ligadas à família Motta.

Formado em medicina 
o novo prefeito de Patos tem 
39 anos, é casado com a mé-
dica Mirna Nóia Wanderley 
e tem apenas um filho pe-
queno, Dinado Wanderley 
Filho Neto.

Posse do prefeito de Patos 
será na Câmara Municipal

DInaLDO FILHO E bOnIFÁcIO ROcHa

FOtO: Divulgação

ClickPB
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Centro fica intransitável 
com lixo acumulado e 
galerias entupidas

Alagamento de ruas causa transtornos
chuvas De verão na caPital

lucas campos
Especial para A União

Quando chove na capital 
paraibana, é quase certo en-
contrar alagamento provoca-
do pelo entupimento das ga-
lerias pluviais. Ao circular pelo 
centro da cidade, não é preciso 
muito para encontrar sujei-
ra e lixo pelo chão, principais 
responsáveis por obstruir as 
bocas coletoras. Ontem, muito 
embora não tenha chovido de 
maneira intensa - segundo a 
Aesa, a maior chuva registra-
da teve em torno de 10 mm de 
água -, já foi possível observar 
mais uma vez essa situação.

De acordo com Paula Al-
ves, que trabalha como comer-
ciante no Centro, é comum sen-
tir um impacto nos negócios 
quando o período das chuvas 
começa, isso porque o mau 
cheiro proveniente do acúmulo 
de lixo somado à água, que não 
escoa pelas galerias por conta 
da sujeira, afastam os clientes. 
"Essa semana não, porque já 
passou o Natal, mas num fim 
de semana desses, tudo que as 
pessoas comiam, jogavam no 
chão depois. Então teve um dia 
que choveu e ninguém conse-
guiu passar por conta da água", 
explicou. 

Maria José Soares, pre-
sidente da Cooperativa dos 
Trabalhadores Informais do 
Estado da Paraíba (Cooper-
tain) e comerciante, conta que 
são inúmeros os transtornos 
causados pelo acúmulo de lixo 
e água da chuva em frente ao 
Centro Comercial de Passa-
gem. "Na época da chuva a 
gente fica muito ilhado aqui. 
Acho que a infraestrutura pre-
cisa ser melhorada", destacou.

A Defesa Civil, coorde-
nada por Noé Estrela, realiza 
diversas atividades relaciona-
das à chuva, como desentupi-
mento de galerias, verificação 
de áreas de risco e limpezas 
de rios e córregos. Com a che-
gada do período das chuvas, 
as ações são intensificadas e 
algumas novas são lançadas, 
como o projeto João Pessoa 
em Ação. A Defesa Civil pre-
tende realizar uma reunião 
em janeiro com vários órgãos, 
principalmente os operacio-
nais, para discutir o projeto 
e cuidar também dos proble-
mas relacionados às chuvas.

"Não é só a limpeza das 

galerias que faz funcionar. De-
pende de mim como cidadão, 
de você como cidadão, não jo-
gar lixo nas ruas, obedecendo 
ao local e horários de coleta 
para não prejudicar o sistema 
de galerias", disse o respon-
sável pela Defesa Civil. Ele es-
clarece que esse problema é 
muito recorrente na capital, 
principalmente em localida-
des como a área em frente à 
CBTU, as Avenidas Beira-Rio 

e Rui Carneiro, nas proximida-
des do Colégio Lourdinas e no 
bairro dos Bancários.

Noé Estrela explica tam-
bém que medidas estão sendo 
tomadas para solucionar a pro-
blemática dos alagamentos, 
por exemplo, em bairros como 
Bancários e também na CBTU. 
"Já está em execução uma am-
pliação da rede de galerias nos 
Bancários. E a CBTU, agora em 
janeiro, também estará sendo 

resolvido", declarou.

Previsão
Flaviano Fernandes, mete-

reologista da Agência Executiva 
de Gestão das Águas da Paraíba 
(Aesa), afirmou que as chuvas 
não se limitaram a João Pessoa. 
Houve chuvas leves nas regiões 
do Litoral, do Agreste do Brejo. 
Para a capital, a expectativa é de 
que continue chovendo ao lon-
go do dia de hoje. 

O Porto de Cabe-
delo deve movimentar, 
até o fim deste mês, 
cerca de 50 mil tonela-
das de granéis líquidos, 
sólidos e cargas gerais. 
Na última terça-feira 
(27), o navio Roble N, 
de bandeira chilena, 
que trouxe do Uruguai 
4.500 toneladas de 
malte para a indústria 
cervejeira no Estado. 
Agora em dezembro, 
com o Roble N, chega 
a 11 o número de em-
barcações, incluindo 
cinco petroleiros, que 
atracam no porto. 

Ainda está pre-
visto atracarem, até 
31 de dezembro, os 
navios New Dawn, de 
bandeira panamenha, 
vindo de Houston, 
Estados Unidos, com 
6.698 toneladas de de-
rivados de petróleo; 
o navio Charmey, de 
bandeira suíça, que 
virá da Argentina com 
5.000 toneladas de tri-
go; e o navio Lindóia 
BR, de bandeira bra-
sileira, procedente de 
Maceió com 8.000 to-
neladas de derivados 
de petróleo.

Estão em opera-
ções simultâneas, nes-
te momento, os navios 
Panforce que descar-
rega 10.000 toneladas 
de trigo argentino des-
de segunda-feira e o 

navio Roble N, proce-
dente do Uruguai, que 
atracou na tarde da 
terça-feira com 4.500 
toneladas de malte 
para abastecer a indús-
tria de cerveja.

Entre 1º e 26 de 
dezembro o Porto de 
Cabedelo recebeu os 
navios Grajaú da Mari-
nha; Shandong Weihe; 
Evros; Ocean Quest; 
Sérgio Buarque de Ho-
landa e Akeraios, que 
trouxeram derivados 
de petróleo; os navios 
Foxtroit e Panforce 
que desembarcaram 
trigo; além do navio-
-patrulha Guaíba, da 
Marinha do Brasil, que 
foi aberto à visitação.

Janeiro 
Para os primeiros 

dias de janeiro de 2017 
o Porto de Cabedelo 
já tem previsão de re-
ceber quatro navios. O 
Nord Nanami vai trazer 
da Argentina 10.000 
toneladas de trigo; o 
navio Minas vai atracar 
com 1.643 toneladas 
de malte; o Ilmenita 
TBN vai embarcar no 
porto 13.000 toneladas 
de Ilmenita, minério 
extraído na Paraíba, 
região de Mataraca. Já 
o navio Spinnaker SW 
vai descarregar no cais 
do porto 10.000 tone-
ladas de petcoke.

Porto movimenta 50 mil 
toneladas de produtos

eM caBeDelo

Pedestre é quem mais sofre: andar pelas calçadas da capital em tempo de chuva é uma missão difícil

Após o recesso de fim 
de ano, o Jardim Botânico 
Benjamin Maranhão, em 
João Pessoa, retoma as ati-
vidades na próxima terça-
feira (3), com visitações e 
programação especial de 
férias para a garotada en-
tre 4 e 10 anos de idade, 
além de  jovens e adoles-
centes.

Entre os destaques da 
programação estão as tri-
lhas temáticas com histó-
rias de personagens do fol-
clore regional, oficina de 
pintura e colagem, feirinha 
orgânica, oficina sobre o 

uso de plantas medicinais, 
entre outros. As ativida-
des têm vagas limitadas e 
mais detalhes podem ser 
obtidos pelo telefone (83) 
3218-7880.

Atualmente, o Jardim 
Botânico dispõe de 20 tri-
lhas, que levam de meia hora 
a três horas para serem per-
corridas. 

São 517 hectares de 
mata nativa, onde os visi-
tantes têm a oportunida-
de de contemplar espécies 
exóticas, árvores exuberan-
tes e contato com a fauna 
ao longo do percurso.

Atividades vão ser 
retomadas no dia 3

JarDiM BotÂnico

Aproveitar as férias com 
muita diversão para a crian-
çada é a proposta do Sesc Pa-
raíba, em João Pessoa, com 
o Brincando nas Férias. Será 
uma semana de muito lazer e 
aprendizado, de 9 a 13 de ja-
neiro, para crianças de 5 a 13 
anos, no Sesc Gravatá, no bair-
ro Valentina Figueiredo. 

As inscrições serão reali-
zadas no Sesc Centro João Pes-
soa. De 2 a 4 de janeiro, as ins-
crições serão destinadas aos 
dependentes de comerciários, 
e a partir do dia 5, caso haja 
vagas disponíveis, poderão se 

Sesc abre inscrições a partir de 
segunda-feira em João Pessoa

BrincanDo nas FÉrias

inscrever os usuários. Para se 
inscrever é preciso apresentar 
a carteira do Sesc atualizada e 

RG ou certidão de nascimento 
da criança. O valor da inscrição 
inclui traslado, camisa, almoço 

e participação em todas as ofi-
cinas. A programação envolve 
atividades esportivas (jogos, 
recreação aquática, esportes 
de aventura, brincadeiras 
populares), culturais (dança, 
teatro, música, artes), edu-
cação ambiental (trilha eco-
lógica e visita ao viveiro de 
plantas nativas), educação 
em saúde e passeios.

Mais informações podem 
ser obtidas através do telefone 
(83) 3208-3139. O Sesc Cen-
tro João Pessoa fica na Rua 
Desembargador Souto Maior, 
281, no Centro da capital.

Programação de lazer para a criançada acontece no Sesc Gravatá

Foto: Edson Matos

Porto de Cabedelo está movimentado em dezembro

Foto: Secom-PB

Foto: Divulgação
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Mais de 100 pessoas foram presas este 
ano pela Delegacia de Defraudações
Em mais de 50 operações 
realizadas, a polícia conseguiu
recuperar R$ 39,8 milhões

As Secretarias de Mo-
bilidade Urbana (Semob), 
Guarda Municipal e de 
Transporte estão realizando 
uma operação para a reti-
rada de sucatas das ruas de 
Cabedelo. Os locais de maior 
incidência das notificações 
foram os bairros do Centro, 
Intermares e Renascer. Ao 
todo, a força tarefa vai retirar 
13 sucatas. 

A operação teve início na 

semana passada com a noti-
ficação dos proprietários, se-
guindo o processo adminis-
trativo legal. Passado o prazo 
de três dias, foram tomadas 
as providências para a remo-
ção. As retiradas começaram 
na última terça-feira (27).

Segundo o coordenador 
da operação, David Frazão, o 
objetivo da iniciativa é, além 
de limpar a cidade, garantir a 
saúde da população. “Através 

dessa ação estamos contri-
buindo para o benefício da 
cidade em vários aspectos, 
desde a manutenção da lim-
peza, a segurança, a fluidez 
do trânsito e também a pre-
venção de doenças, em espe-
cial da dengue, zika e chikun-
gunya, pois muitas dessas 
sucatas servem como cria-
douros para os mosquitos”, 
destacou. 

A maior parte das remo-

ções efetuadas diz respei-
to a veículos abandonados, 
que foram levados para o 
pátio da Semob. Caso algum 
proprietário queira reaver 
seu bem, deverá procurar o 
órgão para o pagamento de 
uma taxa e consequente  re-
tirada do automóvel. 

Possíveis denúncias de 
sucata podem ser encami-
nhadas para a Semob através 
do telefone (83) 3228.7575.

A Delegacia de Defrau-
dações e Falsificações (DDF) 
da capital realizou durante o 
ano de 2016 mais de 50 ope-
rações, investigando fraudes 
de diversos modos, e chegou 
a um montante de R$ 39,8 
milhões de dinheiro desvia-
do/roubado. Mais de 100 
pessoas foram presas.

De acordo com o dele-
gado Lucas Sá, atualmente 
estão em tramitação 1.950 
inquéritos policiais, sendo 
mais de 200 instaurados só 
este ano de 2016. “O ano foi 
bem produtivo para a DDF. 
Instauramos 285 inquéritos 
policiais e ainda temos 1.268 
ocorrências policiais regis-
tradas. Além de 1.271 oitivas 
(depoimentos) que foram co-
letados durante todo o ano, o 
que deu subsídios para todas 
as prisões feitas pela espe-
cializada”, disse a autoridade 
policial. 

Ainda durante o ano de 
2016 foram presas 145 pes-
soas, entre flagrantes e cum-
primento de mandados de 
prisão temporária e preven-
tiva. “A representação por 

medidas cautelares (manda-
dos de prisão e busca e apre-
ensão) em 2016 chegam a 
1.329. Essas medidas envol-
vem o cumprimento de bus-
ca e apreensão de veículos, 
buscas domiciliares, além de 
quebras de sigilo bancário e 
telefônicos de envolvidos em 
crimes diversos investigados 
por essa especializada”, afir-
mou Lucas Sá.  

Operações
Ao longo do ano, a Dele-

gacia de Defraudações desen-
cadeou diversas ações contra 
criminosos que atuavam em 
fraudes de cartões de crédito, 
falsos corretores imobiliários 
e ainda contra grupos que 
agiam em furtos de veículos. 
Uma das ações foi a Operação 
“Chapolin”, realizada no início 
do mês de dezembro. 

O trabalho investigativo 
da DDF contribuiu para de-
sarticular uma quadrilha que 
agia furtando carros utilizan-
do dispositivos e ainda usava 
cartões de crédito clonados, o 
que gerou um prejuízo de R$ 
80 mil. Duas pessoas foram 
presas, mediante o cumpri-
mento de mandados de pri-
são e ainda foi cumprido um 
mandado de busca e apreen-
são domiciliar.

Operação conjunta realiza retirada 
de sucatas das ruas de Cabedelo

PRF aumenta apreensão de drogas na PB

FORÇA TAREFA

FISCALIZAÇÃO INTENSIFICADA

A maior parte das remoções efetuadas diz respeito a veículos abandonados, que foram levados para o pátio da Semob do município

A Polícia Militar desco-
briu uma casa abandonada 
que servia como ponto de 
apoio para traficantes, no 
bairro de Mandacaru, em 
João Pessoa, e apreendeu 
no local vários papelotes e 
pacotes de maconha, um re-
vólver calibre 38 e uma ba-
lança de precisão, durante 
ação de combate ao tráfico 
de drogas na última terça-
-feira (27).

De acordo com o co-
mandante da 6ª Companhia 
do 1º Batalhão, capitão Sid-
nei Paiva, que coordenou a 
ação, os policiais foram até 

o local e encontraram todo 
o material. Os suspeitos, que 
já foram identificados, con-
seguiram fugir quando per-
ceberam a chegada da PM. A 
droga e a arma foram levadas 
para a Central de Polícia Ci-
vil, no Geisel.

Soledade
Um adolescente de 16 

anos, suspeito de atuar no 
tráfico de drogas, foi flagrado 
com 15 papelotes de maconha 
e duas pedras de crack, após 
uma abordagem no bairro do 
Mutirão. Ele foi levado para a 
Delegacia de Polícia Civil.

PM apreende maconha 
e arma em Mandacaru

Presos dois suspeitos de 
assaltar ônibus em JP

O Grupo Tático do Ba-
talhão de Polícia Ambiental 
prendeu em flagrante, na 
noite da última terça-feira 
(27), dois suspeitos de as-
saltar o ônibus da linha 502 
(Geisel), no bairro do Caste-
lo Branco, na capital. Gilson 
Moreira Diniz, de 31 anos, 
e Eduardo Rafael Costa dos 
Santos, 25, estavam armados 
com facas e roubaram o di-
nheiro do ônibus e também 
objetos de passageiros.

Todo material levado 
do assalto foi recuperado. A 
dupla estava vestida de blu-
sões com capuzes para ten-
tar dificultar a identificação 
durante a ação criminosa, 
mas logo após o roubo, os 
policiais iniciaram as dili-
gências e conseguiram loca-
lizar os dois suspeitos ainda 
no bairro.

Eles foram apresentados 
na Central de Polícia Civil, no 
bairro do Geisel.

Arma e drogas estavam dentro de uma casa abandonada

Cardoso Filho
josecardosofilho@gmail.com

A intensidade das fis-
calizações da Polícia Rodo-
viária Federal nos postos 
localizados nas rodovias e 
também em blitze tem per-
mitido a apreensão de diver-
sos tipos de drogas, inclusi-
ve as sintéticas. De acordo 
com dados fornecidos pelo 
Núcleo de Comunicação da 
PRF na Paraíba, a cada ano 
tem aumentado o número de 
apreensões. 

Segundo o Núcleo de Co-
municação da PRF, somente 
este ano foram apreendi-
dos 11,6 quilos de cocaína, 
aproximadamente 20 qui-
los de crack, 127 quilos de 
maconha, 167 comprimidos 
de ecstasy, seis gramas de 
haxixe, 546 unidades de an-
fetamina ou barbitúricos e 
quatro pontos de LSD. Os nú-
meros das apreensões foram 
bem maiores que os do ano 
passado. Em 2015, foram 
apreendidos dois quilos de 
cocaína, 13 quilos de crack e 
73 quilos de maconha. 

Na semana passada, 

dois rapazes foram presos 
com três tabletes de cocaí-
na que estavam no veículo 
que a dupla viajava, e o fla-
grante aconteceu durante 
abordagem em Santa Rita. 
Os dois disseram que vie-
ram do Rio Grande do Norte, 
onde conseguiram a droga. 
Um deles já responde pelo 

crime de tráfico de drogas. 
De acordo com o Núcleo 

de Comunicação da PRF-PB, 
na grande maioria das ocor-
rências de apreensão de dro-
gas, o flagrante acontece em 
decorrência das abordagens 
policiais, e toda a droga apre-
endida é encaminhada para 
a Polícia Judiciária (Civil ou 

Federal) para posterior inci-
neração.

O Nucom informou que 
predominantemente a rota 
mais usada pelos traficantes 
é Rio Grande do Norte/Pa-
raíba, sendo o trecho da BR-
101 Norte (Mamanguape) o 
campeão em apreensões de 
drogas. O município de Par-
namirim-RN é considerado o 
principal ponto de origem de 
crack e cocaína. O destino fi-
nal das drogas apreendidas é 
o próprio Estado, sendo a ca-
pital o principal destino, se-
guido de Pernambuco, sendo 
a Paraíba apontada apenas 
como rota de passagem.

Na última terça-feira, na 
cidade de Canguaretama,-RN, 
os policiais rodoviários apre-
enderam 30 quilos de maco-
nha e mais um quilo de pasta 
base de cocaína e um quilo de 
crack. A apreensão aconte-
ceu durante uma fiscalização 
de combate ao crime. Toda a 
droga estava em poder de um 
jovem de 20 anos, natural de 
João Pessoa. Ele confessou 
que a droga estava sendo 
transportada de Natal para a 
capital paraibana. 

númERos

2016
Droga     Quantidade
maconha     127 kg
Cocaína     24,6 kg
Crack     27,7 kg
sintéticas    171 unidades
Pessoas presas em flagrante:   37

2015
Droga     Quantidade
maconha     212,6 kg
Cocaína     2,15 kg
Crack     32,3 kg
Pessoas presas:     18

2014
Droga     Quantidade
maconha     401,5 kg
Cocaína     6 kg
Crack     10,3 kg
Pessoas presas:     19

FOTO: secom-PB
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Aumenta a emissão de notas 
fiscais eletrônicas no Estado
Crescimento é um 
dos termômetros de 
aquecimento da economia

A Nota Fiscal Eletrônica 
(NF-e), um dos indicadores 
de aquecimento da ativida-
de econômica, registrou, em 
novembro, a maior emissão 
do ano na Paraíba. No último 
mês, segundo dados do Nú-
cleo de Análise e Planejamen-
to de Documentos Fiscais da 
Receita Estadual, a quanti-
dade de NF-e atingiu 1,916 
milhão, alta de 7,76% sobre 
novembro de 2015. O volume 
de notas eletrônicas, emitidas 
por atacadistas/distribuido-
res e as indústrias, foi impul-
sionado pelas compras de fim 
de ano, quando as emissões 
de NF-e crescem.

No acumulado de janei-
ro a novembro, o volume de 
NF-e somou 19,583 milhões 
de emissões. A média mensal 
do ano ficou em 1,780 milhão 
de NF-e. Na Paraíba, entre in-
dústrias e atacadistas, mais 
de 13,3 mil empresas estão 
credenciadas pela Receita 
Estadual para emitir NF-e.

Como todas as empresas 
já foram credenciadas pela 
Receita Estadual na NF-e, o 
crescimento de emissão é um 
dos termômetros de aqueci-
mento da atividade econômica. 
O comportamento da arreca-
dação do ICMS em novembro 
nos setores atacadistas e da in-
dústria também cresceram no 
mesmo patamar de emissões 
de NF-e, reforçando o aqueci-
mento atividade econômica, 
mesmo em cenário recessivo 
no âmbito nacional.

NFC-e bate recorde
A emissão da Nota Fis-

cal Eletrônica ao Consumidor 
(NFC-e), impressa apenas 
pelas empresas do varejo pa-
raibano que faturam acima de 
R$ 3,6 milhões ao ano, tam-
bém bateu recorde de emis-
são em único dia. Quase um 
milhão de NFC-e (962 mil) foi 
emitida no dia 24 de dezem-
bro, véspera de Natal, por 9,9 
mil empresas do comércio 
varejista paraibano creden-
ciadas pela Receita Estadual.

O fluxo de passageiros este ano no Terminal Rodoviário de João Pessoa será 6,5% inferior ao verificado no mesmo período do ano passado

Mais de 50 mil pessoas 
devem passar pelo Terminal 
Rodoviário de João Pessoa 
até o dia 2 de janeiro de 2017 
para brindar o Ano Novo jun-
to de familiares e amigos. A 
estimativa é dos dirigentes 
do órgão. De acordo com o 
gerente de Núcleo do Ter-
minal, Reinaldo Brasil, o flu-
xo de passageiros é inferior 
6,5% ao mesmo período do 
ano passado. Desse total, de-
verão acontecer aproxima-

damente 27 mil embarques 
e cerca de 28 mil desembar-
ques. A administração infor-
mou também que não será 
necessária a colocação de 
ônibus extras. 

Os destinos mais pro-
curados dentro da Paraíba 
são: Sousa, Patos, Cajazei-
ras, Campina Grande, Sapé e 
Mamanguape. Para fora do 
Estado, as cidades mais pro-
curadas pelos paraibanos 
são: Recife (PE), Natal (RN), 
Fortaleza (CE) e Maceió (AL).

Ainda segundo o gerente 
de Núcleo do Terminal Ro-

doviário de João Pessoa, as 
principais recomendações 
aos usuários são as seguin-
tes: todos devem comprar as 
passagens de ida e volta com 
antecedência e chegar ao ter-
minal com pelo menos uma 
hora de antecedência, e com 
as bagagens identificadas. 
Outra recomendação é redo-
brar atenção com as crianças. 

A direção do órgão avisa 
ainda que o setor de achados 
e perdidos funciona de se-
gunda a sexta-feira, em horá-
rio comercial, na administra-
ção do terminal.

Campina Grande
Já no Terminal Rodoviá-

rio do município de Campina 
Grande deverão passar até o 
dia 2 de janeiro de 2017, apro-
ximadamente 37 mil pessoas, 
sendo 18.100 embarques e 
18.500 desembarques, uma 
diminuição de 5,0% no fluxo 
de passageiros em relação ao 
mesmo período do ano passa-
do, segundo Reinaldo Brasil. Os 
principais destinos dos campi-
nenses são João Pessoa, Sousa, 
Patos e Cajazeiras. Fora do Es-
tado, os destinos procurados 
são Recife, Natal e Fortaleza.

Mais de 50 mil vão passar pelo Terminal Rodoviário
FESTEJOS DE ANO NOVO

José Alves
zavieira2@gmail.com

Os destinos 
mais procurados 
na Paraíba são 
as cidades de 
Sousa, Patos, 
Cajazeiras, 
Campina Grande, 
Sapé e 
Mamanguape

FOTO: Edson Matos

Com a chegada do Ano 
Novo, alguns estabelecimen-
tos vão alterar o seu horário 
de funcionamento. As agên-
cias bancárias não abrirão 
amanhã, dia 30 de dezem-
bro, para o recesso de fim 
de ano, e o funcionamento 
retornará na segunda-feira, 
dia 2 de janeiro. O comércio 
e os supermercados de João 
Pessoa vão fechar no domin-
go, primeiro dia de 2017.

Os shoppings, balsa e 
trens abrem sábado, mas 
não funcionam no domin-
go. Já a Central de Flagran-
tes da Central de Polícia 
funcionará 24 horas ama-
nhã, sábado e domingo. 
Saiba mais sobre o funcio-
namento de cada serviço:

Bancos fecham amanhã e shoppings não abrem domingo
Rachel Almeida
Especial para A União

Saiba mais

a Bancos:  Não vão abrir amanhã devido ao recesso de fim de ano, funcionan-
do apenas o autoatendimento.
a Trens: Amanhã as atividades funcionam normalmente, das 4h25 às 19h30, e 
no sábado só até as 3h. Não circulam no domingo.
a Balsa: Funcionará normalmente sexta, sábado e domingo. Saindo de uma 
em uma hora, das 6h às 20h de Cabedelo para Costinha, e das 18h às 20h30 
partindo de Costinha.
a Parque Zoobotânico: A Bica funcionará normalmente amanhã, no entanto  
sábado abre das 8h às 13h. No domingo será fechado. 
a Estação Ciência: Abre normalmente amanhã, das 9h às 18h, modificando 
seu horário no sábado, 10h às 15h. No domingo será fechado ao público.
a Mercado Central: Funcionará normalmente sexta e sábado, das 8h às 18h. 
No entanto, fechará no domingo.
a Comércio: As lojas do comércio funcionam normalmente amanhã e sábado, 
das 8h às 18h, e fecham no domingo. 
a Supermercados: Não vão abrir no domingo e sábado terão horários dife-
renciados:
a Extra: Até as 19h.
a Pão-de-Açúcar: Até às18h.

a Assaí: Terá seu horário de funcionamento amanhã até as 23h, diferente de 
sábado, que só vai funcionar até as 17h.

l ShOPPiNgS DA CAPiTAl

a Manaíra Shopping: No sábado, o shopping funciona das 9h30 às 20h. No 
domingo as lojas estarão fechadas e a área de lazer fica aberta das 13h às 22h.
a Mangabeira Shopping: No sábado, o shopping funciona das 9h30 às 20h. No 
domingo as lojas estarão fechadas e a área de lazer fica aberta das 13h às 22h.
a Shopping Tambiá: O funcionamento será das 9h às 22h amanhã, porém no 
sábado as atividades serão finalizadas às 18h. No domingo, as lojas não funcio-
nam e o cinema funcionará de acordo com a programação. 
a Mag Shopping: O shopping  vai funcionar normalmente amanhã. Sábado as 
lojas vão funcionar das 9h às 19h,  e a praça e o parque a partir das 10h. No 
domingo as lojas vão ser fechadas e o cinema abre das 13h às 22h. A praça e o 
parque funcionam das 12h às 22h, e cinema das 13h às 22h.
a Shopping Sul: As lojas vão estar abertas normalmente  a partir das 10h até 
as 23h amanhã. Entretanto sábado fechará às 17h. No domingo as lojas fecham, 
mas a praça de alimentação e lazer funcionará das 12h às 22h.
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Últimas
8
Governo libera redução de salário e 
jornada de trabalho por até 2 anos
Medida faz parte da
prorrogação do Programa
de Proteção ao Emprego

O governo vai permitir 
que empresas reduzam salá-
rios e jornadas de trabalho de 
seus funcionários por até dois 
anos, em troca da garantia da 
manutenção dos empregos 
desses trabalhadores. De acor-
do com matéria da Folha de 
São Paulo, a previsão faz par-
te da medida provisória que 
estendeu por mais um ano do 
PPE (Programa de Proteção ao 
Emprego), criado em julho de 
2015 pelo governo Dilma Rou-
sseff, e rebatizado por Temer 
como Programa Seguro-Em-
prego. O presidente assinou a 
MP na semana passada.

Até a renovação do pro-
grama, era possível a redução 
de salários e jornadas em até 
30% por até um ano.

Quem é incluído no pro-
grama não pode ser demitido 
sem justa causa durante o pe-
ríodo de vigência da redução 
de jornada e salário.

Os trabalhadores afeta-
dos pelo programa têm di-
reito a uma compensação de 
até 50% do valor que deixam 
de receber de seus emprega-
dores, com teto de R$ 1.002 
(65% da parcela máxima do 
seguro desemprego, atual-
mente em R$ 1.542).

Os recursos vêm do FAT 
(Fundo de Amparo ao Traba-
lhador). As empresas podem 
aderir ao programa até o dia 
31 de dezembro de 2017.

As companhias devem 

Quem é incluído no programa não pode ser demitido sem justa causa durante o período de vigência da redução de jornada e salário

fazer a solicitação ao Ministé-
rio do Trabalho e demonstrar 
sua dificuldade financeira.

Para isso, o governo le-
vará em conta indicador que 
compara o saldo de contrata-
ções da empresa nos últimos 
12 meses com o número de 
funcionários que ela tinha no 
mês imediatamente anterior 
ao período.

Os critérios específicos 
para o programa a partir de 
agora ainda não foram divul-

gados. Para aderir, também é 
necessário que as empresas 
firmem acordos coletivos com 
o sindicato que representa os 
trabalhadores da categoria 
majoritária em seus quadros. 
O Seguro Emprego agora tem 
seu prazo de encerramento 
previsto para o final de 2018. 
Os acordos firmados não po-
dem incluir uma redução de 
salários e jornadas que ultra-
passem essa data.

Segundo o Ministério do 

Trabalho, desde o início do 
PPE, foram deferidos 154 pe-
didos de adesão ao programa. 
Essas adesões preservaram o 
emprego de 63.345 trabalha-
dores, afirma o Ministério. 

O governo Federal re-
passou R$ 169,32 milhões 
a esses trabalhadores, por 
meio do FAT.

Desemprego
A ampliação do progra-

ma tenta responder ao desa-

fio de reaquecer o mercado 
de trabalho.

Frustrando expectativas, 
o emprego não vem demons-
trando sinais de recuperação 
e o mercado espera piora du-
rante o início de 2017.

A taxa de desemprego 
atual, de 11,8%, deve chegar a 
superar 13% em 2017, segun-
do projeção do Santander. O 
Bradesco também elevou sua 
expectativa de desemprego de 
12,5% para 12,9%.

FOTO: Camila Domingues/Palácio Piratini

O governo do Estado, 
por meio da Secretaria de Es-
tado da Educação (SEE), di-
vulgou ontem o resultado do 
Concurso “Curta Jovem”, que 
teve o objetivo de estimular 
a comunidade escolar a um 
olhar crítico e educacional 
sobre ética e corrupção re-
presentados por meio de ví-
deos em curta-metragem, de 
até 5 minutos de duração.

Estudantes e professo-
res da Rede Estadual de Ensi-
no participaram do concurso, 
que teve como primeiro lu-
gar a Escola Estadual de En-

sino Fundamental Prof. Itan 
Pereira, de Campina grande, 
com o vídeo: “Corrupto Crô-
nico”, cuja orientadora foi 
a professora Cibele Dantas 
Macedo e a participação dos 
alunos Anderson Ferreira 
Diniz, Isabella gomes Her-
culano Almeida, Mikaele de 
Veras Matias, Tais de Olivei-
ra Avelino e Jolidielson Ítalo 
Frutuoso da Silva.

O segundo lugar ficou 
com a Escola Professor Lor-
dão, de Cuité, com o vídeo: 
“Cidadania no Combate à 
Corrupção”, orientado pelo 

professor Robson Rubenil-
son dos Santos Ferreira. O 
vídeo teve a participação dos 
alunos Clívia de Lima Dantas, 
Josiérica góis dos Santos e 
Manuela Dantas Machado.

Os vencedores recebe-
rão certificado individual 
para cada participante cadas-
trado, assim como a escola. A 
obra também será divulgada 
no portal oficial do Governo 
do Estado, em veículos de 
comunicação do Ministério 
Público e em outros espaços 
institucionais com os quais a 
SEE estabeleça parceria.

Estado divulga resultado 
do concurso “Curta Jovem”

Olhar críTicO e educaciOnal sObre éTica e cOrrupçãO

O Instituto Nacional de 
Estudos e Pesquisas Edu-
cacionais (Inep) deverá di-
vulgar na segunda quinzena 
de janeiro os resultados do 
Exame Nacional do Ensino 
Médio (Enem) 2016. Pouco 
mais de 6 milhões de pessoas 
fizeram a prova neste ano, de 
acordo com a autarquia, que 
é vinculada ao Ministério da 
Educação (MEC).

A estimativa do Inep é 
de que os resultados sejam 
informados no dia 19 de ja-
neiro por meio da página da 
autarquia na internet. Neste 

ano, as notas do Enem 2015 
foram liberadas para con-
sulta no dia 8 de janeiro. Na 
ocasião, os participantes ti-
veram dificuldade para aces-
sar o sistema em razão do 
alto número de acessos.

Neste ano, a aplicação do 
exame foi feita em três etapas. 
A primeira foi nos dias 5 e 6 
de novembro, que contou com 
a participação de 5.848.619 
pessoas. As ocupações em 
centenas de locais de prova 
no Brasil, motivadas por pro-
testos contra a Proposta de 
Emenda à Constituição (PEC) 

que limita o crescimento dos 
gastos públicos e contra as 
reformas no Ensino Médio, 
demandaram o adiamento do 
teste para pouco mais de 270 
mil candidatos.

A segunda aplicação, 
para quem teve a prova adia-
da no início de novembro, foi 
feita nos dias 3 e 4 de dezem-
bro. Considerando os dois 
fins de semana, 6.005.607 
pessoas participaram do 
exame neste ano. O índice de 
abstenção ficou em 30,4%, já 
que 8.627.195 haviam sido 
confirmadas.

Resultado do Enem 2016 sai 
na 2ª quinzena de janeiro

Os dois suspeitos 
da morte do vendedor 
ambulante Luiz Carlos 
Ruas, 54 anos, afirma-
ram ontem, em depoi-
mento à polícia, que 
estão arrependidos do 
crime e que agiram sob 
influência de álcool. 
Alípio Rogério Belo dos 
Santos, 26 anos, preso 
ontem, e Ricardo Mar-
tins do Nascimento, 21 
anos, detido na noite 
de anteontem, deixaram 
a Delegacia de Polícia do 
Metropolitano (Delpom), 
na estação Barra Funda 
do Metrô, por volta das 
17h40 sob gritos de “as-
sassinos” e “justiça”.

Uma multidão es-
tava do lado de fora 
quando os dois suspei-
tos deixaram o local a 
caminho do Instituto 
Médico-Legal (IML), 
antes de serem levados 
para o 77º Distrito Po-
licial, onde permanece-
rão presos pelo prazo 
de até 30 dias. O prazo 
pode ser prorrogado 
por 30 dias.

Para dispersar a 
multidão e impedir 
que os suspeitos fossem 
agredidos, a polícia fez 

um disparo de alarme. 
“Mesmo eles tendo co-
metido esse crime bár-
baro, temos que pre-
servar a integridade 
deles”, disse o delegado 
Rogerio Marques, titu-
lar da Delpom.

Segundo o delega-
do, os presos tiveram 
que ser encaminhados 
para a Delpom, ape-
sar de a unidade estar 
localizada dentro de 
um terminal rodoviá-
rio que integra metrô 
e ônibus e com grande 
aglomeração de pes-
soas, porque esta será 
a delegacia responsável 
pela investigação. “Se 
fosse feito em outro lu-
gar, poderia gerar uma 
tese de defesa para os 
advogados dele”, disse 
Marques.

Os suspeitos con-
taram ao delegado a 
versão dos dois para os 
fatos ocorridos na noite 
de domingo (25). “[Eles 
disseram que] foram 
fazer xixi em um can-
to da praça [próximo à 
estação Pedro II, onde 
o crime ocorreu], e os 
moradores de rua que 
ali residem foram rou-
bá-los. Houve uma luta 
corporal inicial e eles 
tentaram fugir.

Suspeitos alegam 
influência de álcool

agressOres de ambulanTe

Elaine Patricia Cruz
Da Agência Brasil

suspensa extinção 
do Tcm do ceará

A presidente do Supremo 
Tribunal Federal (STF), ministra 
Cármen Lúcia, concedeu ontem 
liminar para suspender emenda à 
Constituição do Estado do Ceará 
que extingue o Tribunal de Contas 
dos Municípios e transfere suas 
funções ao Tribunal de Contas do 
Estado, inclusive com aproveita-
mento de pessoal.

A matéria é objeto da Ação 
Direta de Inconstitucionalidade (ADI) 
5638, ajuizada pela Associação dos 
Membros dos Tribunais de Contas do 
Brasil, de acordo com informações 
divulgadas no site do STF.

Atuando durante o recesso 
do tribunal, a ministra entendeu 
haver urgência na causa, uma vez 
que ficou evidenciado nos autos o 
início das providências materiais e 
administrativas para desativação 
do tribunal, com desmobilização 
física e remoção de servidores. 
“Há risco comprovado de compro-
metimento da reversibilidade da 
situação administrativa do órgão, 
extinto após a produção dos efeitos 
das normas questionadas”, afirmou 
a presidente do STF.

calor em aeroporto é 
motivo de autuação

Em mais um dia de calor de 40 
graus Celsius (°C) na capital flumi-
nense, o Procon-RJ autuou ontem a 
Empresa Brasileira de Infraesturura 
Aeroportuária (Infraero) por falhas 
no sistema de refrigeração do Aero-
porto Santos Dumont, no centro da 
cidade. Os fiscais do órgão estadual 
constataram que a temperatura no 
interior do aeroporto estava muito 
alta, causando desconforto às pes-
soas que passavam pelo terminal.

Os agentes deram o prazo de 
30 dias para a empresa adequar o 
sistema de refrigeração. A ação do 
Procon-RJ ontem foi a terceira e úl-
tima etapa da Operação Adeus Ano 
Velho e ocorreu também em 18 esta-
belecimentos comerciais do Santos 
Dumont, além da própria Infraero.

Procurada pela Agência Brasil, 
a empresa informou, por meio de 
nota de sua assessoria de imprensa, 
que o “sistema de ar condiciona-
do do Santos Dumont está 100% 
operacional”. “Apurados os fatos e 
conhecidas as informações técnicas, 
a empresa se manifestará oportuna-
mente”, diz a nota.

repatriação para os 
municípios amanhã

O Ministério da Fazenda vai emi-
tir hoje as ordens de pagamento aos 
municípios referentes aos recursos do 
programa de repatriação. A medida visa 
garantir que as prefeituras recebam o 
repasse ainda em 2016, amanhã. Serão 
depositados R$ 4,449 bilhões para 5,6 
mil municípios. A repartição de multas 
da repatriação de recursos do exterior 
está definida na Lei de Responsabilidade 
Fiscal e segue os princípios dos fundos de 
participação de estados e municípios. De 
acordo com a assessoria de imprensa da 
Fazenda, a parte devida aos estados foi 
paga no último dia 20. O repasse para os 
municípios, considerado mais trabalhoso 
pela quantidade de receptores, já estava 
previsto para ser feito amanhã. No entan-
to, a Frente Nacional de Prefeitos (FNP) 
temia que, devido ao fato de o sistema 
bancário considerar dia 30 o último dia 
do ano para operações financeiras, os 
recursos só entrassem nos cofres dos 
municípios em 2017. Para garantir o 
cumprimento do prazo, a FNP e o Partido 
Socialista Brasileiro (PSB) ingressaram no 
Supremo Tribunal Federal (STF) com uma 
ação direta de inconstitucionalidade com 
pedido de liminar.



Lucas Silva
guipb_jornalista@hotmail.com

Duo de violão e flauta mesclam melodias 
em mais uma edição do Projeto Violadas

Os instrumentistas  
Renan Rezende e Luís 

Umberto participam de 
diferentes grupos 

musicais que compõem 
a cena cultural da 

capital 

Encerrando sua temporada de 
apresentações durante este 
ano, o flautista Renan Rezende 
juntamente com o violonista 
Luís Umberto sobem ao palco, 
mais uma vez, para se apresen-
tarem juntos na noite de hoje 
no projeto intitulado Viola-

das na capital. Marcado para ter início às 
20h30 na Usina Cultural Energisa, a apre-
sentação nasceu da vontade dos músicos 
em tocar de maneira livre e improvisada, 
explorando ao máximo a sonoridade de 
seus instrumentos. Os interessados em 
desfrutar da boa musicalidade dos artistas 
podem adquirir seus ingressos de forma 
gratuita na bilheteria do local. As senhas 
devem ser retiradas a partir das 19h no 
local.

“Esse duo com Luís Umberto surgiu 
de maneira informal há alguns anos. Nos 
encontrávamos no Bar do Baiano nas 
tardes de domingo, e de maneira informal 
mesmo, tocávamos e nos divertimos. Este 
ano, resolvemos consolidar o duo. Fizemos 
algumas apresentações em bares e cafés 
dá cidade. Essa noite, vai ser nosso pri-
meiro show, digamos, pra teatro”, contou o 
flautista, Renan Rezende, em entrevista ao 
jornal A União. 

Mesclando a sonoridade da flauta 
transversal e do violão de sete cordas. Re-
nan e Luís, propõem ao público um reper-
tório dedicado à música instrumental, com 
ênfase na diversidade rítmica e melódica 
da música brasileira, especialmente da 
música nordestina. 

Serão 14 composições apresenta-
dos durante a noite. Entre eles estão, por 
exemplo, ‘Valsa venezuelana n°3’ de Antô-
nio Lauro; ‘Samba pro Rapha’ de Yamandu 
Costa; ‘Santo Antônio’ de Hermeto Pascoal; 
‘Vou por aí de Badern Powell; ‘Dá o pé’, 
Loro de Guinga; ‘Canto de Ossanha’  de 
Baden Powell, entre outros grandes nomes 
da música. 

Ainda durante a entrevista, Rezende 
comentou dizendo que já está no processo 
de gravação de um EP com seu colega de 
palco. “Já entramos em estúdio, começa-
mos as gravações de um EP do Duo. Gra-
vamos as duas primeiras faixas. No pró-
ximo ano vamos lançar o album. Estamos 
produzindo lá na Produtora Gota Sonora 
do amigo Renato Oliveira, mestre dos 
pifes. Inclusive, vai fazer uma participação 
especial hoje à noite”, finalizou.

Conhecendo um pouco do trabalho 
do violonista Luís Umberto, a apresenta-
ção ao lado do colega  promete animar o 
público que estiver presente. Nascido na 
cidade do Crato no Ceará, Luís Umberto 
iniciou-se no violão de maneira autodida-
ta, por volta dos quinze anos. Estudou no 
Conservatório Pernambucano e depois na 
Universidade Federal da Paraíba (UFPB). 
Além disso, ele é violonista dos grupos 
Pura Raiz e Parahyba Samba Trio, além de 
acompanhar diversos artistas da cidade.

Já Renan Rezende que encanta a to-
dos com sua flauta transversal é formado 
em flauta e mestre em musicologia, ambos 
pela Universidade Federal da Paraíba 

(UFPB), iniciou seus estudos musicais ainda 
criança na mesma instituição, por volta dos seis 
anos. É flautista principal da Orquestra Sinfônica 
Municipal de João Pessoa e flautista colaborador 
da Orquestra Sinfônica da Universidade Federal 
da Paraíba. Atua também na música popular 
acompanhando os mais diversos artistas e gru-
pos de João Pessoa. 

Como tudo começou?
A iniciativa cultural surgiu em 2008 através 

da união de estudantes e professores violonistas 
do Departamento de Música da UFPB. No início 
promoveu pequenas apresentações, em especial 
no Casarão 34. A partir de 2010 inicia o Proje-
to Violadas, em parceria com a Usina Cultural 
Energisa e desde então tem promovido recitais 
de violão, conquistando cada vez mais espaço no 
coração dos pessoenses amantes da música.
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Arnaldo Niskier relata 
curiosidades da vida do ex-
presidente Jânio Quadros

Página 10

FOTOS: Divulgação

Ancine lança edital para 
apoio à produção de 
projetos audiovisuais

PÁGINA 11 PÁGINA 12

Escritor João Theotonio 
de Carvalho lança hoje o 
livro “Sonetos da Vida”
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Encontro sonoro

n Evento: Projeto Violadas

n Quando: Hoje

n Onde: Usina Cultural Energisa 

n Horário: 20h30

n Entrada: Franca, mas as senhas devem ser reti-

radas a partir das 19h no local

Serviço



Elpídio Navarro era irmão 
de Antenor Navarro, interventor 
federal no tempo da ditadura 
de Getúlio Vargas. Antenor foi 
um dos gestores estaduais mais 
jovens do Brasil. Ele morreu 
tragicamente aos 34 anos, num 
desastre de avião no Litoral da 
Bahia, quando viajava com José 
Américo de Almeida. O sinistro 
foi durante um voo noturno.

Antenor era bom nadador, 
jovem, mas não sobreviveu. 
Melhor sorte teve o ministro José 
de Almeida, que não sabia nadar, 
mas conseguiu escapar. Muito 
míope, José de Almeida conse-
guiu agarrar-se a um pedaço flu-
tuante do avião, e assim chegou 
à terra firme. Com isso, ganhou 
fama de azarento. E o apelido de 
Zé do Azar, ou Zé das Três Pan-
cadas. Elpídio não dispensava 
três pancadas na madeira antes 
de pronunciar seu nome, o que se 
tornou costumeiro no Brasil.

O pai de Antenor enviuvou 
cedo e casou-se duas vezes, 
tendo numerosa prole das duas 
esposas. Alguns filhos do segun-
do matrimônio não conheceram 
os irmãos do primeiro casamen-
to. Assim, Elpídio não conheceu 
o irmão Antenor. Elpídio dedicou 
sua vida ao teatro, logrando ser 
o responsável pela iluminação 
do Teatro Santa Roza. Mas não 
realizou um de seus sonhos: ser 
diretor da secular casa de espe-
táculos.

Quando o escritor Ernany 
Sátiro foi nomeado governa-
dor por ato da ditadura militar, 
Elpídio procurou o novo gover-
nador para pedir-lhe a nomea-
ção como diretor do Santa Roza. 
Esperava fazer valer a amizade 

Vivências 

 

Arquiteto - germanoromero@gmail.com

O Mont 
Saint Michel

Germano 
RomeroA vassoura em ação

A cota

Crônica

Croniartigo

Tudo começou à época em que ere-
mitas viviam em um monte chamado de 
“Tumba”, banhado e abraçado pelas marés 
cheias, quando se tornava uma ilha, e lá 
ergueram duas capelas dedicadas aos már-
tires cristãos Santo Estêvão e São Sympho-
rien.

Depois de fundarem um pequeno 
mosteiro, um dos monges tem um sonho 
no qual lhe aparece o arcanjo São Miguel 
pedindo para que construíssem ali, em 
cima do grande rochedo, uma igreja em sua 
homenagem. Assim, o monte terminou se 
chamando Saint-Michel, onde, por muitos 
anos, serviu a um mosteiro beneditino.

A beleza do local, sua vocação religiosa 
despertou o interesse dos duques da Nor-
mandia que passaram a enviar muitas doa-
ções que viriam a subsidiar a construção de 
uma nova e maior edificação em estilo mais 
romântico.

Após desabamentos e dois grandes 
incêndios, o monumento é restaurado e 
ampliado, complementando-se com várias 
outras edificações que foram se agrupan-
do à medida que a população habitante ia 
crescendo, tornando-se uma pequena vila. 
O acesso ainda se fazia de barco, quando o 
mar enchia; e a pé, quando a maré secava, 
já que a variação entre a preamar e maré 
baixa atinge, naquela região, cerca de 12 
metros.

Em seguida, mais elementos arquitetô-
nicos, a exemplo da torre central e outras 
menores, foram sendo adicionados, assim 
como um complexo monástico, na parte Sul.

Sua localização estratégica e incomum 
beleza despertaram muita cobiça, não 
somente entre os próprios monges e aba-
des, mas também entre outros países que o 
quiseram tomar da França, sem sucesso.

Apesar de sua arquitetura conter tra-
ços dos vários períodos de sua história, 
percebidos desde a base, muralhas, movi-
mentadas fachadas e torres, o estilo gótico 
terminou marcando o seu perfil acentuada-
mente.

Os encantos do mundo se voltaram 
para este peculiar emblema da Normandia 
e Bretanha, e hoje são milhões de visitantes 
e peregrinos que para lá se dirigem, ávidos 
para se deliciarem com sua beleza e impo-
nência. Por isso, foi construído um istmo 
que possibilita o acesso independente da 
variação do nível do mar.

Por fim, o arquiteto Victor Petitgrand 
dota o monte Saint-Michel de um pináculo 
neo-gótico, com uma imagem do santo, ao 
tempo em que outros arquitetos renoma-
dos são contratados para restaurar a aba-
dia, que hoje é um belíssimo, grandioso e 
monumental Patrimônio da Humanidade, 
visita imperdível para quem aprecia a Ar-
quitetura pelo Mundo.

Otávio Sitônio Pinto - Escritor - sitoniopinto@gmail.com

Jânio Quadros foi, sem dúvida, uma das figu-
ras mais importantes da vida política do Brasil 
neste século. Mas, poucos sabem que, antes de 
ser vereador, deputado estadual, prefeito, gover-
nador, deputado federal ou presidente, Jânio da 
Silva Quadros era professor de português. 

Conta a lenda que um dia, ao chegar para 
uma aula de português no tradicional Colégio 
Dante Alighieri, reduto de ricas famílias pau-
listanas, o exigente professor Jânio, que não 
era dos mestres mais populares 
entre os alunos, entrou na sala e, 
na primeira olhada em sua mesa, 
avistou um feixe de capim sobre o 
tampo. Olhou-o, fingindo não tê-lo 
percebido, e sentou-se. Passados 
alguns minutos de pesado silên-
cio, o professor levantou-se e disse 
com a maior delicadeza que lhe foi 
possível: “Vamos fazer a chamada e 
começar a nossa aula. Antes, soli-
cito ao rapaz que esqueceu a sua 
merenda sobre a mesa, que venha 
buscá-la, para que possamos dar 
início aos nossos trabalhos”. 

O ex-presidente Jânio Quadros, 
além de professor de português, 
foi escritor, gramático, lexicógrafo 
(produziu um bom dicionário da língua portu-
guesa) e especialista em dar ordens por meio de 
bilhetes. Em sua campanha à presidência, nota-
bilizou-se por aparecer em quadros de TV com 
uma vassoura, ao som de um jingle: “Varre, varre 
vassourinha”, que ele dizia ser “para limpar a 
bandalheira”, mas acabou “fazendo sujeira” ao 

renunciar à presidência, após sete meses de um 
confuso governo, devido a “forças terríveis”.  Mas 
o homem era muito letrado - gostava de usar os 
pronomes - e austero.

Certa vez, antes da posse, em 1961, esteve em 
visita à redação da Revista Manchete, de que eu 
era o chefe de reportagem. Vinha de uma volta ao 
mundo e fez questão de elogiar o padrão gráfico 
da publicação. Foi nessa ocasião, pela primeira 
vez, que ouvi a frase célebre: “Presidente, por 

que a viagem antes da posse?” 
E ele respondeu: “Fi-lo porque 
quis!”.

Houve gente que não enten-
deu. A imprensa, com certa malda-
de, degenerou a expressão, vul-
garizando o “fi-lo porque qui-lo” 
que, na verdade, o antigo mestre 
de português jamais pronuncia-
ria. Jânio tinha especial gosto pelo 
emprego da próclise, da ênclise e 
da mesóclise. E o fazia com toda 
a propriedade. Sua forma de co-
municação baseou-se nos famosos 
“bilhetinhos”. Cada um deles tinha 
o efeito de uma bomba, pois mexia 
nas estruturas, perturbando os 
corruptos. Foi uma forma peculiar 

de fazer história.
No livro “Jânio Quadros, a vassoura em ação” 

(Editora Prismas, 2016), o autor Nelson Valente 
conseguiu recolher o mais importante repositó-
rio das manifestações do grande político, resul-
tando numa obra histórica, de méritos indiscutí-
veis.
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de Ernany com Antenor. Elpídio 
procurou, então, o caminho da 
Granja – assim chamada a resi-
dência oficial dos governadores 
da Paraíba. 

Recebido por Ernany, anun-
ciou-se como irmão de Antenor 
Navarro e revelou ao governador 
o propósito de sua visita. Havia 
uma grande diferença de idade 
entre os dois irmãos, filhos de 
dois casamentos do pai. Isso 
confundiu Ernany Sátiro, já com 
a memória comprometida pela 
idade provecta.

- Quer dizer, amigo velho, que 
você quer fazer parte da minha 
equipe, dirigindo o Teatro Santa 
Roza – disse o governador. – Vem 
a calhar, pois é homem de teatro. 
E parente do meu grande e saudo-
so amigo Antenor Navarro. Vejo 
no seu currículo, amigo velho, que 
você é graduado em Filosofia. Isso 
é bom. O teatro dirigido por um 
filósofo. Vejo também, na sua ficha 
fornecida pela Segunda Sessão do 
Exército, que você e sua esposa 
são marxistas. 
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(Naquele tempo, quem 
pretendesse um cargo público 
tinha de passar pelo crivo da 
Segunda Sessão, ou S-2. Ora, 
Elpídio e a esposa Marileide 
eram trotskistas, ela mais 
do que ele. Marileide chegou 
a passar uma temporada na 
prisão, grávida. O governador 
tinha todas essas informa-
ções.)

- Você deve saber que Lin-
duarte Noronha faz parte da 
minha equipe.

(De fato. Linduarte No-
ronha, o fundador do Cinema 
Novo Brasileiro, comunista mi-
litante, fazia parte do governo 
Ernany Sátiro).

- E que, na minha equipe, 
conto ainda com outro ilustre 
representante das esquerdas, 
qual seja o intelectual Carlos 
Aranha. E Gonzaga Rodrigues, 
e Adalberto Barreto.

Elpídio já estava se sentin-
do animado com a companhia 
de velhos camaradas, anuncia-
dos pelo governador, que ainda 
enumerou outros intelectuais 
esquerdistas. 

- E agora me chega um 
filho de Antenor Navarro.

- Filho, não, governador. 
Irmão – corrigiu Elpídio o 
lapso de memória de Er-
nany.

- Pois bem, amigo velho, 
você é irmão de Antenor. 
Mesmo assim, não posso lhe 
aceitar, mesmo sendo filho do 
meu velho amigo Antenor. Mi-
nha cota de comunistas já está 
completa.

(Coluna publicada terça, 
quinta e sábado.)

Arnaldo Niskier da Academia Brasileira de Letras, da  Academia Brasileira de Educação  e  presidente  do  CIEE/RJ       

FOTOS: Divulgação



Roteiro

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

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

 

Em cartaz

Cinema

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

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

PROGRAMAÇÃO DE HOJE

Rádio Tabajara

Serviço

A Agência Nacional do Cine-
ma (Ancine), em parceria com o 
Banco Regional de Desenvolvi-
mento do Extremo Sul (BRDE), 
lançou a quarta edição da cha-
mada pública Prodav 05/2016.  
De acordo com a agência, serão 
R$ 10 milhões do Fundo Setorial 
do Audiovisual (FSA), que serão 
investidos no desenvolvimento 
de 70 projetos de obras audiovi-
suais seriadas e não seriadas de 
longa-metragem e de formatos 
de obra audiovisual.

Desde sua primeira edição, 
em 2013, a linha Prodav 05, que 
faz parte do Programa Brasil de 
Todas as Telas, já investiu em 
263 projetos na etapa de desen-

Leituras que 
não esquecerei
José Nunes
Jornalista

Paulo Virgílio
Agencia Brasil

Poesia em destaque
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Ancine lança novo edital de apoio ao 
desenvolvimento de projetos audiovisuais

FOTO: Reprodução / Internet

volvimento. Cada produtora 
brasileira independente pode 
inscrever até duas propostas, 
que serão 
avaliadas de 
acordo com 
o potencial 
criativo do 
projeto, 
qualificação 
técnica dos 
profissionais 
contratados 
e histórico 
da empresa 
proponente.

Segundo 
a Ancine, é 
vedada a inscrição de projeto 
em fase de produção ou que 
tenham sido contemplados em 

outra linha de desenvolvimen-
to do FSA. A agência informou 
ainda que a distribuição dos 

recursos respeitará o 
critério regional, desti-
nando no mínimo 30% a 
propostas apresentadas 
por empresas sediadas 
nas regiões Norte, Nor-
deste ou Centro-Oeste, 
e no mínimo 10% para 
propostas apresentadas 
por empresas sediadas 
na região Sul e nos esta-
dos do Espírito Santo e 
de Minas Gerais.

As empresas pro-
dutoras interessadas 

podem inscrever seus projetos 
até 16 de fevereiro de 2017, 
no site do FSA.

Na derradeira crônica deste ano, como faço a cada mês 
de dezembro, as minhas leituras são relembradas, mesmo 
de forma sucinta, permitindo-me avaliar até que ponto eu 
avancei na busca de conhecimentos e da consolidação de 
novos saberes.

Num olhar pela minha biblioteca, que foi acrescida de 
alguns novos livros degustados ao sabor da ânsia de tê-los às 
minhas mãos, voltei à leitura de obras indispensáveis para 
a renovação espiritual, a construção de ambiente de paz e a 
formatação de consciência crítica a respeito do ser e do viver.

Não gostaria de citar os autores lidos ou relidos neste 
ano, mas apresentar a obra que mais me fascinou dentro 
de um contexto para a contribuição na elaboração do meu 
adequado viver. E a partir deste bom conviver, de harmonia 
espiritual, com aquilo que a arte proporciona, eu tentei con-
duzir outros também aos ensinamentos Tagore, de Emerson, 
de Alceu Amoroso Lima, de Laudelino Freyre, Taine, José Lins 
do Rego, Victor Hugo, Neruda, Papa Francisco, Saint-Exupéry, 
entre outros.

Se autores paraibanos nos brindaram com obras literá-
rias que ganharam espaço privilegiado na minha biblioteca, 
destacaria Hildeberto Barbosa Filho, Ramalho Leite e Marilia 
Arnaud como autores que vão mantendo viva nossa litera-
tura, para citar apenas estes que costumeiramente estão 
presentes com novos títulos.

Mestre da crônica, Carlos Romero também trouxe para 
a paisagem das livrarias um livro sobre reflexão do cotidiano 
como presente de final de ano. Catedrático na rima poética, 
Oliveira de Panelas atirou em nossos braços 365 sonetos que, 
a exemplo dos textos de Romero, são para leitura diária.

Destacaria também dois relançamentos que, no meu 
entendimento, deram um alívio ao panorama literário da 
Paraíba neste 2016, ambos em nova edição: Dom Sertão, 
Dona Seca de Otávio Sitônio Pinto e Café Alvear, de Gonzaga 
Rodrigues.

No decorrer deste ano minhas leituras foram acen-
tuadamente para autores aos quais volto sempre, bebendo 
na fonte onde estão beleza estética e inspiração. Recorri a 
Homero e pulei até Dante e Petrarca na tentativa de acal-
mar minha alma que tinha sede de poesia. Camões, Lorca e 
Fernando Pessoa acalentaram minha necessidade de poesia, 
mas foi em André Gide que encontrei os grãos que germina-
ram minhas doces recordações.

Construindo poesia, tentei apaziguar meus ímpetos 
silenciosos, dando vida à inspiração que minha musa atiça. É 
para a poesia que mantive meu olhar neste ano na tentativa 
de desvendar a beleza que dela emana.  A poesia é um orna-
mento, um entusiasmo, o suporte de minha história.

Busquei a poesia para estar mais perto de Deus. Numa 
visão tomista, a poesia está em Deus. Neste sentido, o ano 
para minhas leituras foi proveitoso.

 

Carrie Fisher, a Princesa Leia de 
Star Wars, morreu aos 60 anos

A atriz Carrie Fisher, conhecida por interpretar a Princesa Leia 
Organa da saga Star Wars, morreu na última terça-feira (27) de 
ataque cardíaco aos 60 anos. Um porta-voz da família, Simon Halls, 
deu a notícia à revista norte-americana People. “É com grande pesar 
que Billie Lourd confirma que sua amada mãe, Carrie Fisher, morreu às 
8h55. Ela era amada pelo mundo e sua ausência será profundamente 
sentida. Nossa família agradece pelos pensamentos e orações”, 
declarou.

No dia 23 de dezembro, a atriz sofreu uma parada cardíaca dentro 
de um avião enquanto voava de Londres para Los Angeles. Carrie foi 
internada na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do UCLA Medical Center, 
em Los Angeles, onde recebeu tratamentos até sua morte.

Luto

ROGUE ONE – UMA HISTÓRIA STAR WARS (EUA 
2016). Gênero: Aventura. Duração 133 min. 
Classificação: 12 anos. Direção:  Ben Mendel-
sohn . Com  Felicity Jones, Diego Luna, Ben 
Mendelsohn. Sinopse: No primeiro filme derivado 
da franquia Star Wars, guerreiros rebeldes 
partem em missão para roubar os planos da 
Estrela da Morte e trazer nova esperança para 
a galáxia. CinEspaço3/3D: 14h, 16h30, 19h, 
21h30. Manaíra2: 12h10, 15h (DUB) e 18h, 21 
(LEG). Manaíra9/3D: 13h, 19h15 (DUB) e 13h15, 
22h10 (LEG). Manaíra10/3D: 14h20, 17h15, 
20h10 (LEG). Mangabeira4/3D: 13h15, 16h15, 
19h15, 22h15 (DUB). Tambiá2: 14h40, 17h40, 
20h40 (DUB).Tambiá6/3D: 14h30, 17h30 (DUB). 

SULLY - O HEROI DO RIO HUDSON (EUA 2016). Gê-
nero: Biografia. Duração:  96 min. Classificação: 
10 anos. Direção: Clint Eastwood. Com Tom 
Hanks, Aaron Eckhart, Laura Linney. Sinopse: 
15 de janeiro de 2009. Logo após decolar do 
aeroporto de LaGuardia, em Nova York, uma re-
voada de pássaros atinge as turbinas do avião 
pilotado por Chesley “Sully” Sullenberger (Tom 
Hanks). Com o avião seriamente danificado, 
Sully não vê outra alternativa senão fazer um 

pouso forçado em pleno rio Hudson. Manaíra1: 
16h40, 22h30 (LEG).  Manaíra11: 18h30 (LEG). 

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 aumentar os rendimentos de seu antigo 
teatro. A disputa movimenta o mundo animal 
e promove a revelação de diversos talentos 
da cidade, todos de olho nos 15 minutos de 
fama e US$ 100 mil dólares de prêmio. CinEs-
paço2: 14h, 16h20 (DUB) e 18h40, 21h (LEG). 
Manaíra7/3D: 12h30, 15h15, 17h40, 20h20 
(DUB). Manaíra8: 14h, 16h50, 19h30, 22h 
(DUB). Manaíra11: 13h20, 16h, 21h10 (DUB).  
Mangabeira5/3D:12h30, 15h, 17h45, 20h30. 
(DUB). Tambiá3: 14h25 (DUB). 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, desta 
vez rica, pois passou a apresentar um bem-su-
cedido 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, 18h, 
20h, 22h. Manaíra4: 14h10, 16h30, 18h45, 
20h50. Manaíra5: 13h30, 15h40, 17h50, 20h, 
22h20. Manaíra6: 12h45, 14h50, 17h, 19h20, 
21h30. Mangabeira1: 13h, 15h45, 18h45, 21h. 
Mangabeira3: 14h30, 17h, 19h30, 22h. Tam-
biá1: 16h40. Tambiá4: 14h05, 15h45, 17h25, 
19h05, 20h45. Tambiá6: 20h30.

  CINEMA DE ARTE - BELOS SONHOS (FRA 2016). 
Gênero: Drama. Duração: 134 min. Classifi-
cação: 14 anos. Direção: Marco Bellocchio. 
Com Valerio Mastandrea, Bérénice Bejo, Guido 
Caprino. Sinopse: Baseado no romance auto-
biográfico homônimo de Massimo Gramellini. 
Massimo (Valerio Mastandrea) é um jornalista 
respeitado por seus colegas e também tra-
balha como vice-diretor do jornal italiano “La 
Stampa”. Aos nove anos de idade, ele sofreu 
uma perda irreparável: a morte de sua mãe. 
Manaíra1: 14h, 19h30 (LEG).

Segundo a 
Ancine, serão 
R$ 10 milhões 
que serão 
investidos em 
70 projetos 
de longas-
metragens
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Reflexões da vida e pluralidade de visões são a base do novo livro 
“Sonetos da Vida” do escritor paraibano João Theotonio de Carvalho

12

cho incrível como uma 
pessoa de 88 anos tem 
tamanha capacidade 
de avaliar aspectos 
da vida com tamanha 
naturalidade e discorrer 
nas páginas de um livro 
com tamanha sintonia 

com as palavras”, contou em entrevista ao jornal 
A União, Ernando Luiz, autor do prefácio que 
compõem o novo livro do escritor paraibano, 
João Theotonio de Carvalho, intitulado “Sone-
tos de Vida”. Com lançamento marcado para 
hoje, às 16h, no auditório do Centro de Ciências 
Médicas (CCM) da Universidade Federal da 
Paraíba (UFPB), João traz em sua segunda obra 
literária um apanhado de sonetos que passeiam 
por universos como a vida cotidiana, família, 
religiosidade, vida do campo, trabalho, alegria, 
sofrimento, datas importantes e homenagens a 
amigos e familiares queridos. Os interessados 
em participar do lançamento bastam apenas 
comparecer ao local, pois a entrada é gratuita.

Contendo 200 páginas e 140 sonetos, o 
livro não partiu de um momento filosófico e 
pensado, como muitos escritores acham. Na 
verdade, seu surgimento veio pelo gosto da 
leitura que o autor sempre teve desde pequeno. 
Durante a entrevista, João Theotonio relembrou 
que com 8 anos de idade já lia bastante coisa e 
que por gostar do meio da leitura acabou rabis-
cando algumas páginas de seus cadernos. “Tudo 
isso surgiu desde meus 8 anos de idade, que foi 
quando tomei gosto pela leitura. Hoje com 88 
anos continuo a escrever e a desfrutar dessa 
arte tão boa que é a escrita”, completou. 

A partir dessa visão, as obras do autor, até 
agora, contém uma consistência que faz com 
que o leitor entre em seu universo particular ao 
ler algumas linhas contidas em seus livros. Ape-
nas fazendo um breve recorte sobre sua vida 
literária do autor, Theotonio lançou em 2011 o 
seu primeiro livro intitulado “Balaio Nordesti-

O Cineclube “O Homem de Areia”, da 
Fundação Casa de José Américo, inicia a 
programação 2017 com um filme que ga-
nhou Oscar, em cinco categorias. A comé-
dia dramática americana “Se meu apar-
tamento falasse” será exibida na próxima 
quarta-feira (4), às 19h30, com entrada 
gratuita e sessão única. Dirigido por Akira 
Kurosawa terá como comentarista o críti-
co de cinema João Batista de Brito. 

O filme, que traz no elenco, 
Jack Lemmon, Shirley MacLaine, 
Fred MacMurray, destaca a saga de um 
homem solteiro que, ao querer agradar 
seus chefes, resolveu emprestar seu 
apartamento para que os executivos 

casados pudessem ter encontros amo-
rosos. A situação sai de controle quando 
ele se apaixona pela amante de um de 
seus chefes.

“Se meu apartamento falasse” ga-
nhou Oscar em cinco categorias: Melhor 
Filme, Melhor Diretor, Melhor Roteiro 
Original, Melhor Direção de Arte em 
Preto e Branco e Melhor Edição. Foi 
indicado em outras cinco categorias: 
Melhor Ator (Jack Lemmon), Melhor 
Atriz (Shirley MacLaine), Melhor Ator 
Coadjuvante (Jack Kruschen), Melhor 
Fotografia em Preto e Branco e Melhor 
Som.

EUA 1960. 2h5m.

Lucas Silva
Especial para A União

no”, onde contém uma coletânea de 100 poesias inspirada 
na vida rural sertaneja. A publicação lhe rendeu muitos 
encontros, entrevistas, palestras, felicidade e satisfação 
dos pés à cabeça. 

“O nosso João Theotonio, muitas vezes até dizen-
do que não é poeta, como no soneto Sou sincero, entre 
outros, vai seguindo a antiga tradição de traduzir em 
palavras a inspiração que sente lhe vir do alto, para nos 
presentear com seus versos, poesias, sonetos, quadras, 
trovas, inteiros cordéis de simplicidade e beleza”, acres-
centou Ernando Luiz.

Desse modo, é visível a importância da poesia popu-
lar que é uma manifestação artístico-cultural de um povo, 
a partir de sua sensibilidade intelectual e criativa, dos seus 
sentimentos e de sua fé. Portanto, as escritas de Theotonio 
têm não somente a observação do que está fora de seu 
alcance, mas também coisas próximas que o rodeiam dia-
riamente. Um exemplo disso são seus filhos que passam a 
narrar, em versos e rimas, temas da vida que lhes parecem 
interessantes e inspiradores em sua obra. 

“A vida é dom sublime de Deus, uma oportunidade 
para se fazer o bem e se aprimorar o serviço ao próximo, 
à família e, especialmente, com responsabilidade para 
com aqueles que se colocou no mundo com a graça de 
Deus. No mundo, o que falta é amor e todas as tecnolo-
gias de hoje ajudam e facilitam a vida no dia a dia, mas 
não têm o poder de formar o caráter, o homem de moral. 
Desejo que minha poesia ajude a transmitir amor e a con-
gregar as pessoas para o bem”, finalizou o escritor.

Como se não bastasse, surgem, então, as poesias e 
sonetos que falam de fatos históricos, amores e paixões, 
façanhas de heróis com suas valentias, mitos e lendas, 
guerras reais ou fictícias, festas religiosas, devoções, 
homenagens a seus mestres, louvores, agradecimentos e 
tudo o que toca a alma do poeta.            

Com apoio da Secretaria de Estado da Cul-
tura (Secult), o Instituto Cultural Casa do Béra-
dêro realiza, no dia 10 de janeiro, no Teatro Paulo 
Pontes, em João Pessoa, uma apresentação cul-
tural da orquestra Gente que Encanta com parti-
cipação de Chico César. O evento vai começar às 
21h e os ingressos vão custar R$ 30 (estudante) 
e R$ 60 (inteira), integralmente revertidos para o 
funcionamento da escola. É possível adquirir a en-
trada pelo site https://www.sympla.com.br/chi-
co-cesar--orquestra-gente-que-encanta__107306.

É no universo de formação cultural que a 
Casa do Béradêro, sediada em Catolé do Rocha, 
Sertão paraibano, proporciona aos jovens ativi-
dades de profissionalização na música, além de 
outras expressões artísticas que priorizam parti-
cipantes em situação de vulnerabilidade socioeco-
nômica. Além do cantor e compositor Chico César, 
a orquestra formada por 22 crianças apresentará 
repertório que incorpora o erudito e o regional. 

Sem aporte financeiro de investidores ou 
grandes empresas, a instituição inova ao criar novas 
metodologias de organização porém, vem passan-
do por dificuldades financeiras e, agora, realiza uma 
campanha para arrecadar fundos e assim garantir as 
atividades. O grupo encontrou no financiamento co-
laborativo perspectivas para continuar as atividades 
criando uma campanha, no qual, doações podem ser 
feitas através do site www.kickante.com.br/beradero.

O projeto criado pelo cantor, em parceria 
com sua primeira professora de música, a freira 
Iracy Barboza, conta com cursos profissionali-
zantes. Entre as principais ações desenvolvidas 
estão a utilização de um estúdio para gravações 
e ensaios, conservação da luteria e formação de 
operação técnica de áudio, únicos no Sertão pa-
raibano.

Para continuar com esses resultados, a Casa 
do Béradêro é uma associação não governamen-
tal sem fins lucrativos, desde 2001. Outras infor-
mações podem ser obtidas pelo sitehttp://www.
casadoberadero.org.br/.

Apresentação beneficente: Teatro Paulo 
Pontes tem show de Chico César em janeiro

Filme vencedor de cinco Oscars inicia  
programação 2017 do Cineclube da FCJA

Valores e saberes

n Evento: Lançamento do livro “Sonetos de Vida”

n Autor: João Theotonio de Carvalho

n Quando: Hoje

n Onde: Centro de Ciências Médicas (CCM) da Universidade Federal da 

Paraíba (UFPB)

n Horário: 16h

n Entrada: Franca 

Serviço

n Evento: Chico César e Orquestra Gente que Encanta - 

Participação de Super Som Mirim e Grupo Ferradura

n Dia: 10 de Janeiro de 2017

n Local: Teatro Paulo Pontes (Espaço Cultural) – João 

Pessoa/PB

n Horário: 21h

n Ingressos: R$ 60,00 (inteira) e R$ 30,00 (meia)

n Compra antecipada: https://www.sympla.com.br/chico-

cesar-orquestra-gente-que-encanta_107306  

Serviço

Os atores Jack Lemmon e Shirley MacLaine formam o casal protagonista da comédia dramática

Apresentação terá a renda revertida integralmente para o Instituto Cultural Casa do Béradêro

O escritor 
paraibano 

João 
Theotonio 

de Carvalho 
(destaque) 

e a capa  da 
obra que 

será lançada 
hoje

“A



Turquia e Rússia fecham 
cessar-fogo em todo 
o território da Síria
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Um dos vetos será o do 
capítulo relativo à retirada 
das contrapartidas

Temer vetará alterações de projeto 
Renegociação de dívidaS doS eSTadoS

O presidente Michel Te-
mer vetará algumas das alte-
rações feitas pelo Congresso 
no projeto de lei que trata 
da renegociação das dívidas 
dos estados com a União. De 
acordo com a Casa Civil, um 
dos vetos será o do capítulo 
relativo à retirada das con-
trapartidas a serem dadas 
pelos estados em troca do 
alongamento de suas dívidas, 
bem como da suspensão e 
posterior retomada gradual 
do pagamento das parcelas.

Não foi confirmado até 
o momento se o projeto será 
ou não vetado em sua inte-
gralidade. A Casa Civil infor-
ma apenas que o veto a ser 
aplicado no capítulo que tra-
ta da recuperação fiscal das 
unidades federativas será 
feito, pois  a proposta inicial 
apresentada pelo governo 
foi descaracterizada no Con-
gresso e o veto é no sentido 
de garantir o ajuste fiscal.

Nas reuniões que teve 
com o ministro da Fazenda, 
Henrique Meirelles, Temer 
fez um balanço sobre as 
medidas econômicas mais 

Pedro Peduzzi e 
Paulo Victor Chagas 
Da Agência Brasil

recentes. A assessoria do 
Planalto não confirmou se a 
questão das dívidas dos esta-
dos estava na pauta. O assun-
to, no entanto, foi discutido 
ontem na reunião que o pre-
sidente da Câmara, Rodrigo 
Maia (DEM-RJ), teve com o 
secretário-executivo do Mi-
nistério da Fazenda, Eduardo 
Guardia.

Na saída do encontro 
com Maia, Guardia disse que 
o governo está buscando, 
junto com o Legislativo, so-
luções que permitam criar 
um mecanismo eficaz para 
ajudar a resolver o proble-
ma dos estados em situação 
mais grave, como Rio de Ja-
neiro, Minas Gerais e Rio 
Grande do Sul.

No início da tarde de on-
tem, o Ministério da Fazenda 
divulgou uma nota na qual 
informa que continua traba-
lhando para encontrar “uma 
solução que dê instrumen-
tos aos necessários ajustes 
fiscais dos estados, consi-
derando que o presidente 
da República decidiu vetar 
parcialmente o projeto de lei 
que prevê a renegociação das 
dívidas com a União”. A nota 
acrescenta que o governo ve-
tará “integralmente o Capí-
tulo II do projeto que cria o 
Regime de Recuperação Fis-
cal dos Estados e do Distrito 
Federal”.

O presidente Michel Temer não confirmou se vetará o projeto em sua integralidade por conta das alterações feitas pelo Congresso

Projeto de renegociação
O projeto que trata da 

renegociação das dívidas dos 
estados foi aprovado pelo Se-
nado e depois foi alterado na 
Câmara dos Deputados, que 
acabou por retirar as contra-
partidas propostas pelo Exe-
cutivo para os entes federati-
vos. O texto aprovado prevê 
o alongamento da dívida por 

20 anos e a suspensão do pa-
gamento das parcelas até o 
fim deste ano, com retomada 
gradual a partir de 2017.

O projeto de lei aprova-
do pelo Congresso estabele-
ce um novo prazo de paga-
mento da dívida dos estados 
com a União, que passa a ser 
de 360 meses, contados a 
partir da data de celebração 

do contrato com cada unida-
de da federação. Com isso, as 
parcelas de pagamento terão 
seu valor reduzido.

Os estados em situação 
mais calamitosa que ade-
rissem ao regime de recu-
peração fiscal teriam uma 
moratória de 36 meses no 
pagamento da dívida.

Em troca, o governo 

queria que os estados pro-
movessem o aumento da 
contribuição previdenciária 
dos servidores, suspendes-
sem aumentos salariais e a 
realização de concursos pú-
blicos, privatizassem empre-
sas e reduzissem incentivos 
tributários. Todas essas con-
trapartidas foram derruba-
das pelos deputados.

Felipe Pontes
Da Agência Brasil 

A defesa da ex-pre-
sidente Dilma Rousseff 
protocolou uma petição 
no Tribunal Superior 
Eleitoral (TSE) para ter 
acesso urgente às pro-
vas produzidas nas di-
ligências realizadas na 
última terça-feira pela 
força-tarefa que inves-
tiga as contas da chapa 
Dilma-Temer em 2014.

Na petição, proto-
colada na noite de on-
tem (27), os advogados 
Arnaldo Versiani, Fla-
vio Caetano e Renato 
Moura Franco afirmam 
a perplexidade da de-
fesa pelo fato de as 
diligências terem sido 
autorizadas durante o 
recesso do Poder Judi-
ciário, sem o acompa-
nhamento de auxiliares 
dos acusados.

Eles também ques-
tionam a decisão do re-
lator da ação, ministro 
Herman Benjamin, que 
determinou a audiência 
de pessoas físicas en-
volvidas diante do juiz 
auxiliar, Bruno Loren-
cini, sem que as partes 
envolvidas no processo 
estivessem presentes ou 
fossem intimadas.

“Causa perplexida-
de que tal decisão per-
mita que sejam colhidos 
depoimentos pelo juiz 

auxiliar, em sede do 
Poder Judiciário, sem 
o indispensável acom-
panhamento pelos ad-
vogados das partes, 
violando o princípio da 
ampla defesa e do con-
traditório”, escreveram 
os advogados de Dilma.

Eles pedem ainda 
que qualquer perícia 
em documentos colhi-
dos nas diligências, a 
ser realizada pela força-
tarefa que trabalha no 
caso, não seja feita sem 
o acompanhamento de 
auxiliares técnicos das 
partes envolvidas no 
processo.

Na última terça-
feira, três gráficas que 
prestaram serviço à cha-
pa Dilma-Temer foram 
alvo de diligências da 
Polícia Federal (PF), a 
pedido do TSE. O minis-
tro Herman Benjamin 
ordenou ainda a que-
bra de sigilio de 15 pes-
soas físicas e jurídicas, 
que segundo ele “de-
monstraram indícios de 
irregularidades nos dis-
pêndios eleitorais”.

Pouco depois das 
diligências, a defesa de 
Dilma divulgou nota 
criticando a decisão do 
ministro e afirmando 
que a contratação das 
gráficas em 2014 aten-
deu a todos os requisi-
tos legais e de presta-
ção de contas.

Defesa de Dilma pede 
acesso a documentos

PeTição ao TSe

vinícius Lisboa 
Da Agência Brasil

O prefeito eleito do Rio 
de Janeiro, Marcelo Crivel-
la, voltou ontem a prometer 
austeridade e cortes em seu 
governo, que terá início na 
semana que vem. Crivella vi-
sitou na manhã desta quar-
ta-feira o Hospital Federal 
de Bonsucesso, na zona 
Norte da cidade.

“A realidade é de uma 
crise grave, de R$ 4 bilhões 

de déficit nesse novo or-
çamento, e em que vamos 
precisar da compreensão 
e do sacrifício de todos. 
E nem pensar em inves-
timento. Neste momento 
temos que pensar em di-
minuir essa fila do Sisreg 
[sistema que regula aten-
dimentos do SUS], e é nisso 
que estamos trabalhando”, 
disse Crivella.

O futuro prefeito afir-
mou que a previsão da Se-
cretaria de Fazenda do mu-

nicípio é que as despesas 
cheguem a R$ 29 bilhões e 
a arrecadação despenque. O 
prefeito defendeu a decisão 
de reduzir para 12 o número 
de secretarias e cortar pela 
metade o número de cargos 
de livre indicação.

Crivella disse ainda 
que pretende renegociar 
empréstimos com o Banco 
Nacional do Desenvolvi-
mento Econômico e Social 
(BNDES) e a Caixa Econô-
mica Federal. Segundo ele, 

a prefeitura adquiriu R$ 10 
bilhões em empréstimos 
nos últimos oito anos, e 
as duas instituições são as 
maiores credoras.

Crivella evitou comen-
tar sobre o reajuste das 
passagens de ônibus mu-
nicipais e disse que só res-
ponderá a perguntas sobre 
o tema “a partir do dia 2”. A 
posse será neste domingo 
(1º), e ele participa hoje de 
um almoço com o atual pre-
feito, Eduardo Paes.

da agência estado

 A ministra Cármen Lú-
cia, presidente do Supremo 
Tribunal Federal (STF), ne-
gou liminar em ação na qual 
o PSB e a Frente Nacional de 
Prefeitos (FNP) questionam 
as regras fixadas pela Medi-
da Provisória 753, de 19 de 
dezembro de 2016, que trata 
das multas decorrentes da re-
patriação de ativos. Na Ação 
Direta de Inconstitucionali-
dade (ADI) 5636 é questiona-
do o tratamento diferenciado 
entre estados, que recebem 
os recursos da repatriação 

referentes a multas a partir 
da data da publicação da MP, 
e os municípios, que recebem 
os valores a partir de 1º de 
janeiro de 2017, informou o 
site do Supremo.

Na decisão, tomada pela 
presidente no exercício do 
plantão do Tribunal - a ação 
foi distribuída ao ministro 
Celso de Mello -, Cármen ne-
gou o pedido de liminar e re-
quisitou informações à Presi-
dência da República.

Para Cármen, não ficou 
demonstrado que o impacto 
decorrente da não transferên-
cia dos recursos para o caixa 

dos municípios em 2016 seja 
insolúvel, em razão da impre-
visibilidade da arrecadação 
extraordinária decorrente do 
regime de repatriação nas 
leis orçamentárias locais.

A ministra também en-
tendeu que o pedido dos 
autores da ação para que os 
recursos sejam transferidos 
aos municípios até 29 de 
dezembro, último dia de ex-
pediente bancário, “equivale 
a pedir-se ao Poder Judiciá-
rio o que ele não pode fazer 
numa ação direta de incons-
titucionalidade”.

Segundo ela, ao Judiciário 

compete desfazer o que con-
traria a Constituição, não criar 
normas faltantes para viabili-
zar seu cumprimento. “O Ju-
diciário não dispõe de compe-
tência para substituir norma 
que conclua inconstitucional 
por outra sobre a mesma ma-
téria que lhe pareça coerente 
com os princípios e regras 
constitucionais”, afirmou.

A ministra rejeitou o ar-
gumento do PSB sobre o uso 
da Medida Provisória como 
“ferramenta política”, uma 
vez que ela favorece os no-
vos prefeitos, mas prejudica 
os antigos.

Crivella prevê menos arrecadação e 
promete cortar gastos na prefeitura

Cármen Lúcia nega liminar a 
prefeitos em ação sobre multas

Rio de JaneiRo 

RePaTRiação

FoTo: Antonio Cruz/Agência Brasil
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O significado de Estado 
na modernidade

A modernidade marca, no campo político, a invenção do 
Estado, espécie de ordenamento político que a par da polis 
grega, da civitas e res publica romanas acrescenta algo novo 
na evolução das formas e espécies de ordenamento político. 
Se na antiguidade clássica a polis e a civitas eram as formas de 
ordenamento político hegemônicas no ocidente, caracterizadas 
pela fusão dos elementos político, religioso e existencial; na 
modernidade o Estado surge e afirma outros valores, já não 
será a fundação simbólica do significado religioso e cultural 
de uma comunidade política, mas de uma outra noção, a de 
propriedade e territorialidade.

A polis grega, assim como a civitas romana não podem ser 
tomadas pelo significado moderno de Estado, são formas de 
ordenamento político fundamentalmente distintas do que nós 
modernos entendemos por Estado. A diferença fundamental 
é que a polis e a civitas são constitutivas e fontes da reprodução 
religiosa, cultural e existencial de uma comunidade política. A 
própria noção do “político” enquanto categoria fenomenológica 
tem um significado específico nessas civilizações, onde o político 
não poderia ser pensado de forma dissociada do ético. O político 
estava à serviço de um ideal ético, a política era a forma, o caminho 
de consecução do ideal de vida virtuosa. A República de Platão, 
obra por excelência de filosofia política do mundo antigo, pensa 
a política como via de realização do ideal de uma sociedade 
justa, de uma vida consagrada à virtude ética. A contraposição 
da tipologia das formas de governo entre Aristóteles e Maquiavel 
é significativa dessa distinção conceitual, entre o antigo e o 
moderno. Em Aristóteles, as formas de governo são em seis tipos, 
três correspondentes às formas positivas e três às negativas. 
Aristóteles, tendo como critério o número dos titulares do poder, 
classifica as formas de governo em monarquia, governo de um 
só; aristocracia, governo de vários; e politéia governo de todos; 
e as correspondentes formas degeneradas: tirania; oligarquia e 
democracia. Atente-se que a democracia, segundo Aristóteles, 
é uma forma negativa ou degenerada de governo. Mas o que 
é relevante aqui é o critério usado para essa classificação, um 
critério quantitativo que leva em consideração o número daqueles 
que titularizam o poder. As formas de governo em Maquiavel são 
apenas duas, e não seis como em Aristóteles: república e monarquia. 
Maquiavel para chegar a essa classificação usa como critério 
não o número de titulares do poder, mas a forma de aquisição e 
transmissão do poder. O contraste da classificação das formas 
de governo entre Aristóteles e Maquiavel é revelador da própria 
concepção de ordenamento político entre antigos e modernos. 
Para os antigos, a polis e a civitas eram um meio de humanização 
do homem, o que importa na classificação de Aristóteles é quem 
e o número daqueles que regem esse processo de humanização 
(ou degeneração nas formas negativas), pois a polis e a civitas são 
as matrizes do religioso, do político, do cultural e do existencial. 
Já para os modernos o que rege o ordenamento político já não é 
a noção do religioso e do existencial, mas, paulatinamente, uma 
outra noção: a de propriedade e territorialidade. 

A chave de classificação das formas de governo em 
Maquiavel leva em consideração o poder como coisa apropriável e 
transmissível. Na monarquia o poder é uma coisa que se transmite 
de pai para filho e que é titularizado de forma vitalícia; na república 
o poder é temporário e se transmite de forma eletiva. A forma de 
governo em Maquiavel deixa escapar os vetores que passam a 
reger a forma do novo ordenamento político na modernidade: 
o Estado. Não por acaso é em “O Príncipe” que surge a palavra 
Estado, ignorada entre os antigos, e originária do latim status, que 
significava tão somente e originariamente o conjunto de atributos 
que identificava o indivíduo no seio da sociedade. Serão os filósofos 
políticos do renascimento que irão cunhar a palavra status no 
sentido de forma de organização política (ordenamento político). 
Maquiavel consagrará a palavra e o conceito. Daí as palavras 
Staat, em alemão; State, em inglês; Stato, em italiano e Estado em 
espanhol e português. Os vetores da metamorfose da forma de 
organização política que irá contrastar com a polis e a civitas serão 
as noções de dominium, como propriedade, e a territorialidade. 
Paulatinamente a passagem do direito natural da “natureza das 
coisas” para a “natureza humana”, do cosmos para a auctoritas de 
um poder que se titulariza, levará à antropologização dos direitos 
naturais, construindo a teoria dos direitos subjetivos, algo até 
então ignorado na história do direito no ocidente e que segundo 
Michel Villey será obra da interpretação do direito romano feita 
pelos teólogos da idade média. Será esse processo de subjetivação 
de direitos que estará na base do surgimento do Estado como 
espécie de ordenamento político, uma espécie caracterizada pela 
primazia da propriedade e controle de pessoas e bens que se 
encontram sobre um dado território (Soberania territorial). Se na 
polis e civitas preponderava o espiritual e o existencial; no Estado 
preponderará a propriedade e o geográfico. 

Briga de casal leva avião que iria 
para os EUA a fazer pouso no DF

Um avião da American 
Airlines fez um pouso que 
não estava previsto no Aero-
porto Internacional Jusceli-
no Kubitschek, em Brasília. 
A aterrissagem ocorreu por 
volta das 3h de ontem e foi 
causada por uma briga entre 
um casal de passageiros.

Segundo a Polícia Fede-
ral (PF), o piloto da aeronave, 
que saiu de São Paulo com 
destino a Nova York, pediu 
o desembarque forçado de 
dois passageiros que esta-
riam bastante alterados.

Por meio do Facebook, 
uma passageira do voo re-
latou o ocorrido e reclamou 
da ausência de funcionários 
da companhia para acompa-
nhar o caso e dar suporte aos 

Anna Luisa Praser
Do Radiojornalismo

O piloto pediu o desembarque 
forçado de dois passageiros 
que estavam alterados

A Inframérica informou que todos que estavam a bordo ficaram aguardando uma nova decolagem

passageiros. A Agência Brasil 
não conseguiu contato com a 
American Airlines.

Já a Inframérica, em-
presa que administra o ae-
roporto, informou que to-

dos que estavam a bordo 
desembarcaram e ficaram 
aguardando uma nova deco-
lagem.

A empresa esclareceu 
que o avião ainda permane-

ceria na pista porque alguns 
membros da tripulação ha-
viam atingido o limite de 12 
horas diárias de trabalho au-
torizadas pela Agência Nacio-
nal de Aviação Civil (Anac).

FOTO: Reprodução/Internet

Quem não votou no segun-
do turno das eleições municipais 
de 2016 tem até hoje para justi-
ficar a sua ausência junto à Justi-
ça Eleitoral. Para tanto, o eleitor 
deve preencher o Requerimento 
de Justificativa Eleitoral (disponí-
vel na internet) e entregá-lo em 
qualquer cartório eleitoral, onde 
deve apresentar também um do-
cumento oficial original com foto, 
como carteira de identidade (RG), 
carteira de habilitação ou carteira 
de trabalho.

Devem ser anexados ainda 
documentos que comprovem o 
motivo da ausência, tais como 
atestado médico ou comprovan-
te de viagem. A justificativa será 
analisada por um juiz eleitoral, 
que pode acatar ou não a explica-
ção dada pelo eleitor.

O portador de título eleitoral 
que não justificar a ausência fica 
sujeito a diversas sanções, como 
não poder requerer passaporte ou 
carteira de identidade; receber sa-

lário de entidades públicas ou as-
sistidas pelo governo; solicitar em-
préstimos em qualquer banco ou 
estabelecimento de crédito subsi-
diado pelo governo; inscrever-se 
em concursos públicos ou tomar 
posse de cargos públicos.

Caso não justifique a ausên-
cia, o eleitor poderá regularizar 
sua situação no futuro, por meio 
do pagamento de multa, que será 
estabelecida pelo juiz eleitoral de 
sua região e pode variar de R$ 
1,05 a R$ 3,51. Dependendo da 
situação econômica do eleitor, a 
penalidade pode ser multiplicada 
e chegar a R$ 35,10.

O eleitor que não votar em 
três eleições consecutivas, não jus-
tificar sua ausência e não quitar 
a multa devida terá sua inscrição 
cancelada. A Justiça Eleitoral res-
salta que cada turno é considera-
do uma eleição separada.

Quem se encontrava no exte-
rior no segundo turno das eleições 
e possui domicílio eleitoral em al-
gum município brasileiro pode 
encaminhar a justificativa por via 
postal, diretamente a seu respec-

tivo cartório eleitoral. Nesse caso, 
o eleitor tem o direito de deixar 
para justificar a ausência somente 
após o retorno ao Brasil, no prazo 
de 30 dias.

Em alguns estados, é possível 
fazer a justificativa pela internet. 
São eles: Bahia, Ceará, Maranhão, 
Minas Gerais, Paraná, Pará, Rio de 
Janeiro, Rio Grande do Norte, Rio 
Grande do Sul, Rondônia, Santa 
Catarina e São Paulo. Os links para 
o sistema online de justificação 
podem ser encontrados nos sites 
dos Tribunais Regionais Eleitorais 
de cada Estado.

Eleitor tem prazo até hoje para 
justificar ausência no 2º turno

Paulo Victor Chagas
Repórter da Agência Brasil 

Felipe Pontes
Da Agência Brasil 

O Governo Federal vai 
liberar R$ 1,2 bilhão do 
Fundo Penitenciário Nacio-
nal (Funpen) para investi-
mentos na construção de 
presídios e modernizações 
do sistema penal. O repasse 
será feito aos estados hoje e 
representa, de acordo com 
o porta-voz da Presidência, 
Alexandre Parola, o “maior 
investimento jamais realiza-
do no sistema penitenciário 
no Brasil”.

O anúncio dos recursos 
foi possível, segundo o go-

verno, depois que o presi-
dente Michel Temer editou a 
Medida Provisória (MP) 755 
na semana passada, permi-
tindo a transferência dire-
ta de recursos do Funpen 
aos fundos estaduais e do 
Distrito Federal. Alexandre 
Parola informou que esta 
será a primeira liberação 
das verbas, após a edição 
da MP. Segundo ele, R$ 799 
milhões serão destinados à 
construção de penitenciá-
rias. O porta-voz destacou 
que o objetivo é diminuir a 
superlotação dos presídios.

Outros R$ 321 milhões 
serão utilizados em proje-

tos de cidadania e na quali-
ficação dos serviços penais. 
“Nessa categoria, contem-
pla-se ainda a aquisição de 
novos equipamentos, como 
por exemplo os scanners 
que substituirão as revistas 
físicas das pessoas que visi-
tam os presos”, afirmou Pa-
rola a jornalistas, no Palácio 
do Planalto.

De acordo com o porta-
voz, a autorização de Temer 
para os repasses permite a 
aceleração dos investimen-
tos em uma área com “ca-
rência histórica”. “A liberação 
desses recursos deve per-
mitir que se coloquem em 

marcha o mais brevemente 
possível as medidas e os in-
vestimentos não somente 
para modernizar, mas tam-
bém para humanizar as con-
dições do sistema prisional 
em nosso País”, disse.

Ao editar a MP 755 – que 
já tem força de lei, mas pre-
cisa ser aprovada pelo Con-
gresso Nacional –, o governo 
colocou como justificativas a 
urgência de se liberar os re-
cursos do Funpen, que antes 
ficavam presos por causa da 
burocracia, para a superação 
de um déficit de mais de 249 
mil vagas no sistema carce-
rário brasileiro.

Liberado R$ 1,2 bi para construir 
presídios e modernizar sistema penal

O eleitor que não votar 
em três eleições con-
secutivas, não justificar 
sua ausência e não qui-
tar a multa devida terá 
sua inscrição cancelada
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Turquia e Rússia fecham acordo 
para cessar-fogo em toda a Síria 
A trégua será submetida 
à aprovação do governo 
sírio e da oposição do país

A Turquia e a Rússia fe-
charam um acordo de cessar-
-fogo em todo o território 
sírio, informou hoje (28) a 
agência oficial de notícias de 
Ancara, Anadolu. Agora, esse 
documento será submetido à 
aprovação do governo sírio 
e dos grupos de oposição do 
país que está há mais de cin-
co anos em guerra.

Entre os principais ter-
mos da negociação, Ancara 
e Moscou querem colocar a 
trégua em vigor já na madru-
gada desta quinta-feira “em 
todas as zonas de combate 
entre as forças do governo e 
os rebeldes”. A única exceção 
será a continuidade de ata-
que contra “grupos terroris-
tas”.

Desde a última semana, 
representantes do governo 

turco, russo e do Irã estão 
debatendo alternativas para 
pôr fim aos conflitos na Síria. 
O acordo fechado agora não 
inclui os ataques dos Estados 
Unidos e da coalizão interna-
cional - incluindo os países 
europeus.

Até o acordo, o gover-
no de Ancara não apoiava o 
presidente sírio, Bashar al-
-Assad, e realizava ataques 
especialmente nas fronteiras 
entre as duas nações - onde, 
além dos terroristas do Esta-
do Islâmico (EI) e da Frente 
al-Nusra, combatia grupos 
curdos que querem criar 
uma região autônoma no ter-
ritório turco.

O que não ficou claro, 
segundo a Agência Ansa, é 
se Ancara continuará ata-
cando os curdos. Isso por-
que, apesar de não contar 
com reconhecimento inter-
nacional, o governo de Re-
cep Tayyip Erdogan consi-
dera “terroristas” diversos 
desses grupos que lutam 
contra seu governo.

Da Ansa Brasil

Venezuela é o 2º país mais violento do mundo 
RELATÓRIO DE ONG

O governo do Panamá anun-
ciou na última terça-feira que o 
grupo Odebrecht, acusado de pa-
gar U$ 59 milhões em subornos no 
Brasil para obter contratos, não po-
derá participar de futuras licitações 
no país. As informações são da Rá-
dio França Internacional.

De acordo com um comunica-
do lido pelo ministro da Presidên-
cia, Álvaro Alemán, o governo pa-
namenho decidiu “adotar as ações 
necessárias para proibir que o Gru-
po Odebrecht obtenha qualquer 
contrato em futuros processos de 
licitação pública”.

A proibição estará vigente até 
que a Odebrecht demonstre “uma 
colaboração efetiva e eficaz nas in-
vestigações do Ministério Público e 
se garantam os valores que o grupo 
deve restituir ao Estado” pelos pre-
juízos causados, declarou Alemán. 
Ele disse que o governo do Pana-
má adotará “medidas” para que a 
Odebrecht abandone os processos 
de concorrência para os quais esta-
va pré-qualificada, no país, como a 
construção da Linha 3 do metrô da 
capital e de uma ponte no Canal do 
Panamá.

O governo panamenho tam-
bém cancelará “sem custo para o 
Estado” um contrato com a Ode-
brecht para a construção de uma 
hidrelétrica. O Departamento de 
Justiça dos Estados Unidos concluiu 
que a Odebrecht pagou subornos 
em nove países latino-americanos 
para obter contratos.

Somente no Panamá o grupo 
teria pago, entre 2010 e 2014, mais 
de U$ 59 milhões em subornos, para 
fechar contratos totalizando U$ 175 
milhões. A Controladoria do Panamá 
anunciou que investigará Carlos Gon-
zález, ex-diretor de Projetos Especiais 
do Ministério de Obras Públicas, por 
sua relação com o escândalo envol-
vendo a Odebrecht e por “suposto 
enriquecimento ilícito”.

“Todas as pessoas relacionadas 
a atos de subornos pela Odebrecht 
que ocuparam ou ocupam cargos 
públicos terão sua situação patri-
monial investigada”, informou o 
Controlador Geral, Federico Hum-
bert. “O povo exige que este caso 
seja esclarecido por completo e que 
se faça justiça a este respeito”, afir-
mou.

Ex-presidente
Na última terça-feira, vários 

fiscais panamenhos viajaram aos Es-
tados Unidos para “obter detalhes 
sobre os subornos e a utilização de 
instituições financeiras no Panamá” 
por parte da Odebrecht. Entre os 
favorecidos pelos subornos esta-
riam dois filhos do ex-presidente 
do Panamá, Ricardo Martinelli, que 
teriam recebido seis milhões de dó-
lares para que seu pai favorecesse 
a Odebrecht em contratos no país.

Os dois filhos negaram o rece-
bimento de suborno a atribuíram a 
denúncia a uma “campanha midiá-
tica”. O jornal La Prensa, citando o 
Estado de São Paulo, informou na 
semana passada que o executivo 
da Odebrecht Luiz Eduardo Soa-
res disse a procuradores brasileiros 

que foram pagas comissões “a dois 
filhos do então presidente paname-
nho Ricardo Martinelli”.

A Odebrecht e sua filial petro-
química, Braskem, concordaram em 
pagar uma multa recorde de US$ 
3,5 bilhões para resolver um amplo 
processo de pagamento de propina 
a funcionários dos governos do Bra-
sil, EUA e Suíça, vinculado às investi-
gações da Operação Lava-Jato.

Comunicado oficial
Em comunicado oficial emitido 

ontem (27), o governo panamenho 
diz que vai “zelar para que o Gru-
po Odebrecht conclua, de maneira 
satisfatória, todas as importantes 
obras que se encontram em exe-
cução, cumprindo com os termos 
pactuados”. A nota esclarece que 
a administração tomará as medidas 
necessárias para que os recursos des-
tinados a estas obras sejam “usados 
exclusivamente para assegurar o 
seu término, o que é fundamental 
para preservar o seu valor, manter 
os milhares de postos de trabalho e 
garantir o desenvolvimento econô-
mico e social que depende da sua 
conclusão”.

Nota da empresa
Procurada pela Agência Brasil, 

a Odebrecht disse, através da sua 
assessoria de imprensa, que não se 
manifestaria sobre o tema, mas rea-
firma seu compromisso de colabo-
rar com a Justiça. “A empresa está 
implantando as melhores práticas 
de compliance, baseadas na ética, 
transparência e integridade”, afir-
ma a nota.

Panamá proíbe Odebrecht de atuar
LICITAçõEs púbLICAs

O governo panamenho anunciou a decisão por conta do esquema de propina que envolve a construtora Odebrecht no mundo 

Da Rádio França 
Internacional

Caracas - A Venezuela 
contabilizou 28.479 assassi-
natos em 2016, uma taxa de 
91,8 homicídios a cada 100 mil 
habitantes, e continuou a ser o 
segundo país mais violento do 
mundo, informou ontem o Ob-

servatório Venezuelano da Vio-
lência (OVV), ONG local.   

“Nossas projeções para 
2016 são de 28.479 mortes 
violentas e uma taxa de 91,8 
mortes a cada 100 mil habitan-
tes”, afirmou o presidente da 
organização, León Briceño, em 
Caracas.   

De acordo com a OVV, com 
essa taxa de mortes, a “Vene-
zuela continua se posicionando 
como o segundo país mais vio-
lento”, ficando atrás apenas de 
El Salvador e na frente de Hon-
duras, que contam com 103 e 
59 mortes a cada 100 mil habi-
tantes respectivamente.   

Além disso, a ONG tam-
bém afirmou que Aragua (138 
mortes), Miranda (136) e Dis-
trito Capital (134) são as áreas 
onde se registra um maior índi-
ce de violência, que os homicí-
dios foram 18.230 neste ano e 
que a repressão policial foi res-
ponsável por 5.281 mortes.   

“Esta violência com a qual 
convivemos hoje não é uma 
maldição irreversível que caiu 
do céu ou do inferno para nós, 
ela é resultado das políticas pú-
blicas equivocadas”, disse Bri-
ceño.   

Em 2015, a Venezuela en-
cerrou o ano com 27.875 assas-

sinatos, uma taxa de 90 mortes 
violentas a cada 100 mil habi-
tantes. Esses números são bem 
distintos dos divulgados pelo 
Parlamento venezuelano, que 
afirmou que em 2015 foram 
contabilizadas 17.778 assassi-
natos e 58,1 homicídios a cada 
100 mil habitantes.

 Assembleia Nacional de 
Cuba aprovou na última  ter-
ça-feira uma lei que impede 
a nomeação de ruas, praças 
e monumentos públicos com 
o nome de  Fidel Castro, de 
acordo com os desejos do lí-
der revolucionário que fale-
ceu em 25 de novembro. A lei 
- aprovada por unanimidade 
pelos mais de 600 legislado-
res - também proíbe cons-
truir estátuas em sua home-
nagem. As informações são 
da agência chinesa Xinhua.

Antes de sua morte em 
novembro, Fidel disse a seu 
irmão e sucessor, Raúl Castro, 
que não queria ser imortali-
zado dessa forma. Em um tri-
buto público ao ex-líder, Raúl 
Castro disse: “O líder da revo-
lução rejeitou qualquer exibi-
ção de culto de personalidade 
e ... até suas últimas horas in-
sistiu que uma vez morto, seu 
nome nunca seria usado para 
nomear instituições, praças, 
parques, avenidas, ruas ou 
outros locais públicos, e ne-
nhum monumento, busto, 
estátua e outros tipos de tri-
butos seriam construídos em 
sua memória”.

Dirigindo-se à última 
sessão do Congresso, Homero 
Acosta, secretário do Conse-
lho de Estado de Cuba, disse 
que o pedido reflete a “humil-
dade e modéstia” que caracte-
rizou o líder. “De acordo com 
o espírito da vontade expres-
sa por Fidel,” a lei também 
proíbe o uso de seu nome 
ou imagem, pensamentos ou 
referências de qualquer tipo 
como uma marca registrada 

ou logotipo, nome de domínio 
ou design para fins comer-
ciais ou de publicidade,” disse 
Acosta.

No entanto, o parlamen-
to cubano fez uma ou duas 
exceções, para que o nome 
de Fidel possa ser usado no 
futuro para nomear uma ins-
tituição que estuda o papel do 
ex-presidente na história da 
nação, ou centro de pesquisa 
que investiga seu legado.

A lei não restringe obras 
artísticas ou literárias inspi-
radas pelo lendário líder ou 
a publicação de milhares de 
imagens tiradas de Fidel ao 
longo de sua vida. Fotos de 
Castro em instituições esta-
duais, escolas, universidades, 
unidades militares e outros 
locais públicos podem per-
manecer no lugar como um 
sinal de tributo e respeito 
permanente.

“Fidel continuará sendo 
um ícone nas lutas do povo 
cubano para preservar nossa 
unidade, nossa independên-
cia, nossa soberania e nosso 
socialismo,” disse Acosta.

Cuba não quer nome de
Fidel em locais públicos
Da Agência Xinhua

Da Ansa Brasil

Antes de sua 
morte,  Fidel 
disse a seu irmão 
e sucessor, Raúl 
Castro, que não 
queria ser 
imortalizado
dessa forma

FOTO: Reprodução Internet
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45 mil deixam de fazer 
aditamento do Fies e 
prazo vai até amanhã

17

Literatura de cordel
Casa de Rui Barbosa disponibiliza acervo raro

 Aventuras de heróis, 
acontecimentos políticos, his-
tórias de amor e de humor... 
tudo isso cabe nas páginas dos 
cordéis. Para preservar e divul-
gar a riqueza dessa literatura, a 
Fundação Casa de Rui Barbosa 
(FCRB) criou o site Cordel – 
Literatura Popular em Verso, 
com a obra de 21 cordelistas 
que integram a coleção da 
instituição, que é vinculada ao 
Ministério da Cultura (MinC). 
Estão disponíveis para consul-
ta 2.340 folhetos digitalizados, 
com suas versões originais e 
variantes. 

 De acordo com a chefe do 
serviço de biblioteca da FCRB, 
Dilza Ramos Bastos, o acervo 
Literatura Popular em Verso 
completo conta com quase 10 
mil folhetos, mas estão dispo-
níveis no site somente aqueles 
em domínio público ou que ti-
veram autorização para divul-
gação dos autores ou de suas 
famílias. 

 “Além da digitalização, 
fizemos também a restaura-
ção de alguns folhetos. O ob-
jetivo é preservar os cordéis e 
ampliar o acesso a eles. Só em 
2016, foram 35.313 acessos ao 
acervo digital”, conta Dilza. “Só 
permitimos o acesso físico aos 
folhetos se for realmente ne-
cessário, para pesquisadores 
que estejam estudando a cor 
dos folhetos, a encadernação... 
O cordel é uma literatura que 
surge no âmbito popular e re-
flete muito da cultura oral e seu 
tempo, os fatos sociais, os fatos 
políticos, acontecimentos his-
tóricos... É um tipo de literatura 
que, para a pesquisa histórica, 
é muito importante”, ressalta. 

 O site é fruto de um pro-
jeto inicial realizado pela pro-
fessora Ivone da Silva Ramos 
Maya. Segundo ela, desde a 
década de 50, pesquisadores 
da Casa de Rui Barbosa faziam 
estudos sobre a literatura po-
pular nordestina, no intuito de 
repertoriar o acervo. Em 1979, 
Ivone trabalhou como consul-
tora na instituição, mapeando 
os cordéis. 

Em 1987, após fazer um 
doutorado na França, ela vol-
tou para a FCRB, ampliando 
a indexação do material. Em 
2001, a professora tomou co-
nhecimento de um material 

FOTO: Reprodução/Internet

Para ser justo com Pau-
lo Pontes somente uma 
foto dele poderia ter este 
tamanho na coluna. Foi o 
artista e intelectual parai-
bano que mais se desta-
cou na segunda metade 
do século. Nesse período, 
Paulinho - que morreu tão 
moço, aos 36 anos de ida-
de, no dia 27 de dezembro 
de 1976 -  foi autodidata e 
considerado como um dos 
homens mais inteligentes 
e cultos do país. 
     Não custa lembrar, 
relembrar, continuar a 
afirmar, que anteontem 
completaram-se quarenta 
anos da sua morte. Ele 
começou sua vida artísti-
ca como produtor de pro-
gramas radiofônicos na 
Rádio Tabajara, passando 
depois a colaborador do 
jornal “A União”.
       Tornei-me amigo dele quando começou 
a dirigir “Os condenados”, peça de Adal-
berto Barreto, para o grupo de teatro da 
Ceplar (Campanha de Educação Popular 

Paulo Pontes, profissão: esperança
  Essas coisas Carlos Aranha  -  Membro da Academia Paraibana de Letras  -  caranha@terra.com.br

da Paraíba). Eu era um garotão de 18 anos, 
já crente nas ideias socialistas e vendo em 
Paulo Pontes um guia para isso; integrei o 
elenco secundário. Aconteceu o inesperado. 
Durante a primeira semana em que líamos 

e estudávamos o texto de “Os condenados”, 
veio o golpe de 64 e nos dispersamos todos. 
Não deu tempo para maiores conversas. Um 
rapaz, de cujo nome não lembro, saiu de lá 
gritando um trecho de um poema editado 

numa coleção da Civilização Brasileira: “Esta 
civilização cristã é uma merda! Ainda acredita em 
Carlos Lacerda!” Corri imediatamente para a casa 

de minha mãe Antonieta, que morava 
na Praça Dom Adauto, uma esquina 
antes da Ceplar.
       

nnnnnnnnnn

 Em 1969, Paulo Pontes ingres-
sou no grupo de dramaturgia da TV 
Tupi, onde eu estava trabalhando 
como assessor de Francisco Panessa 
na gerência de promoções. Foi uma 
festa quando nos encontramos. Co-
memoramos à noite, numa boate. Foi 
hilário, pois no escuro uma das lentes 
de contato de Paulinho caiu e ele não 
conseguiu mais achá-la. Naquela noi-
te, o saudoso ator Ednaldo do Egypto 
também estava conosco.
         Em 1971, Paulinho se tornou 
nacionalmente conhecido com o 
espetáculo “Um edifício chamado 
200”, revitalizando a então decadente 
comédia de costumes carioca. Em 
1975, estreou seu espetáculo mais 
premiado, “Gota d’água”, em parceria 
com Chico Buarque.
 Em setembro de 1976, três  meses 
antes de sua morte, passou três dias em 

João Pessoa, no Hotel Tambaú. Foi quando conver-
samos uma tarde inteira, num apartamento, com 
Paulinho me dando orientações e demonstrando sua 
fé no Brasil. Paulo Pontes, profissão: esperança.

inédito que havia pertencido 
a um funcionário da FRCB, Se-
bastião Nunes Batista, filho do 
poeta popular Francisco Cha-
gas Batista. 

 “A Casa de Rui Barbosa re-
cebeu caixas que pertenciam a 
Sebastião e continham cordéis 
de Leandro Gomes de Barros, 
considerado um autor canôni-
co. Ele é o primeiro a assinar os 
cordéis. O poeta é reconhecido 

como o primeiro sem segundo, 
aquele que não se podia vencer 
no cordel. É um reconhecimen-
to já em vida. O material veio 
para mim, começamos a fazer 
uma pesquisa imensa, que du-
rou cinco anos, com apoio da 
Fundação de Amparo à Pesqui-
sa do Estado do Rio de Janeiro 
(Faperj). Eu me senti muito 
honrada por fazer esse traba-
lho. Ele me exigiu minúcia e foi 

um grande desafio. Atribuo a 
esse trabalho um valor ines-
timável para preservação do 
patrimônio, tanto que preten-
do encaminhar uma proposta 
para a Organização das Na-
ções Unidas para a Educação, 
a Ciência e a Cultura (Unesco), 
para que o cordel seja tombado 
como patrimônio da humani-
dade”, ressalta.   Com o suces-
so da elaboração do site com 

a obra de Leandro Gomes de 
Barros, o projeto foi amplia-
do em um segundo momento. 
Com patrocínio da Petrobras, 
expandiu-se o escopo do site, 
incluindo-se folhetos e bio-
grafias de 20 outros poetas e 
bibliografia sobre cordel dis-
ponível no acervo da FCRB, 
com 400 referências, dentre 
artigos, livros, recortes, teses 
e dissertações.   

O baiano Varneci Nasci-
mento, que trabalha com cor-

déis há 16 anos, reconhece a 
importância do site Cordel – 
Literatura Popular em Verso. 
“Ele preserva a memória do 
cordel e mantém viva nossa 
arte. Sou coordenador edito-
rial da editora Luzeiro, que 
publica cordéis, e, se não fos-
se a Casa de Rui Barbosa, não 
teríamos conseguido reedi-
tar uma obra de Antonio Teo-
doro dos Santos. A editora 
comprou os direitos, mas não 
tinha a obra”, conta o poeta. 

A literatura de cor-
del se adapta aos novos 
tempos sem perder a 
magia dos versos. Telma 
Queiroz, que coordena 
o coletivo Cordel na Pau-
licéia, com 16 cordelis-
tas, conta que os cordéis 
extrapolam os folhetos 
e ganham novos forma-
tos, em livros, CDs e ou-
tros espaços. 

Costa Senna come-
çou a trabalhar com cor-
déis em 1979, descobriu 
o filão das apresenta-
ções nas escolas e nunca 
mais parou. Depois de 
mais de 100 eventos em 
instituições de ensino 
em Fortaleza, sua terra 
natal, ele veio para São 
Paulo, onde se apresen-
tava em troca da venda 
dos folhetos.  

“Consegui construir 
minha vida toda em 
cima da literatura de 
cordel. Recebi o título 
de cidadão paulistano. 
Eu me apresento em fei-
ras de livros e, em 2014, 
estive na Feira de Livros 
de Buenos Aires. Se o 
poeta faz literatura de 
cordel direcionada para 
a sala de aula, é mais fá-
cil para passar o conteú-
do. A metrificação exata 
ajuda na assimilação. 
Além do mais, podem 
trabalhar pedindo para 
que as crianças ilustrem 

uma estrofe ou cantem, 
já que não é preciso 
muitos instrumentos. É 
um santo remédio para 
quem é gago, e quebra 
a timidez do leitor e do 
ouvinte”, diz o cordelis-
ta.  Cleusa Santo é outra 
apaixonada pelos cor-
déis. Por conta do inte-
resse pelos folhetos, vol-
tou a estudar e acaba de 
se formar em Letras. De-
dicada aos cordéis com 
temas infantis, foi uma 
das ganhadoras do Prê-
mio Mais Cultura de Li-
teratura de Cordel 2010 
– Edição Patativa do As-
saré, com o cordel Rino, 
o rato que roeu a roupa 
do rei de Roma.  

 Para aqueles que 
desejam começar na arte 
do cordel, Varneci Nas-
cimento aconselha que 
leiam os grandes poe-
tas. “Tem que beber da 
fonte, conhecer Leandro 
Gomes de Barros, Mano-
el de Almeida, José Ca-
milo... Ler, conhecer, pes-
quisar. O cordel deve ser 
algo difícil de fazer, po-
rém fácil de entender. É 
um dos gêneros literários 
mais difíceis, porque exi-
ge rima, ritmo, métrica e 
bom jogo de palavras”, 
completa. (Alessandra de 
Paula, Assessoria de Co-
municação Ministério da 
Cultura).

Encanto que se renova
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Réveillon terá altas temperaturas
plataforma reúne 
indicadores culturais

O Ministério da Cultura (MinC) 
conta com um importante instrumen-
to para orientar a construção de po-
líticas públicas, a plataforma digital 
do Sistema Nacional de Informa-
ções e Indicadores Culturais (Sniic), 
que pode ser acessada pelo endere-
ço i.cultura.gov.br. No espaço, estão 
reunidas ferramentas como mapas 
culturais, dados, indicadores, 
publicações e vocabulários, con-
solidando em um único espaço in-
formações nacionais sobre cultura. 
“Alguns dados transformamos em 
indicadores, especialmente aqueles 
de natureza econômica. Trabalha-
mos internamente e produzimos es-
tatísticas para subsidiar as políticas 
do Ministério”, explica o coordenador-
-geral de estatísticas e indicadores 
da cultura da Secretaria-Executiva do 
MinC, Luiz Antônio Gouveia.

Noite de Ano Novo 
tem ivete e Diogo 

14 detentos estão 
foragidos no DF

A TV Brasil faz uma progra-
mação musical na noite de Ano 
Novo. O programa Todas as Bossas, 
com a cantora Ivete Sangalo, e o 
Samba na Gamboa especial, coman-
dado por Diogo Nogueira, são des-
taques do réveillon na emissora. 
A programação começa às 18h45 
do sábado (31) com o Festival BR-
135. O evento reuniu 18 conjun-
tos em São Luís entre artistas do 
Maranhão, a banda pernambucana 
Nação Zumbi e o grupo formado por 
Liniker e o Caramelows.

A Secretaria de Segurança 
Pública e da Paz Social do Distrito 
Federal (DF) busca 14 detentos que 
não regressaram do “saidão” de Na-
tal. Eles foram liberados no último 
dia 23 pelo Tribunal de Justiça do DF 
com mais 1.482 detentos que cum-
prem pena em regime semiaberto 
para passar o feriado do Natal sem 
vigilância direta. O retorno ao siste-
ma prisional deveria ocorrer até as 
10h da última  segunda-feira (26), 
mas 21 deles não voltaram no prazo 
determinado. Sete já foram recaptu-
rados depois de terem sido pegos 
em flagrante cometendo crimes. A 
secretaria segue na busca dos ou-
tros 14 foragidos. 

Liberados R$ 386 mi 
para instituições

O Ministério da Educação libe-
rou no último dia 27 R$ 386 milhões a 
instituições federais de ensino. Os re-
cursos serão aplicados na manuten-
ção, custeio e investimento. A maior 
parte dos valores, R$ 258 milhões, foi 
repassada a universidades federais, 
incluídos repasses a hospitais univer-
sitários. À Rede Federal de Educação 
Profissional, Científica e Tecnológica 
foram repassados R$ 125,5 milhões. 
Com essa liberação, o MEC repassou 
mais de R$ 5,8 bilhões às instituições.

moradores se dizem
discriminados no RJ

Moradores da comunidade 
Mandela 2, uma das mais pobres do 
Rio de Janeiro, não devem ter festa 
de Ano Novo no local por ordem da co-
mandante da Unidade de Polícia Paci-
ficadora (UPP), major Paula Andressa 
das Chagas Frugoni, que justificou a 
medida por falta de aval do Corpo de 
Bombeiros para o evento. Alguns mo-
radores se sentem discriminados pela 
Polícia Militar: “ A gente não tem como 
ir à Copacabana, não tem dinheiro para 
levar a família para lá. É como se fosse 
no tempo da senzala, quando os outros 
mandavam e a gente obedecia”, pro-
testou a psicopedagoga Norma Maria.

Calor também deve ser 
constante nas capitais 
nordestinas, diz o Inmet

Insa coleta espécies na BA e em MG
pEsQUisA E cONsERvAÇÃO

Pesquisadores do Insti-
tuto Nacional do Semiárido 
(Insa/Mctic) realizaram nes-
te mês de dezembro a 3ª ex-
pedição do projeto Coleções 
Cientificas, desenvolvido com 
recursos da Financiadora de 
Estudos e Projetos (Finep/
MCTIC). Os pesquisadores 
percorreram, durante vinte 
dias, territórios da Chapada 
Diamantina, localizada na 
região central da Bahia, e do 
Vale do Jequitinhonha, em 

Minas Gerais. Nessa experi-
ção foram coletadas cerca de 
450 amostras de cactos per-
tencentes a 50 espécies da fa-
mília Cactaceae, dos mais di-
ferentes gêneros: Arrojadoa, 
Brasilicereus, Coleocephalo-
cereus, Discocactus, Fachei-
roa, Leocereus, Lepismium, 
Melocactus, Micranthocereus, 
Pereskia, Pilosocereus, Pseu-
doacanthocereus, Rhipsalis, 
Stephanocereus e Tacinga. 
Esse tipo de pesquisa deno-

minado de “coleta sustentá-
vel” faz parte de uma política 
de conservação das áreas de 
onde são retiradas as plantas 
para estudo que tem como 
foco sempre respeitar o limi-
te da diversidade florística de 
cada região.

 Nesta 3ª edição do pro-
jeto, a equipe de pesquisa-
dores do Insa formada pelos 
bolsistas Achilles Lima, Er-
ton Mendonça e Lânia Alves, 
contou com as contribuições 

científicas do botânico Leo-
nardo Felix, da Universidade 
Federal da Paraíba (UFPB) e 
do professor Marlon Macha-
do da Universidade Estadual 
de Feira de Santana (UEFS). 
Para realizar a expedição, a 
equipe do Semiárido Aus-
tral obteve as autorizações 
necessárias concedidas pelo 
Sistema de Autorização e In-
formação em Biodiversidade 
(SISBIO), do Instituto Chico 
Mendes de Conservação da 

Biodiversidade (ICMBio). A 
medida é necessária para 
que normatizar a execução 
da coleta de cactos na uni-
dade de conservação (UC) 
Chapada Diamantina. Leia 
mais em: http://www.insa.
gov.br/noticia-destaque/
terceira-expedicao-cienti-
fica-do-insa-coleta-de-es-
pecies-floristicas-da-bah-
ia-e-de-minas-gerais-para
-pesquisa-e-conservacao/#.
WGRA7VUrLcc

O Mapa de Cobertura e Uso da Terra no 
Brasil, com dados até 2014, indica significa-
tiva redução do desmatamento florestal no 
País. O processo de desflorestamento, que 
já havia caido 1,8% de 2010 a 2012, reduziu 
mais 0,8% entre 2012 e 2014.

O estudo do Instituto Brasileiro de Geo-
grafia e Estatística (IBGE), divulgado ontem 
(28), destaca que nos três últimos anos ana-
lisados houve alterações de 4,6% na cober-
tura do território brasileiro, com ligeiro au-
mento em relação aos 3,5% de alterações 
verificadas de 2010 a 2012,

O mapa do IBGE traz um relatório com-
pleto sobre mudanças na cobertura e uso 
da terra, com comentários, tabelas e grá-
ficos – resultado da interpretação de ima-
gens de satélite captadas em 2014, além de 
levantamentos de campo e de informações 
correlatas em todo o País. O estudo ressalta 
que, de forma geral, prossegue a expansão 

da agricultura, das pastagens com manejo, 
da silvicultura e das áreas artificiais, além 
de continuarem as reduções nas áreas com 
vegetação natural não-arbórea, predomi-
nantes nos biomas Cerrado e Caatinga, bem 
como na pampa gaúcha.

A redução das pastagens naturais se in-
tensificou, passando de 7,8% (2010-2012) 
para 9,4% (2012-2014). “Nota-se uma ten-
dência de expansão das áreas agrícolas e das 
pastagens com manejo, preferencialmente 
sobre as áreas de pastagens naturais”, res-
salta o IBGE.

Floresta plantada
Outra importante constatação na pu-

blicação do IBGE diz respeito ao expressivo 
crescimento de  23,8% das áreas voltadas 
para a silvicultura (florestas plantadas),  de 
2012 a 2014, comparado ao aumento de 
4,6% no triênio anterior.

O relatório indica que as áreas de silvi-
cultura cresceram especialmente nos terre-
nos de pastagens, naturais ou com manejo. 

“Os aprimoramentos técnicos no mapea-
mento” foram responsáveis por cerca de 
50% do “expressivo acréscimo” nas áreas 
de silvicultura, pois houve melhora na qua-
lidade das imagens captadas em 2014, com 
redução de nuvens em algumas regiões do 
País, como o litoral do Nordeste”, de acor-
do com a análise técnica.

Em contrapartida, o relatório consta-
tou continuação da expansão das áreas de 
uso agrícola, com taxa de crescimento pra-
ticamente no mesmo patamar, com ligeiro 
declínio de 8,6% (2010-2012) para 8,2% 
(2012-2014).

Também houve, segundo a divulgação 
do IBGE, uma significativa redução na taxa 
de crescimento das pastagens com manejo, 
que caiu de 11,1% (2010-2012) para 4,5% 
na mesma base de comparação. 

Segundo o relatório do IBGE, “essa de-
saceleração está ligada, principalmente, à 
conversão de pastagens em áreas agrícolas 
e, numa proporção menor, em áreas de sil-
vicultura”.

IBGE aponta queda no desmatamento
mApA DE cObERtURA E UsO DA tERRA

Nielmar de Oliveira
Da Agência Brasil

FOtO: Reprodução/Internet

As altas temperaturas 
registradas no País neste 
verão devem permanecer 
elevadas em várias capitais 
na virada do ano. No Rio 
de Janeiro, que na última 
terça-feira teve o dia mais 
quente do ano com os ter-
mômetros ultrapassando 
os 42 graus Celsius (°C), a 
previsão é que a máxima 
chegue a 38°C no dia 31 de 
dezembro.

Nas capitais nordesti-
nas, o calor também deve 
marcar o encerramento de 
2016. Fortaleza tem previ-
são de máxima de 32°C com 
possibilidade de pancadas 
de chuvas isoladas ao longo 
do dia 31 de dezembro, de 
acordo com o Inmet. 

No Estado de Teresina, os 
termômetros podem chegar 
a 37°C no último dia no ano, 
com céu nublado e parcial-
mente nublado. E em Salva-
dor tem previsão de máxima 
de 32°C com possibilidade de 
chuvas em áreas isoladas.

Em Manaus, a chegada 
de 2017 pode ter chuva. O 
volume de chuvas registra-
do na capital amazonense 
em dezembro está acima do 
esperado para o período. A 
previsão do Inmet para o 
dia 31 é de céu nublado a 
encoberto com pancadas de 
chuvas e trovoadas. Tam-
bém no Norte do País, Rio 
Branco pode encerrar 2016 

Calor vai marcar presença em várias praias do Brasil no primeiro dia de 2017, segundo estimativa do Instituto Nacional de Meteorologia

com pancadas de chuvas 
e trovoadas e temperatu-
ra máxima de 32°C. No Sul, 
Florianópolis tem previsão 
de temperatura um pouco 
mais amena no último dia do 
ano, com máxima de 29°C, e 
de pancadas de chuvas iso-
ladas. No Centro-Oeste, o 
encerramento de 2016 não 
deve ter chuvas em Brasília 
e os termômetros podem 
alcançar os 30°C, de acordo 

com o Inmet. Não há previ-
são de chuvas para a cidade 
do Rio de Janeiro no último 
dia do ano, quando cerca de 
2 milhões de pessoas devem 
acompanhar a festa da vira-
da nas praias.

Tendência
De acordo com a me-

teorologista Juliana Herms-
dorff, do Sistema de Aler-
ta da Prefeitura do Rio de 

Janeiro, na hora da virada 
do ano a possibilidade de 
chuva também é remota. 
“Principalmente na hora do 
réveillon. A tendência para 
sábado (31) é de tempera-
turas elevadas e pouquís-
simas chances de pancadas 
de chuva, que, se ocorre-
rem, serão à tarde e no iní-
cio da noite”, disse. Já para 
o primeiro dia de 2017, a 
previsão do tempo no Rio 

de Janeiro é de céu encober-
to com chuvisco e máxima 
chegando a 35°C, de acordo 
com o Instituto Nacional de 
Meteorologia (Inmet). O ve-
rão também chegou com al-
tas temperaturas a São Pau-
lo e o calor deve continuar 
na capital paulista no dia 31 
com previsão de máxima de 
34°C. Há possibilidade de 
pancadas de chuva e trovoa-
das isoladas.
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45 mil deixam de fazer aditamento e prazo vai até amanhã

Renovação do Fies
Yara Aquino 
Repórter da Agência Brasil

A um dia do fim do 
prazo para renovação de 
contratos do Fundo de Fi-
nanciamento Estudantil 
(Fies), que termina ama-
nhã, 45 mil estudantes 
ainda não fizeram o adita-
mento. No total, 1,5 milhão 
de contratos devem ser re-
novados neste semestre. Os 
dados são do Fundo Nacio-
nal de Desenvolvimento da 
Educação (FNDE).

O aditamento, que deve 
ser feito a cada semestre, é 
o processo pelo qual o alu-
no renova seu contrato e 
garante a continuidade do 
financiamento do curso. O 
FNDE prorrogou por duas 
vezes a data limite para re-
novação e não deve esten-
der o prazo novamente.

O processo de renova-
ção dos contratos do Fies 
é feito pela internet, no 
Sisfies. O pedido é feito 
inicialmente pelas facul-
dades. Em seguida, os es-
tudantes devem validar as 
informações inseridas pe-

Lei das Estatais 
é regulamentada

O Governo Federal editou on-
tem decreto para regulamentar a Lei 
das Estatais, que fixa regras mais 
rígidas para as nomeações em car-
gos de direção e em licitações. Com 
a publicação do documento no Diário 
Oficial da União de ontem, as novas 
regras passam a valer de forma ime-
diata. Segundo o Ministério do Plane-
jamento, Desenvolvimento e Gestão, o 
decreto disciplina aspectos de gover-
nança e de licitação previstos no Esta-
tuto Jurídico das Empresas Estatais. 
O documento traz ainda regras para 
empresas de menor porte e detalha-
mento dos mecanismos e estruturas 
de transparência e governança.

Recursos fortalecem 
produção no NE

Com o repasse de R$ 1,02 
bilhão para obras de acesso à água 
e combate à seca, a população de 
15 estados do Semiárido, da Ama-
zônia e de áreas atingidas siste-
maticamente pela falta de chuvas 
pode voltar a planejar o futuro. 
Os recursos foram anunciados 
pelo presidente da República, Mi-
chel Temer, na última terça-feira 
durante solenidade em Alagoas. 
Produtores que acompanharam o 
evento avaliaram a liberação de 
recursos e as medidas propostas 
como urgentes. 

Drawback facilita a
venda de empresas 

Já está em vigor a medida que 
beneficia empresas de menor porte, 
que, usualmente desprovidas de 
estrutura para atuar diretamente no 
comércio exterior, já podem acessar o 
regime de drawback e obter o benefí-
cio da desoneração tributária para os 
insumos aplicados em seus produtos 
de exportação. Portaria da Secretaria 
de Comércio Exterior (Secex) publica-
da do Diário Oficial da União permite 
que empresas brasileiras possam se 
beneficiar da importação por conta 
e ordem de terceiros na modalidade 
isenção do regime de drawback, que 
consiste na desoneração de tributos.

PSI Rural poderá 
ser refinanciado

Em reunião ordinária reali-
zada no último dia 21, o Conselho 
Monetário Nacional (CMN) editou 
resolução possibil itando o 
refinanciamento de parcelas 
vencidas e a vencer de ope-
rações de crédito rural reali-
zadas no âmbito do PSI,  sem 
previsão de equalização por 
parte da Secretaria do Tesouro 
Nacional. No mês de julho havia 
sido editada a Resolução 4.057, 
permitindo o refinanciamento 
apenas das parcelas a vencer 
dessas operações. 

Tesouro Direito 
bate recorde 

Em novembro, foram realiza-
das 181.498 operações de investi-
mento no Tesouro Direto, o maior nú-
mero registrado desde o lançamento 
do programa. O valor médio por ope-
ração foi de R$ 10.142,00. A maior 
parte dessas operações (71,9%) 
é relativa a aplicações de até R$ 
5.000,00, o que reforça a utilização 
do Tesouro Direto por pequenos 
investidores.  As aplicações do Te-
souro Direto atingiram R$ 1,8 bilhão 
no mês, e os resgates totalizaram 
R$ 715,2 milhões, sendo R$ 669,1 
milhões relativos às recompras e R$ 
46,0 milhões, aos vencimentos. 

las instituições no sistema. 
Nos aditamentos simplifi-
cados, a renovação é feita 
a partir da validação do 
estudante no sistema. No 
processo não simplifica-
do, quando há alteração nas 
cláusulas do contrato, como 
mudança de fiador, por 
exemplo, o estudante pre-

cisa levar a documentação 
comprobatória ao banco 
para finalizar a renovação.

Além disso, terminou 
ontem o prazo para que os 
estudantes que fizeram a 
renovação não simplificada 
do Fies entreguem no Banco 
do Brasil ou na Caixa Econô-
mica Federal o Documento 

de Regularidade de Matrí-
cula emitido a partir de 25 
de novembro e que esteja 
com o prazo de compareci-
mento ao banco expirado. O 
FNDE prorrogou a validade 
dos Documentos de Regula-
ridade de Matrícula devido 
a problemas ocorridos na 
rede bancária. O Fies ofere-

ce financiamento de cursos 
superiores em instituições 
privadas a uma taxa de juros 
de 6,5% ao ano. O percentu-
al do custeio é definido de 
acordo com o comprome-
timento da renda familiar 
mensal bruta per capita do 
estudante.

FoTo: Reprodução Internet

Nielmar de Oliveira 
Repórter da Agência Brasil

O Indicador de Incerteza da Eco-
nomia (IIE-Br) aumentou em dezem-
bro pelo segundo mês seguido. O 
índice passou de 126,4 em novembro 
para 136,4 pontos em dezembro.

Os dados foram divulgados on-
tem pelo Instituto Brasileiro de Econo-
mia da Fundação Getúlio Vargas (Ibre/
FGV). A alta de 10 pontos levou a que 
o indicador atingisse o seu maior nível 
desde julho do ano passado.

Para o economista da FGV, Pedro 
Costa Ferreira, a reversão da tendên-
cia de queda observada entre julho 
e outubro confirma “o retorno a um 
período de elevada incerteza econômi-
ca no Brasil”. 

Segundo ele, no entanto, apesar 
de o aumento de 10 pontos ser “ex-
pressivo” para um mês, “é necessário 
ressalvar a alta volatilidade deste indi-

cador, que vem sendo bastante influ-
enciado pelos acontecimentos políti-
cos ao longo de todo ano”. Os dados 
divulgados pela FGV indicam que, em 
dezembro, o componente que mais 
contribuiu para a alta do Indicador de 
Incerteza da Economia no País, entre 
novembro e dezembro deste ano foi 
o Indicador de Incerteza da Economia 
Mídia (o IIE-Br Mídia).

Incertezas na imprensa
Com contribuição de 8,7 pontos 

na composição do indicador brasil, o 
IIE-Br refletiu “o aumento expressivo 
no número de notícias com menção 
à incerteza em matérias sobre econo-
mia na imprensa brasileira”.

Já o componente IIE-Br Expecta-
tiva contribuiu com apenas 1,3 ponto 
para o aumento do indicador geral 
em dezembro, enquanto o IIE-Br Mer-
cado manteve-se estável no mês, de 
um mês para o outro.

Índice de incerteza da economia 
volta a aumentar em dezembro

PELo SEGUNDo MÊS SEGUIDo

Até o próximo sábado, o 
contribuinte pode doar 6% 
do Imposto de Renda para 
projetos de apoio e proteção 
à criança e ao adolescente. A 
doação permite aumentar a 
restituição ou diminuir o paga-
mento do tributo. O valor vale 
somente para pessoas físicas. 

No caso de empresas, é 
possível doar até 1% do im-
posto. As pessoas físicas que 
efetuarem a doação a partir 
de 1º de janeiro continuarão 
a ter direito ao desconto, mas 
o abatimento será reduzido 
para 3%. A iniciativa vale ex-
clusivamente para pessoas 
físicas que preencherem a de-
claração do Imposto de Renda 

no modelo completo. No 
caso das pessoas jurídicas, o 
mecanismo só pode ser usado 
por empresas que declaram 
pelo lucro real, o que restringe 
as doações a companhias de 
grande porte.

As doações podem ser 
feitas para fundos municipais, 
estaduais, distrital e nacional 
da criança e do adolescente. 
As entidades devem estar cre-
denciadas nos Conselhos Mu-
nicipais dos Direitos da Crian-
ça e do Adolescente. Para doar, 
o contribuinte deve escolher 
um ou mais municípios e es-
tados para receber os recur-
sos. Em seguida, é necessário 
verificar se o Fundo de Direi-

tos da Criança e do Adoles-
cente está implementado na 
localidade e pedir os dados 
bancários do fundo – nome, 
agência e conta. Alguns fun-
dos permitem a impressão de 
boletos bancários pela internet.

Após transferir a quan-
tia, o contribuinte deve enviar 
o comprovante ao Conselho 
dos Direitos da Criança e do 
Adolescente da cidade ou 
do Estado, com nome com-
pleto, endereço, telefone e 
CPF. O fundo emite, então, um 
documento que comprova 
a doação, que deve constar 
da Declaração do Imposto de 
Renda Pessoa Física a ser en-
tregue até 30 de abril. 

Prazo para doação a projeto 
social termina no próximo sábado

IMPoSTo DE RENDA

Andreia Verdélio
Repórter da Agência Brasil

Com a liberação para co-
brar preços diferentes de acor-
do com a forma de pagamento, 
conceder desconto quem com-
prar à vista vai depender de 
cada lojista e da necessidade 
financeira do seu comércio. 
A afirmação é do presiden-
te da Câmara de Dirigentes 
Lojistas do Distrito Federal, 
Álvaro Silveira Júnior, ao co-
mentar a Medida Provisória 
(MP) 764, publicada na últi-
ma terça-feira no Diário Ofi-
cial da União, que autoriza a 
diferenciação de preços. 

Para Silveira, essa possi-
bilidade é um benefício para o 
consumidor e vai dar a liberda-
de de poder pagar mais barato 
sem arcar com as taxas de car-
tão de crédito, que giram em 
torno de 5% . Segundo ele, os 
lojistas já estabeleciam preços 
que comportavam essa mar-
gem. “Quem pagava à vista não 
tinha nenhum benefício”, disse. 
“Agora vai ter dois preços: à vis-
ta e para quem pagar a prazo”.

A MP, entretanto, não obri-
ga os lojistas a concederem o 
desconto e, segundo Silveira, os 
valores vão depender de cada 
lojista. Caso ele precise de flu-
xo de caixa, por exemplo, pode 
conceder mais descontos à 
vista; mas também há aqueles 
segmentos que são mais sen-
síveis, como farmácias e pos-
tos de combustíveis, que já têm 
uma margem pequena de lucro.

Apesar de proibido pela 
regulamentação anterior, o 
desconto nos pagamentos à 
vista ou em dinheiro em es-
pécie já vinha sendo pratica-
do no comércio varejista, que 
tem liberdade de preços, e 
segundo declarações do mi-
nistro da Fazenda, Henrique 
Meirelles, a MP publicada 
ontem vem somente “regu-
lar” tal prática. O objetivo da 
medida é estimular a compe-

tição entre os diversos meios 
de pagamento e reduzir os ju-
ros do cartão de crédito. Para 
a Associação Brasileira das 
Empresas de Cartões de Cré-
dito e Serviços, a MP oferece 
mais uma opção de pagamen-
to ao consumidor, que definirá 
a melhor escolha de acordo 
com suas necessidades. “A 
Abecs acredita que o meio 
eletrônico de pagamento con-
tinua sendo a melhor opção, 
pois gera mais conveniência, 
praticidade e segurança para 
o consumidor e também para 
o comerciante, que elimina os 
custos com inadimplência e 
manuseio de dinheiro e che-
que”, informou, em nota.

Segundo Silveira, a segu-
rança é uma preocupação, mas 
os lojistas já usam meios para 
evitar prejuízo com assaltos, 
como fazer depósitos frequen-
tes do dinheiro em caixa.

Para a Proteste, entida-
de de defesa do consumidor, 
a medida de diferenciação de 
preços é “abusiva”. “Ao aderir 
a um cartão de crédito, o con-
sumidor já paga anuidade ou 
tem custos com outras tari-
fas e paga juros quando entra 
no rotativo. Por isso, não tem 
por que pagar mais para uti-
lizá-lo”, informou, em nota. 
A associação recomenda ao 
consumidor que não adquira 
bens e serviços em empresas 
que adotarem a prática.

Um dos principais te-
mores é que se torne comum 
embutir os custos do cartão 
já no preço anunciado dos 
produtos. Dessa maneira, ao 
conceder o desconto à vista, 
o comerciante estaria na ver-
dade cobrando o que seria o 
preço normal. A medida faz 
parte de um pacote de medi-
das microeconômicas anun-
ciadas pelo governo na sema-
na passada para estimular a 
economia, que passa por um 
período de forte recessão.

Lojistas decidem se 
dão desconto à vista

LIBERAÇÃo DE PREÇoS

1,5 milhão de estudantes devem fazer a renovação de contratos do Fundo de Financiamento Estudantil neste semestre de 2016



Programador visual e design de 
móveis Gilton Lira, jornalista 
Michele Amorim, ex-depu-
tado Amando Abílio Vieira, 
procurador Sabino Ramalho 
Lopes, empresária Adriana 
Acioly Pimentel, advogado 
Roberto Azevedo Rodri-
gues de Aquino, Sra. Karla 
Fernandes, acadêmico de 
Direito Davi Aguiar.
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Ele disse Ela disse
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Parabéns

Dois Pontos

Agronegócios
O EMPRESÁRIO 

Robson Néry Dantas 
neste mês de janei-
ro vai levar 
o Atacadão do 
Criador para no-
vas instalações no 
Condomínio Ceasa, 
que forma um bloco 
de empresas de 
abastecimentos de 
agronegócios, em 
frente a Prefeitura 
de João Pessoa, em 
Água Fria. 

Ele anuncia 
também para 2017 
dois novos parcei-
ros, a Mutsuda Pet 
e Loius Dreyson.

“Algumas ideias surgem 
em blocos, e aquelas 
anotações devidas - sem 
muitas pretensões 
ficaram em rascunhos...” 

“Grandes mentes 
discutem ideias; 
mentes medianas discutem 
eventos; mentes pequenas 
discutem pessoas”

FÉLIX DI LÁSCIO ELEONOR ROOSEVELT

   A professora e arquiteta Madalena Zaccara avisando que está disponível no 
endereço https://issuu.com/ppgavufpeufpbrevistacartema/docs/cartema5, a quinta 
edição da revista Cartema do Programa Associado de Pós-Graduação em Artes Visuais 
da UFPB/UFPE.

Mestrado

NA PRÓXIMA se-
gunda-feira o Progra-
ma de Pós-Graduação 
em Direito do Centro 
Universitário de João 
Pessoa (Unipê) abrirá 
o processo seletivo 
discente do Mestrado 
em Direito para o ano 
de 2017.

As inscrições 
ocorrerão até o dia 25 
de janeiro e o edital 
pode ser conferido 
no endereço unipe.br/
mestrado, sendo que 
no ato da inscrição o 
candidato deverá 
indicar a linha de 
pesquisa à qual pre-
tende se vincular.
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   O livro “Harry Potter e a Criança 
Amaldiçoada” foi o mais vendido em 
2016  no site Amazon norte-americano.
  Em segundo lugar ficou “O Último 
Sopro de Vida”, do médico Paul Kalanithi 
e em terceiro “The Whistler”, de John 
Grisham, ainda inédito no Brasil.

Estimada Socorro Brito no Natal em família, com os filhos Neymar e Ney e os netos Felipe, Rafael, Ana 
Luiza, Bruna e Ana Cecília

Zum Zum Zum

FOtO: Dalva Rocha

Roberta Aquino com a nora Raissa e o filho Roberto que é o aniversariante de hoje

Encontro de poetizas Socorro Ribeiro e Conceição Imperiano

   Roberta Aquino, Roziane Coelho, esta colunista e Clara Germana Albuquerque em 
almoço ontem no Restaurante Mezzan, no Hotel Manaíra, acertaram os últimos detalhes para a 
comemoração do nosso  aniversário no próximo dia 10 de janeiro naquele sofisticado espaço.

Carla Bezerra, Rita de Cássia Andrade e Adriane Holanda em dia de festa na Maison Blu´nelle

FOtO: Reprodução face

FOtOS: Dalva Rocha

FOtO: Goretti Zenaide

Em noite iluminada na Fortaleza de Santa Catarina, Francisco das Chagas 
Gil Messias e Aninha Souto Messias

UtILIZANDO O tema “2017: a paz que preciso!”, será 
realizado hoje o Cenáculo de Fim de Ano promovido há seis 
anos pela Associação Carismática Católica São Pio X e que 
nesta edição deverá reunir cerca de duas mil pessoas.

O evento, que oferece momentos de orações e bênçãos 
para 2017, acontece a partir das 19h na Capela de São Pio X e se 
estende por toda a Rua Afonso Pena, no Centro de Campina Grande 
que estará interditada para a sua realização. A entrada é gratuita 
e serão disponibilizadas cadeiras e telão para os participantes.

Cenáculo de Fim de Ano

Dez anos

A DUPLA de artis-
tas Jorge & Mateus vai 
comemorar os 10 anos 
de carreira no Fest Verão 
Paraíba 2017, que começa 
no primeiro domingo de 
janeiro. Os cantores se 
apresentam neste dia 
com um repertório que 
faz um passeio sobre a 
trajetória de sucesso, 
que está no DVD “Jorge & 
Mateus - 10 Anos”

Cinema

O FILME  “Minha 
Mãe é uma Peça 2”, 
que está em cartaz no 
Cinespaço Mag Shopping, 
arrecadou R$ 8,8 
milhões no último final 
de semana de estreia 
em todo o País.

O longa estrelado 
por Paulo Gustavo é a 
segunda melhor 
bilheteria de estreia no 
cinema nacional, per-
dendo apenas para “Os 
Dez Mandamentos”.

   Os advogados Eulina e André Luiz Franco Aguiar estão curtindo temporada 
de veraneio em Camboinha e hoje recebem para almoço em torno do filho Davi Padilha 
Aguiar que está aniversariando.

   O cantor paraibano Ramon Schnayder vai comandar a festa do Pré Reveillon no 
Villarena Country Club Pub, em Boa Viagem, no Recife.

O ANO que se finda foi marcado por muitas perdas no 
mundo das celebridades e esta coluna fez uma seleção dos 
que se foram como o chargista, caricaturista e humorista 
paraibano Shaolin com apenas 44 anos.

Outros, no cenário nacional e internacional: a atriz Elke 
Maravilha, o médico Ivo Pitanguy, o cantor Cauby Peixoto, o 
cardeal Dom Paulo Evaristo Arns, o ator Domingos Montagner, 
o jornalista Geneton Moraes Neto, o cantor britânico David 
Bowie e a atriz Carrie Fisher, a nossa eterna princesa Leia, da 
série Star Wars que encantou gerações.

Celebridades que se foram

PESQUISA inédita realizada pelas docentes da 
Universidade de Londres, Elise Dietrichson e Fátima 
Sator, revelou que a inclusão do princípio da igualdade 
entre homens e mulheres no documento que, em 1945, 
no cenário global que se seguiu ao término da segunda 
guerra mundial e da criação da ONU, resultou de uma 
proposta e da insistência de diplomatas latino-ame-
ricanas lideradas pela cientista brasileira Bertha Lutz.

A pesquisa coloca o Brasil como protagonista na 
luta histórica pela igualdade de direitos entre mulheres 
e homens, que ainda enfrenta numerosos desafios e 
obstáculos a serem vencidos.

Igualdade de direitos
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Cristiano Ronaldo com mais prêmios

Marcelo Moreno deve ir para a Ucrânia

leão sai eM defesa de Renato gaúCho

Cristiano Ronaldo fechou o ano 
com chave de ouro. Na noite da última 
terça-feira, o atacante levou o "Globe Soccer 
Awards" de melhor jogador do mundo em 
2016, em evento realizado em Dubai, nos 
Emirados Árabes Unidos. Para levar mais 
um prêmio individual, Ronaldo superou 
superou Messi, Jamie Vardy, Gonzalo 
Higuain e Antoine Griezmann na votação 
final e ficou com o troféu pela terceira 
vez - 2011, 2014 e 2016. Sem poder 

comparecer à premiação, por conta de 
compromissos no Real Madrid, Cristiano 
Ronaldo participou via telão e frisou que 
2016 foi o "melhor ano" dele dentro de 
campo, além fazer agradecimentos e 
cutucar os críticos.  “Individualmente e 
coletivamente tem sido provavelmente 
o meu melhor ano. Vencemos a Liga dos 
Campeões com o Real Madrid e ganhei pela 
primeira vez com Portugal um título de 
primeiro nível” disse o camisa 7.

Nem China, nem Brasil. O 
destino de Marcelo Moreno deve ser 
a Ucrânia, já que o Shakhtar Donetsk 
pretende promover o retorno do 
atacante ao clube, que já teria uma 
proposta em mãos. Empresário de 
Moreno, Fabiano Farah informou ao 
site "UOL" que o time ucraniano está 
na briga pelo jogador, assim como o 
chinês Changchun Yatai, seu atual time, 
que já propôs uma oferta de renovação, 

e o Cruzeiro - outro antigo clube do 
boliviano. Há cerca de duas semanas, 
o LANCE! informou que a alta pedida 
salarial de Marcelo Moreno pode o 
afastar da Toca da Raposa. O jogador de 
29 anos pretende receber o vencimento 
que ostenta no futebol asiático - cerca 
de R$ 1 milhão por mês. Os mineiros, 
por outro lado, têm um teto salarial - 
R$ 500 mil mensais - e não pretendem 
ultrapassá-lo em 2017.

Atual consultor de futebol da Portuguesa e treinador da velha guarda do futebol, Emerson Leão reclamou ontem, 
em entrevista à "ESPN Brasil", do que considera falta de respeito nas críticas a técnicos experientes, incluindo-se 
como uma das vítimas. De quebra, ele ainda ironizou colegas que fazendo cursos no exterior, pondo em dúvida a 

qualidade deles para o aprimoramento profissional. O assunto surgiu no programa Bate-Bola Bom Dia, quando o ex-jogador 
e comentarista Zé Elias quis saber de Leão o que achava dos técnicos que buscam estudos por meio de cursos, muitas vezes 
fora do País. Ele também questionou o convidado sobre a polêmica declaração de Renato Gaúcho, dizendo que só estuda 
futebol na Europa quem precisa aprender, e quem já sabe fica na praia jogando futevôlei – esporte que é praticante.

infantino defende 
debate sobre Copa

O presidente da Fifa, Gianni 
Infantino, não se comportará como “um 
ditador” nos debates sobre sua proposta 
de ampliar a Copa do Mundo de 32 para 
48 seleções a partir de 2026, afirmou 
ontem o dirigente em Dubai. “Acredito 
firmemente nisso (em uma Copa com 
48 seleções), mas não sou um ditador, 
evidentemente”, afirmou Infantino ao 
fim de uma conferência esportiva. “É 
algo que precisa ser discutido. Quando 
as federações nacionais falaram disso 
em reuniões anteriores estavam 
amplamente favoráveis, mas é preciso 
haver mais debate”, completou o 
mandatário, à frente da Fifa desde 
fevereiro. Infantino defende um formato 
de Copa do Mundo com 48 seleções, 
com 16 grupos de 3 equipes, a partir da 
edição de 2026 da competição. Com isso, 
acredita que haverá “mais integração” 
no “maior evento esportivo e social” do 
mundo.

MeRCado da Bola

Marinho 
continua 
em alta

O bom desempenho 
com a camisa do Vitória em 
2016 fez de Marinho um dos 
grandes alvos do mercado 
da bola neste fim de ano. 
Flamengo, Santos e Grêmio 
estão interessados no joga-
dor, que disputou 43 jogos 
na temporada e marcou 21 
gols. Recentemente, espe-
culações apontaram uma 
suposta oferta do futebol 
chinês. De férias, o atacan-
te utilizou as redes sociais 
para negar ter sido procura-
do por uma equipe asiática. 

“Fala, galera. Boa noite. 
Pelo jeito, eu sou o último a 
saber mesmo, hein? Falaram 
que eu fui negociado com 
time da China. Nem eu sei. 
Qualquer equipe que quiser 
me tirar do Vitória é só ir lá 
em Salvador, com os dirigen-
tes do Vitória, e tentar me 
tirar. É o único jeito” postou 
Marinho no Instagram. 

O Vitória recebeu ofer-
tas nacionais que incluíam 
empréstimo de jogadores e 
uma compensação financei-
ra. No entanto, o diretor de 
futebol rubro-negro, Sinval 
Vieira, negou a possibilida-
de de negociar Marinho por 
valor inferior ao da multa 
contratual de cinco milhões 

de euros, aproximadamente 
R$ 17,5 milhões. Os direi-
tos econômicos do atacante 
são divididos entre o Vitória 
(50%), Cruzeiro (30%) e JMB 
(20%), empresa que agencia 
a carreira do atleta.

Mattis
Após quase dois anos em 

Salvador, o zagueiro Guilher-
me Mattis está de saída do 
Vitória. O defensor encerrou 
o vínculo com o Leão no final 
desta temporada e não vai 
permanecer em 2017. Em cli-
ma de despedida, Mattis pu-
blicou, em sua conta em uma 
rede social, uma mensagem 
com agradecimentos ao clube 
e à torcida. 

“Obrigado à torcida do 
Vitória pelo carinho de sem-
pre e pelas inúmeras demons-
trações de respeito durante 
todo este tempo. Saio com a 
cabeça erguida e pela porta 
da frente de um clube que 
aprendi a respeitar. Guarda-
rei para sempre o período em 
que morei em Salvador com 
minha família” disse Mattis 
em trecho da mensagem.

No texto, Guilherme Mat-
tis lembrou a primeira tem-
porada no Vitória, quando 
foi peça importante da cam-
panha de acesso à Primeira 
Divisão. Em 2016, contudo, a 
realidade do zagueiro foi ou-
tra. Ele se lesionou no início 
da temporada e passou quase 
todo o ano em recuperação.

Atacante ironiza até 
proposta da China em 
mensagem no Instagram

foto: divulgação/Vitória

foto: Reprodução
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Temporada 2016 terá 
início no dia 26 de abril, 
em Catolé do Rocha

Vem aí mais uma temporada 
futebolística e a certeza de 
que teremos um dos melho-
res campeonatos já vistos 
pelo torcedor. Os clubes 
investiram alto. Vamos ter 
um Treze bem mais forte, 
afinal o Alvinegro quer apagar 
a má campanha deste ano 
quando terminou em sexto 
lugar. Atrações não faltam 
em nossos principais clubes, a começar pelo Galo que 
trouxe Marcelinho Paraíba, que dias atrás era anun-
ciado como jogador do Campinense. O Auto Esporte 
contratou Fábio Bilica, que assim como Marcelinho 
integrou a Seleção Brasileira. É esperado um campeo-
nato equilibrado, mesmo Belo e Raposa favoritos.

Estadual 2017

Novos desafios para a 
PB na Copa São Paulo

A partir da próxima terça-feira os clubes paraibanos 
iniciam a sua jornada em mais uma edição da Copa São 
Paulo de Futebol Júnior e bem mais preparados, afinal 
Auto Esporte e Botafogo vêm treinando desde o início 
do segundo semestre visando a competição mais im-
portante de base da América do Sul. É a grande chance 
de um jovem talento aparecer e se firmar como jogador 
profissional, realizar o seu maior sonho. A essa altura 
muitos contam as horas que faltam para estrear sob os 
olhos de empresários dos mais diversos clubes do Brasil 
que vão estar nas sedes fazendo observações.

E o que esperar de nossos representantes? A boa 
campanha do Botafogo este ano, quando conseguiu pela 
primeira vez passar para a segunda fase, feito bastante 
perseguido por outros clubes paraibanos ao longo de 
várias participações, sem sucesso, serve de inspiração 
para o próprio Botafogo que já sonha ir bem mais longe 
e do Auto Esporte que vem realizando um excelente tra-
balho de base e vai a Copinha muito confiante em fazer 
história.

A Copa São Paulo aumentou o seu grau de dificul-
dade em função do pouco tempo para treinar e jogar.  
Os clubes farão nessa primeira fase três jogos em uma 
semana (terça, quinta e sábado), atuando a cada 48 ho-
ras e numa temperatura em torno de 30 graus. Como se 
vê o desgaste é imenso. Então, fisicamente os jogadores 
precisam estar bem preparados para aguentar essa carga 
máxima de trabalho.

Infelizmente não vou estar presente nesta edição 
– já fui a 10 Copas – mesmo tendo sido convidado pelo 
Auto Esporte. O Campeonato Paraibano começa no dia 8 
de janeiro e diante de outros compromissos decidi acom-
panhar a competição por aqui na torcida para que nossos 
representantes façam bonito como fez o Botafogo 
este ano ao passar para a segunda fase. Não é à toa 
que o Belo revelou o meia Gianotti, hoje no Palmeiras. O 
Botafogo com certeza está com mais apetite e o Auto 
Esporte convicto de que pode fazer uma bela competi-
ção. Sucesso para nossos representantes.

A FPF vai trabalhar em 2017 para que o Campeonato Feminino 
dobre o número de participantes. A informação é do diretor 
técnico da Entidade, Antônio Carlos de Andrade Medeiros que 
já recebeu o sinal verde do presidente Amadeu Rodrigues.

Futebol feminino

Neste sábado acontece a 
corrida mais esperada do 
ano, a São Silvestre, e mais 
uma vez a Paraíba não tem 
atleta de ponta para brigar 
por uma posiçao de desta-
que na prova internacional.

São Silvestre
Rodrigo, do Vasco, continua 
como o jogador mais chato 
do futebol brasileiro. Ele foi 
eleito numa pesquisa da Uol 
que ouviu diversos jogadores. 
Ele recebeu 15,25% dos votos. 
Zagueiro tinha ganho em 2015. 

Mais chato

O presidente da Federação Paraibana de Futebol, Amadeu 
Rodrigues, informou aos clubes campeões da categoria de base 
que a premiação em dinheiro será feita na primeira quinzena de 
janeiro. Ainda falta receber a premiação a Ponte Preta (campeão 
Sub-17 e Sub-20), o Estudante (campeão Sub-15), e o Botafogo 
(campeão feminino), além do Kashima (vice-campeão feminino).

Premiação

varellajp@yahoo.com.br

Geraldo 
Varela

O Governo do Estado 
por meio da Secretaria de Es-
tado da Juventude, Esporte e 
Lazer (Sejel) definiu nesta 
quarta-feira (28) o calendá-
rio oficial dos Jogos Escola-
res e Paraescolares 2017. Em 
reunião realizada na gerên-
cia do desporto físico da Se-
jel, a equipe técnica dos Jo-
gos, juntamente com alguns 
coordenadores, discutiram 
detalhes da organização, que 
envolve toda parte operacio-
nal e logística do evento.

Em 2017, novamente os 
Jogos serão realizados nas 14 
regiões da Paraíba e também 
em duas cidades consideradas 

microrregionais e o início está 
previsto para o dia 26 de abril, 
em Catolé do Rocha. Um dia 
depois, será a vez de Pombal 
abrir o evento e em seguida, 
Cajazeiras e Sousa, no dia 28. 
Em maio, nos dias 3, 4, 5, 9, 
10, 11 e 18, estarão iniciando 
em Bayeux, João Pessoa, Areia, 
Campina Grande, Patos, Itapo-
ranga, Princesa Isabel e Mon-
teiro, respectivamente. 

No mês de junho, haverá 
a etapa de Cuité, no dia 19; a 
de Itabaiana, dia 22, além de 
Guarabira e Mamanguape, nos 
dias 23 e 24. “O calendário 
está todo pronto para 2017 e 
isso prova o quanto o Governo 
do Estado tem se comprome-
tido com os Jogos Escolares 
e Paraescolares. Além das 14 
cidades sedes das regionais, 

foi criado também duas micro 
regiões, que estão sediadas 
em Areia e Bayeux, porque as-
sim, mais aluno e escolas, tem 
a possibilidade de participar”, 
disse o coordenador geral, 
José Hugo.

As modalidades em 
disputa são: atletismo, bad-
minton, basquete, ciclismo, 
futsal, ginástica rítmica, han-
debol, judô, luta olímpica, 
natação, tênis de mesa, vôlei 
de quadra, vôlei de praia e 
xadrez. Já as do paraescola-
res, terão as de: goalball, tê-
nis de quadra, tênis de mesa, 
natação, judô e atletismo.

“A equipe técnica já orga-
nizou tudo para 2017 com o 
objetivo de tudo transcorrer 
na sua devida normalidade 
no que diz respeito aos Jogos 

Escolares e Paraescolares. O 
Governo do Estado vai movi-
mentar o esporte como um 
todo, no próximo ano, com 
um calendário repleto de ati-
vidades, programa e projetos, 
visando o bem-estar da popu-
lação”, frisou o titular da Sejel, 
Bruno Roberto.

“Além das 14 cidades 
sedes das regionais de ensi-
no, a atual gestão, ampliou 
criando a microrregional, em 
Areia e Bayeux, o que agre-
ga mais escolas participan-
do dos Jogos e assim, mais 
alunos inserem-se na maior 
competição do desporto es-
colar da Paraíba. É o  Gover-
no do Estado já todo plane-
jado para os Jogos de 2017”, 
disse um dos coordenadores, 
José Hugo.

Longe das quadras para se 
recuperar de uma grave lesão no 
ombro direito, o central do Sesi 
Sidão vem acompanhando mais 
de perto o desempenho de sua 
esposa, a levantadora Dani Lins, 
do Osasco, na Superliga feminina. 
O jogador, assim como a central 
Thaisa, acredita que o nível das 
competições brasileiras caiu nos 
últimos tempos e que grande par-
te deste déficit se dá devido à or-
ganização da Confederação Brasi-
leira de Vôlei (CBV).

"O Brasil está muito abaixo, 
não só da Itália. Já acompanhei 
campeonato Turco, Italiano, Rus-
so, Polonês. Brasil está muito abai-
xo de todos esses. Primeiro pelo 
ranking. Temos que repensar, por-

que nosso voleibol está perdendo, 
enquanto os outros países estão 
ganhando com as nossas jogado-
ras", afirmou o atleta em entre-
vista à "Gazeta Esportiva".

Sidão critica o sistema da CBV 
de ranquear as jogadoras e per-
mitir aos clubes brasileiros "pon-
tuações" para compor seu elenco. 
Neste esquema, jogadoras com 
ranking alto, como Natália, Thai-
sa, Adenízia e Fabíola, por exem-
plo, perdem espaço nas equipes 
nacionais pelo risco de estourar o 
máximo permitido pela entidade.

"O tanto de mulher que está 
jogando fora porque não tem 
time. Por que só podem duas de 
7 pontos. Onde já se viu uma das 
melhores do mundo como a Na-

tália ter que jogar fora do Brasil 
porque aqui não tem lugar para 
ela por causa do ranking", la-
mentou Sidão. A ponteira cam-
peã olímpica com a Seleção Brasi-
leira trocou o Rio de Janeiro pelo 
Fenerbahçe, da Turquia, nesta 
temporada.

"A gente tem que rever algu-
mas coisas. Acho que a CBV não 
está fazendo bem para o nosso 
voleibol. Tenho certeza que eles 
vão me ligar e falar um monte de 
m*** para mim, mas não estou 
nem aí. Acho que eles têm que 
pensar no vôlei, mas eles estão 
estragando o voleibol. Em termos 
de organização, arbitragem, esta-
mos bem atrás dos outros países", 
desabafou o central de 34 anos.

Sidão aposta na mulher como grande atleta
VOLEIBOL

A equipe da Secretaria Estadual de Juventude, Esporte e Lazer se reuniu demoradamente e traçou as datas dos Jogos em 2017

Um ano frutífero e 
muito promissor. Dez even-
tos realizados, mais de mil 
atletas participando ativa-
mente, numa média de 30 
clubes envolvidos, além da 
interiorização do esporte, 
uma marca registrada em 
2016 pela entidade. Esta é 
a observação feita por Ail-
ton Cavalcanti, presidente 

da Federação Paraibana de 
Beach Soccer, ao longo de 
toda a temporada.

“Apesar das dificul-
dades estarem em alta na 
atualidade, o Beach Soc-
cer Paraibano passa mais 
um ano de cabeça ergui-
da”, afirmou ele, que disse 
ter iniciado as atividades  
no mês de janeiro. “Como 
sempre fazemos, com os 
preparativos para a Copa 
Verão que teve início no dia 

27 de fevereiro no mascu-
lino adulto e Sub-13”, ale-
gou, prometendo um 2017 
muito mais promissor.

Segundo Ailton, a Taça 
da Integração Nordeste de 
Beach Soccer, realizado no 
mês de maio, foi um mar-
co para a entidade, quando 
ocorreu com as equipes do  
Moroni e Seleção de Maman-
guape ambas da Paraíba e o 
ABC/RN e o Flamengo/PI. 

“Um verdadeiro suces-

so. Na ocasião, o campeão foi 
a seleção de Mamanguape”, 
comemorou ele, afirmando 
que em julho, outro evento 
que marcou a modalidade 
esportiva foi o Torneio Se-
letivo Escolar Sub-17, que 
apontou a seleção paraibana 
para a Copa Brasil Escolar 
de Beach Soccer. “Muitas fo-
ram as competições na tem-
porada e encerramos o ano 
com muita produtividade”, 
finalizou.

Beach Soccer paraibano teve avanço em 2016
dESEMPENhO

Marcos Lima
marcosauniao@gmail.com



Fla renova com três jogadores
MÁRCIO ARAÚJO, ARÃO E MURALHA
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Meia Nenê desmente que 
está de saída do Vasco e 
aguarda uma definição

FotoS: Divulgação
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RODRIGÃO INTERESSA A GRÊMIO, bAHIA, SPORT E vITÓRIA

O Santos vai analisar os elencos dos quatro clubes interessados no atacante Rodrigão – Grêmio, Bahia, Sport 
e Vitória – para definir possíveis reforços e sugerir trocas em empréstimo de um ano. Sem grandes recursos 
financeiros, o Peixe vê as trocas como forma de melhorar o elenco sem gastar muito. O clube ainda sugeriu 

Serginho e Thiago Ribeiro para Vitória e Atlético-PR em troca de Marinho e Marcos Guilherme, respectivamente, mas 
as negociações não avançaram. À procura de um outro centroavante para ser sombra de Ricardo Oliveira, o Peixe está 
disposto a ceder Rodrigão. A diretoria e comissão técnica entendem que seria importante uma experiência em outro 
clube, com chances de ter uma sequência como titular. 

Ricciardo exalta o 
clima na Red bull

Daniel Ricciardo e Max 
Verstappen formaram uma dupla de 
sucesso na Red Bull na temporada de 
2016 da Fórmula 1. O australiano, 
inclusive, exaltou como a equipe 
trata a disputa entre ele e seu 
companheiro."Acho que a Red Bull tem 
o equilíbrio bom. Eu, definitivamente, 
nunca tive medo de lutar com Max. A 
equipe nunca teve que dizer, "Olha, 
vocês não podem fazer isso". Então 
acho que foi a abordagem certa e 
eles devem continuar fazendo isso. 
Até o momento, temos lidado com 
isso como homens. Houve respeito", 
disse ao "Motorsport.com". Apesar 
da liberdade, Ricciardo revelou que a 
Red Bull pede para que ambos pilotos 
tomem cuidado para, durante alguma 
batalha, não se tocarem e acabarem 
saindo da corrida, o que prejudicaria a 
equipe como um todo.

Donizete quer salários de R$ 300 mil

verón assina contrato com Estudiantes

O volante Leandro Donizete tem 
mão duas propostas para 2017. Uma 
do Atlético-MG, clube que defendeu nas 
últimas cinco temporadas, e outra do 
Santos, equipe comandada por Dorival 
Júnior, treinador com quem trabalhou em 
outras duas ocasiões, na Ferroviária, de 
Araraquara, e no Coritiba. Caso o jogador 
opte pela melhor proposta financeira, o 
destino vai ser o Santos.Para atender o 
desejo de Dorival Júnior e tirar Leandro 

Donizete do Atlético, o Santos ofereceu 
um contrato com três anos de duração 
e um salário mensal por volta de R$ 300 
mil. Essa quantia significa que o jogador 
vai receber R$ 10 milhões entre 2017 
e 2019 para defender o clube paulista. 
Após escutar a oferta da diretoria 
mineira, Leandro Donizete colocou suas 
condições para seguir em Belo Horizonte. 
Salário de R$ 300 mil mensais e três anos 
de acordo.

O Estudiantes anunciou ontem 
que o seu atual presidente, Juan 
Sebastián Verón, assinou um contrato 
de 18 meses para voltar a jogar. O meio-
campista de 41 anos é o segundo reforço 
do clube para a temporada, na qual 
voltará a disputar a Copa Libertadores.
Verón estava treinando desde novembro 
para recuperar a forma física e já tem até 
data de reestreia: dia 8 de janeiro, contra  
o Bayer Leverkusen, pela Florida Cup. No 

contrato, o presidente e agora jogador 
estipulou que receberá um salário mínimo 
que será doado para desenvolvimento 
do clube. No comunicado, o Estudiantes 
esclarece que dupla função não viola o 
estatuto. “Vale esclarecer que o espírito 
do Estatuto do Estudiantes de La Plata 
visa impedir a atuação dos dirigentes 
que, utilizando de tal condição, celebram 
contratos com a instituição para benefício 
pessoal”, diz o comunicado.

A ansiedade por refor-
ços da torcida Rubro-Negra 
ainda não foi amenizada 
manhã de ontem, mas novi-
dades foram anunciadas via 
site oficial do Flamengo. A 
principal delas é renovação 
de Márcio Araújo, que teve 
seu contrato ampliado até 
dezembro de 2017.

Márcio, que completa 
33 anos em junho, soma 163 
partidas e três gols marca-
dos pelo Flamengo. O mais 
importante deles saiu na 
decisão do Carioca de 2014, 
disputada pouco mais de um 
mês após sua estreia oficial 
pelo clube. Apesar do prota-
gonismo na final em ques-
tão, passou a ser persegui-
do pela torcida a partir de 
2015. 

No último jogo do Fla-
mengo no Maracanã em 
2016, a vitória por 2 a 0 sobre 
o Santos, foi muito vaiado ain-
da no anúncio da escalação 
do time. Saiu-se bem, deixou 
o campo aplaudido e desa-
bafou ao microfone da Rádio 
Globo, afirmando que deveria 
ser aplaudido pela torcida.

O goleiro Alex Muralha 
e o volante Willian Arão, 
que já tinham assinado lon-
gos contratos ao chegarem 
à Gávea, tiveram seus vín-
culos estendidos em um ano 
cada. O de Arão agora vence 

em dezembro de 2019, 12 
meses antes do de Muralha. 
Em relação à dupla, além da 
ampliação, houve uma valo-
rização salarial.

Na mesma nota, o Fla-
mengo também anunciou a 
renovação de contrato do 
zagueiro Juan, que, a exem-
plo de Márcio Araújo, passa 
a ter vínculo até dezembro 

de 2017. O acerto com o za-
gueiro, porém, já havia sido 
colocado no papel no dia 28 
do mês passado.

Nenê sem clube
No início da tarde de 

ontem, o meia Nenê publi-
cou uma nota oficial em 
seu site. No comunicado, 
o jogador do Vasco, que se 

envolveu em polêmica na 
semana passada admitindo 
pela primeira vez a possi-
bilidade de deixar o clube, 
reafirmou ser atleta vascaí-
no até o fim de 2018, mas 
deixou nas mãos da direto-
ria a decisão sobre sua per-
manência ou não em 2017. 
Acompanhe a seguir a nota 
oficial na íntegra.

“Diante das notícias 
que foram veiculadas nos 
últimos dias, venho a públi-
co reafirmar que sou atleta 
do Vasco da Gama, com con-
trato válido até o final de 
2018.  Ao contrário do que 
foi especulado, em nenhum 
momento eu ou meu em-
presário iniciamos conver-
sas com outro clube. E mui-

to menos manifestamos à 
diretoria do Vasco meu de-
sejo de deixar São Januário 
nesta virada de temporada. 

Vale lembrar que, no 
final do ano passado, surgi-
ram diversas possibilidades 
de transferência e optei por 
permanecer em São Januá-
rio, ampliando a duração do 
vínculo por mais um ano. 

Willian Arão e Muralha tiverem seus vínculos estendidos e aumento salarial. Já Márcio Araújo, bastante contestado pela torcida, vai permanecer por mais um ano no clube

Competição apresenta times mais jovens que os jogadores
A Copa São Paulo é o tor-

neio de futebol de juniores 
mais reconhecido do Brasil e, 
em 2017, chega à sua 48ª edi-
ção. Além das diversas revela-
ções que veremos nos canais 
ESPN no mês de janeiro, mui-
tos clubes novos vão surgindo. 
E alguns deles, inclusive, são 
até mais novos que os próprios 
jogadores do certame.

De acordo com o regu-
lamento, apenas jogadores 
nascidos entre 1997 e 2001 
podem disputar o campeonato 
por suas equipes, ou seja, ten-
do de 16 a 20 anos de idade. E, 
ao todo, são 16 times mais jo-
vens do que isso.

O mais novo de todos é o 
Pérolas Negras. A equipe de 
Porto Príncipe, capital do Hai-
ti - o País mais pobre de toda a 
América - foi fundada em 2011 
a partir de um projeto social da 
ONG Viva Rio no Haiti e é com-
posto por atletas refugiados da 
nação caribenha.

Na segunda posição de 
time mais jovem da Copa São 
Paulo vem a Desportiva Pa-
raense. Com apenas seis anos 
desde sua fundação, o time de 
Marituba-PA é o primeiro clu-
be-empresa do Pará e é volta-
do totalmente para a formação 
de jogadores. No mesmo ano 
da Desportiva foi fundado o 

Novoperário, de Campo Gran-
de-MS. O clube é estreante no 
principal torneio de base do 
Brasil e logo de cara terá o pró-
prio “Galo” pela frente no gru-
po 4, de Novorizonte. O grupo 
mais jovem de toda a Copa São 
Paulo será o 27, composto pelo 
grande Fluminense e pelos no-
vatos Grêmio Osasco - anfitrião 
e fundado em 2007 - e Real 
Noroeste-ES, de 2008. O Inter-
porto-TO, de 1990, completa a 
chave.

Time anfitrião do primei-
ro grupo da Copinha, o Votu-
poranguense foi fundado em 
2009 e enfrentará Grêmio, Bra-
sília-DF e do Auto Esporte-PB. 

COPA SÃO PAULO

O Votuporanguense é uma das novidades e será adversário do Auto Esporte no jogo de estreia
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No próximo sábado haverá o 
último amistoso contra o 
Ferroviário pernambucano

Gerson vê o time em evolução
AUTO ESPORTE

O técnico do Auto Esporte, 
Gerson Júnior, gostou muito da 
exibição da equipe no amistoso da 
última terça-feira contra a Despor-
tiva Guarabira, quando o Clube do 
Povo venceu por 4 a 0. Segundo 
ele, houve um crescimento signifi-
cativo no desenvolvimento técnico 
e tático, após o primeiro jogo-trei-
no, contra a Seleção de Pedras de 
Fogo, mas admite que o time preci-
sa melhorar muito ainda. 

"Houve uma melhora signifi-
cativa, mas precisamos melhorar 
muito mais antes da estreia no 
Campeonato Paraibano, domingo 
dia 8, contra o CSP. Quero todos 
falando a mesma língua do 1 ao 
11. Este time tem que estar afina-
do para entrar com o pé direito na 
competição. Nós sentimos o time 
aguerrido tentando colocar em 
prática tudo aquilo que treinamos. 
Fizemos algumas variações táticas 
e gostei do que vi", disse o treina-
dor.

Ontem, o dia foi de recupe-
ração com treinamentos regene-
rativos para os que jogaram. Os 
demais, que não jogaram na terça, 
treinaram normalmente. Este foi 
o caso dos atletas William Recife, 
atacante; Bruno, lateral esquerdo, 
e Kevin, atacante.

Os atletas sentiram um des-
conforto muscular, mas deverão 
participar do próximo amistoso 
da equipe, sábado, às 9 horas da 
manhã, no Estádio Evandro Le-
lis, contra o Ferroviário de Recife. 
O Estádio, mais conhecido como 
Mangabeirão, pertence ao Auto Es-
porte, e estava fechado para uma 
reforma no gramado. A partida 
marcará a reabertura do campo. 

Copa São Paulo
O time do Auto Esporte, que 

vai participar da Copa São Paulo de 
Futebol Junior, fez na terça-feira, 
o último amistoso de preparação 
para a estreia na competição, dia 3 
de janeiro. A garotada enfrentou o 
ABC de Natal, que também se pre-
para para o torneio. 

O Alvirrubro perdeu de golea-
da, 5 a 0. Os gols da equipe poti-
guar foram marcados por Leandro, 
Berguinho, Bebeto, Fessin e Rafi-
nha.

Ivo Marques
ivo_esportes@yahoo.com.br

Assim como tinha prometido o 
diretor de futebol, Dudu Medeiros, 
o Serrano apresentou ontem o novo 
técnico para dirigir a equipe no Cam-
peonato Paraibano de 2017. Trata-se 
do gaúcho André Prodes, de 47 anos. 
A apresentação foi no Centro de Trei-
namento Gran Peças, e ele já coman-
dou o primeiro treino. André Prodes 
assumiu o comando técnico do Lobo 
da Serra, após o pedido de demissão 
do treinador Betão, no último final 
de semana, após a derrota por 3 a 0 
para o Botafogo. André é gaúcho de 
São Leopoldo-RS, tem formação em 
Educação Física e especialização em 
Educação Psicomotora. Trabalhou 16 
anos nas Categorias de Base do In-
ternacional-RS, e acumula passagens 
também pelo Goiás-GO, Atlético Pa-
ranaense-PR, Juventude-RS, Despor-
tivo Brasil-SP, Sport-PE, Brasília-DF e 
Goianésia-GO.

Ele não tem nenhum título como 
profissional, mas nas categorias de 

base tem vários, como o da Copa Bra-
sil de Futebol Júnior no Rio de Janeiro 
(2001), Gaúcho Júnior (2002), Gaúcho 
Juvenil (1999, 2000, 2007, 2008), den-
tre outros.

O diretor de futebol, Dudu Medei-
ros, se reuniu ontem com o treinador e 
está muito otimista em relação ao tra-
balho do gaúcho. "É uma pessoa que 
eu conheço muito. Já fui atleta dele, e 
sei como ele trabalha. Tem uma manei-
ra muito parecida com a minha de en-
carar as coisas do futebol. Vamos ago-
ra traçar um planejamento para por 
em prática até o início do Campeona-
to Paraibano. A princípio, só faremos 
um jogo treino, caso ele ache que seja 
necessário, a mesma coisa em relação 
a contratações", adiantou o dirigente. 
A estreia do Serrano no Campeonato 
Estadual está programada para o dia 
8 de janeiro, às 16 horas, no Estádio 
Amigão, em Campina Grande, contra 
o campeão paraibano atual, o Campi-
nense. (IM)

André Prodes assume equipe em substituição a Betão
GRÊMIO SERRANO

Itamar Schulle realiza coletivo visando jogo contra o Santa
O técnico Itamar Schulle 

define hoje a equipe que deverá 
começar jogando amanhã, no úl-
timo amistoso da pré-tempora-
da, diante do Santa Cruz do Rio 
Grande do Norte. O jogo marcará 
a reabertura do Estádio Joaquim 
de Almeida Sobrinho, no CT da 
Maravilha do Contorno, que es-
tava fechado para reforma no 
gramado. A partida está progra-
mada para as 15h15. Os preços 
dos ingressos são R$ 15,00 para 
não sócios e R$ 10,00 para só-
cios.

A expectativa é que o trei-
nador Schulle escale alguns atle-
tas considerados titulares, que 
ainda não jogaram nestes jogos-
treino da pré-temporada, como 
é o caso dos zagueiros Plínio e 
Bruno Maia, os volantes Amaril-
do e Djavan, o meia Tarcísio, e o 
atacante Diogo Campos. 

Na última terça-feira, o trei-
nador do Botafogo foi visto nas 
arquibancadas da Vila Olímpica 

Parahyba, assistindo o jogo do 
Auto Esporte contra a Despor-
tiva Guarabira. Ele preferiu não 
falar sobre o que achou, e limi-
tou-se a dizer que está apenas 
observando todas as equipes 
que vão participar do Campeo-
nato Paraibano de 2017, porque 
serão adversários do Belo.

Sub-19
Enquanto o time profis-

sional se prepara para o último 
amistoso da pré-temporada, os 
garotos do Sub-19 já viajam no 
fim de semana para São Paulo. O 
Belo estreará no próximo dia 3 
de janeiro na Copa São Paulo de 
Futebol Junior, diante do Vasco 
da Gama, em São Carlos.

Na última terça-feira, a garo-
tada enfrentou o time profissio-
nal do CSP, no campo do Unipê, 
e venceu por 2 a 1. O Tigre saiu 
na frente, mas o Belo conseguiu 
virar o jogo, com gols de Marqui-
nhos e João Pedro. (IM)

BOTAFOGO-PB

Hoje os jogadores do Botafogo trabalham nos dois expedientes. O próximo objetivo é o amistoso contra o Santa Cruz-RN

Técnico já passou por várias equipes como o Juventude

Amistoso contra a Desportiva Guarabira realizado na última terça-feira na Vila Olímpica Parahyba quando o Alvirrubro marcou 4 a 0, atuação que agradou ao treinador

FOTO: Divulgação/Botafogo

FOTO: Divulgação/Auto Esporte

Foto: Reprodução/Internet



PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIÃO
AVISO DE ADIAMENTO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00026/2016
O Pregoeiro Oficial comunica o adiamento do Pregão Presencial nº 00026/2016, para o dia 09 de 

Janeiro de 2017 às 08:00 horas, no mesmo local inicialmente divulgado: Rua Juviniano Gomes de 
Lima, SN - Centro - Damião - PB. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, 
no referido endereço.

Telefone: (083) 3635-1013.
Email: damiaoprefeitura@gmail.com

Damião - PB, 28 de Dezembro de 2016
JARKISOMIR OLIVEIRA SANTOS - Pregoeiro Oficial

  
ESTADO DA PARAÍBA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE
SECRETARIA DE OBRAS

EXTRATO DE TERMO ADITIVO
INSTRUMENTO: TERMO ADITIVO Nº 3 DO CONTRATO DE Nº 2.08.015/2015/CJ/SECOB/

PMCG. PARTES: SECOB/CONSTRUTORA E SERVIÇOS DE LIMPEZA CRC LTDA, CNPJ/MF: 
11.622.715/0001-00. OBJETO CONTRATUAL: EXECUÇÃO DAS OBRAS REMANESCENTES DE 
MELHORIAS DAS CONDIÇÕES HABITACIONAIS E  SANEAMENTO BÁSICO  NAS CASAS DUPLEX 
NO BAIRRO DO PEDREGAL, NO MUNICÍPIO DE CAMPINA GRANDE/PB. OBJETO DO ADITIVO: 
PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA CONTRATUAL POR MAIS DE 120 (CENTO E VINTE) DIAS. FUN-
DAMENTAÇÃO: COM FULCRO NO ART 57, INCISO I, § 1º E § 2º, DA LEI 8666/93. TOMADA DE 
PREÇOS Nº 2.08.007/2015. MANTENDO AS DEMAIS CLÁUSULAS INALTERADAS. SIGNATÁRIOS: 
ANDRÉ AGRA GOMES DE LIRA E CARLOS ROBERTO CLAUDINO DE SOUZA FILHO. DATA DE 
ASSINATURA: 07/11/2016.

ANDRÉ AGRA GOMES DE LIRA
Secretário de Obras

PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY
EXTRATO DE CONTRATO

OBJETO: Contratação de empresa especializada para reforma das Escolas Municipais Maria do 
Socorro Martins da Costa (Sítio Barra), Escola da Sítio Lagoa Seca e do Sítio Estivas neste Município 
de Igaracy/PB, conforme edital e convênio.

FUNDAMENTO LEGAL: Tomada de Preços nº 00003/2016, processada nos termos da Lei Federal 
nº 8.666/93 e suas alterações, Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006.

DOTAÇÃO: Recursos Proposta: Convênio 407/2015 - Secretaria de Estado da Educação e o Mu-
nicípio de Igaracy através das seguintes Dotações Orçamentárias: 09.001 - Secretaria de Educação, 
Cultura, Esporte e Turismo – Elemento de Despesa - 4.4.90.51 - Obras e Instalações.

VIGÊNCIA: 06 (seis) meses.
PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Igaracy e CONSTRUTORA DAKI LTDA - R$ 

65.581,00.
Igaracy - PB, 27 de dezembro de 2016.

DEUSALEIDE JERÔNIMO LEITE
Prefeita Municipal
CONTRATANTE

CONSTRUTORA DAKI LTDA
CNPJ nº. 20.002.412/0001-78

JOAQUIM CLEMENTINO NETO
CPF nº 234.645.692-610

CONTRATADO
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O Pregoeiro Oficial comunica o adiamento do Pregão Presencial nº 00026/2016, para o dia 09 de 
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 PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA
SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA

RESULTADO DE JULGAMENTO DA AMOSTRA E ADJUDICAÇÃO II
PROCESSO Nº. 2015/069428 PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 09017/2016.

Objeto: Sistema de Registro de Preços para Eventual Aquisição de Livros de Inglês, Espanhol e 
Francês, destinados ao Centro de Línguas Estrangeiras da Rede Municipal de Ensino. 

A Pregoeira oficial da Secretaria da Educação e Cultura torna público o Resultado de Julgamento 
das amostras dos Itens 02, 03, 10, 12, 13 e 14, do pregão acima citado. Após a averiguação feita pela 
Comissão de Avaliação de Bens e Serviços, ficou constatado que:

FORAM APROVADAS:
As amostras apresentadas pela empresa M2 COMÉRCIO GERAL LTDA EPP, inscrita sob o CNPJ: 

21.203.692/0001-45, referente aos itens 02, 03, 10, 12, 13 e 14 por cumprirem com as especificações 
contidas no Edital;

Diante do exposto, a Pregoeira Adjudica os itens do objeto licitado ao qual as amostras foram 
APROVADAS em favor da empresa vencedora.

João Pessoa, 28 de dezembro de 2016.
Gláucia Kaline A. da Fonseca Carvalho

Pregoeira da CSL/SEDEC

 PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA
SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA

RESULTADO DE JULGAMENTO DAS AMOSTRAS
PROCESSO Nº. 2016/045570 PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 09015/2016.

OBJETO: Sistema de Registro de Preços para eventual aquisição de equipamentos eletrônicos, 
eletrodomésticos e mobiliário em geral para as Escolas, Creis, anexos e Setores Administrativos da 
Rede Pública Municipal..

A Pregoeira oficial da Secretaria da Educação e Cultura torna público o Resultado de Julgamento 
das amostras dos Itens 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 13, 14, 15 e 16 do pregão acima 
citado. Após a averiguação feita pela Comissão de Avaliação de Bens e Serviços, ficou constatado que:

FORAM APROVADAS:
As amostras apresentadas pela empresa: VENDE TUDO MAGAZINE, inscrita sob o CNPJ: 

05.765.913/0001-12, referente aos itens 01, 02, 03, 05, 07, 08, 11, 13, 14, 15 e 16; pela empresa: 
MÓVEIS JB INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA, inscrita sob o CNPJ: 02.464.845/0001-63, referente 
aos itens 04, 06, 09, 10 e 12, por cumprirem com as especificações contidas no Edital;

FOI FRACASSADO:
O item 17, tendo em vista que as empresas participantes ou não estavam habilitadas ou não 

aceitaram as contrapropostas.
Diante do exposto, a Pregoeira Adjudica os itens do objeto licitado aos quais as amostras foram 

APROVADAS em favor das empresas vencedoras.                                                                                                       
João Pessoa, 28 de dezembro de 2016.

Gláucia Kaline A. da Fonseca Carvalho
Pregoeira da CSL/SEDEC

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
GESTÃO DE CONTRATOS – GECON

PORTARIA MUNICIPAL N.º 481 DE 27 DE DEZEMBRO DE 2016.
Processo Administrativo n.º 2015/118650

Assunto: Suspensão dos Efeitos da Penalidade Administrativa
O Secretário de Administração do Município de João Pessoa/PB, no uso das atribuições que lhe 

são conferidas por Lei, resolve, pelo presente instrumento, com fundamento na Decisão Judicial pro-
ferida nos autos do Processo nº 0861865-52.2016.8.15.2001 que deferiu o pedido liminar requerido 
pelas respectivas empresas, determinando a imediata SUSPENSÃO DOS EFEITOS DA DECISÃO 
ADMINISTRATIVA Nº 010/2016, esta anteriormente publicada na Portaria de nº 441/2016; atenden-
do ao Ofício nº 2112/2016 da – Procuradoria Geral do Município – PGM, Processo Administrativo 
nº 2016/112924, torna pública a SUSPENSÃO DA APLICAÇÃO DA PENALIDADE de suspensão 
temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a administração, pelo prazo 
de 02 (dois) anos, declaração de inidoneidade e multa de 10% em desfavor das empresas DESK 
MÓVEIS ESCOLARES E PRODUTOS PLÁSTICOS LTDA, CNPJ n.º 47.148.958/0001-60 e DELTA 
PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA, CNPJ: 11.676.271/0001-88, na forma prevista nas leis adjacentes.

Publique-se e notifique-se.
Roberto Wagner Mariz Queiroga

Secretário de Administração
  

 PREFEITURA MUNICIPAL DE LIVRAMENTO
HOMOLOGAÇÃO

DA DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 003/2016
A Prefeita de Livramento/PB, no uso de suas atribuições legais. Resolve: Homologar, o resultado 

da Dispensa de Licitação nº 003/2016. Objeto: Prestar serviços na perfuração de 20 (vinte) poços 
de água, em rocha alterada e em rocha sã com revestimento em PVC, que serão definidos após 
a visita técnica nos locais indicados pelo município de Livramento/PB. Pessoa jurídica: Fernando 
Teixeira Batista CNPJ: 07.781.450/000108, com o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), por cada 
poço perfurado, perfazendo o valor total de R$ 100.000,00 (cem mil reais), pelos 20 (vinte) poços. 
Publique-se e cumpra-se.

Livramento/PB, 27 de dezembro de 2016.
CARMELITA ESTEVÃO VENTURA SOUSA 

PREFEITA

PREFEITURA MUNICIPAL DE LIVRAMENTO

RATIFICAÇÃO DE DISPENSA
DE LICITAÇÃO Nº 003/2016

Ratifico, nos termos do art. 26 da lei 8.666/93, a decisão da Procuradoria Geral do Município de 
Livramento/PB, exarada todas às fls. da Dispensa de Licitação nº 003/2016. Objeto: Prestar serviços 
na perfuração de 20 (vinte) poços de água, em rocha alterada e em rocha sã com revestimento em 
PVC, que serão definidos após a visita técnica nos locais indicados pelo município de Livramento/PB. 
Pessoa jurídica: Fernando Teixeira Batista CNPJ: 07.781.450/000108, com o valor de R$ 5.000,00, por 
cada poço perfurado, perfazendo o valor total de R$ 100.000,00, pelos 20 (vinte) poços.  Fundamento: 
Dispensar na forma do disposto do artigo 24 inciso IV, da Lei nº 8.666/93, e justifica-se a dispensa 
pela prestação de serviços na execução de Socorro e Assistência às vitimas da seca ocorrida no ano 
de 2016, e Decreto Municipal. Justificativa: Tendo em vista o resultado do trabalho apresentado pela 
CPL, através do Processo. Resolve contratar diretamente a empresa acima identificados, com arrimo 
no art. 24, IV, da lei nº 8.666/93. Ratificado: Pela Sra. Carmelita E. V. Sousa (Prefeita), com base nos 
pareceres da Procuradoria, anexo aos autos. Publique-se e cumpra-se.

Livramento/PB, 27 de dezembro de 2016.
CARMELITA ESTEVÃO VENTURA SOUSA 

PREFEITA

PREFEITURA MUNICIPAL DE LIVRAMENTO
EXTRATO DO CONTRATO

DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO Nº 106/2016
Dispensa de Licitação Nº 003/2016. Contratante: Prefeitura de Livramento/PB. Contratada: Fernando 

Teixeira Batista, CNPJ: 07.781.450/000108. Objeto: Prestar serviços na perfuração de 20 (vinte) poços 
de água, em rocha alterada e em rocha sã com revestimento em PVC, que serão definidos após a 
visita técnica nos locais indicados pelo município de Livramento/PB. Valor Contratado: R$ 5.000,00, 
por cada poço perfurado, perfazendo o valor total de R$ 100.000,00, pelos 20 (vinte) poços. Vigência: 
12 (doze) meses. Fonte De Recursos: Próprios. Dotação: QDD/2016. Data da Ass.: 28/12/2016. Partes 
Ass.: Carmelita E. V. Sousa (Prefeita) e o Sr. Fernando T. Batista (Pela Contratada).

Livramento/PB, 28 de dezembro de 2016.
CARMELITA ESTEVÃO VENTURA SOUSA 

PREFEITA

PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA
COMISSÃO DE LICITAÇÃO

AVISO DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇO Nº 007/2016

OBJETO: Contratação de empresa para serviço de conclusão de obra de Construção de um 
Campo de  Futebol para o  Município de Várzea. REUNIÃO: ás 14:00h do dia 17 de Janeiro de 2017, 
na sede da Prefeitura (Horário local). INFORMAÇÕES: Todos os dias úteis das 08:00 ás 12:00horas, 
Prédio da Prefeitura de Várzea, localizada a Rua Manoel Dantas, nº 279, Centro  – Várzea – PB. 
Fone (83) 3469-1158.

Várzea - PB, 28 de Dezembro de 2016.
VICTOR HUGO FARIAS GUEDES

Presidente CPL/PMV

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇO DANTAS

 RESULTADO FASE HABILITAÇÃO - TOMADA DE PREÇOS Nº 00009/2016
OBJETO: Contratação de Empresa de Engenharia Civil, para Reforma e Ampliação da Escola 

E.M.E.I.F Agrimar Peixoto, localizado no Distrito de São João Bosco no Município de Poço Dantas - PB.
LICITANTE HABILITADO:
- DRENA CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES LTDA-ME.
Dos atos decorrentes do procedimento licitatório, caberão recursos nos termos do Art. 109, da Lei 

Federal nº. 8.666/93 e suas alterações. Comunica-se que, em não havendo interposição de recursos, 
a sessão pública para abertura dos envelopes Proposta de Preços será realizada no dia 05/01/2017, 
às 08:00 horas, no mesmo local da primeira reunião. Maiores informações poderão ser obtidas junto a 
Comissão Permanente de Licitação, Rua Odilon Francisco de Oliveira, 50 - Centro - Poço Dantas - PB, 
no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis.

Telefone: (083) 3562-1023.
Poço Dantas - PB, 28 de Dezembro de 2016.

JONAS IZIDRO DA SILVA - Presidente da Comissão

PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX
EXTRATO DE TERMO ADITIVO- PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2014

3º ADITIVO AO CONTRATO Nº 027/2014 –Partes Contratantes: Prefeitura Municipal de Bayeux e 
Z Veículos Ltda. Objeto:Locação de veículos passeio, utilitário de passageiro e utilitário de pequeno 
porte, destinado a atender as necessidade da municipalidade. Aditivo: Prorrogação por mais 12 
meses, perfazendo o prazo total de 48 meses, passando a vigorar até 30/01/2018. Fundamentação: 
Lei nº 8.666/93 e suas alterações posteriores, Cláusula Décima Terceira do Contrato do Pregão 
Presencialnº 001/2014. Assinatura: 28/12/2016.

Bayeux/PB, 28de dezembro de 2016
Dr. Expedito Pereira

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DA RAÍZ
 AVISO DE HOMOLOGAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00019/2016
Nos termos do relatório final apresentado pelo Pregoeiro Oficial e observado parecer da As-

sessoria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00019/2016, que objetiva: Locação de Palco, 
Sonorização, Grupo Gerador, Iluminação, Gride de Alumínio, Tenda, Banheiro Químico e Pavilhão, 
destinados as festividades do Padroeiro Senhor do Bonfim, que será realizada no dia 31/12/2016, 
em praça pública nesta cidade; HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório em favor 
de: ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA-ME - R$ 3.780,00; EDUARDO SEVERO DA SILVA-
-ME - R$ 31.400,00.

Serra da Raiz - PB, 26 de Dezembro de 2016.
ADAILMA FERNANDES DA SILVA LIMA - Prefeita

PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DA RAÍZ
EXTRATO DE CONTRATOS

OBJETO: Locação de Palco, Sonorização, Grupo Gerador, Iluminação, Gride de Alumínio, Tenda, 
Banheiro Químico e Pavilhão, destinados as festividades do Padroeiro Senhor do Bonfim, que será 
realizada no dia 31/12/2016, em praça pública nesta cidade. FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Pre-
sencial nº 00019/2016.DOTAÇÃO: Recursos Próprios do Município de Serra da Raiz:RECURSOS 
PRÓPRIOS (FPM/ICMS) Dotação Orçamentária: 02090 - 13.392.0002.2045 - 3390.39.9900.VIGÊN-
CIA: até o final do exercício financeiro de 2016. PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal 
de Serra da Raíz e:CT Nº 00042/2016 - 27.12.16 - ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA-ME - R$ 
3.780,00; CT Nº 00043/2016 - 27.12.16 - EDUARDO SEVERO DA SILVA-ME - R$ 31.400,00.

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
EXTRATO DE TERMO ADITIVO

INSTRUMENTO: TERMO ADITIVO Nº 01 AO CONTRATO Nº 2.05.030/2016. PARTES: FMAS/
SEMAS/PMCG E A IMPRENSA NACIONALOBJETO CONTRATUAL: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, 
PELA CONTRATADA, DE PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, DE ATOS OFICIAIS E 
DEMAIS MATÉRIAS DO INTERESSE DO CONTRATANTE, CONFORME ESTABELECIDO NO 
DECRETO Nº 4.520, DE 16.12.02, COMBINADO COM AS PORTARIAS Nº 268, DE 5.10.09 E 
PORTARIA Nº 283, DE 23.12.13.OBJETO DOADITIVO: PRORROGAÇÃO DO PRAZO A PARTIR 
DE 30/12/2016, ATÉ 31 MARÇO DE 2017.DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:04 122 2001 2214. ELE-
MENTO DE DESPESA: 3390.39. FONTE DE RECURSOS: 000. FUNDAMENTAÇÃO: ART. 57, I, 
§ 1º, DA LEI Nº 8.666/93, ALTERADA. SIGNATÁRIOS: EVA GOUVEIA E ALEXANDRE MIRANDA 
MACHADO.DATA DE ASSINATURA: 27/12/2016.

EVA GOUVEIA
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
EXTRATO DE TERMO ADITIVO

INSTRUMENTO: TERMO ADITIVO Nº 01 AO CONTRATO Nº 2.05.032/2016. PARTES: FMAS/
SEMAS/PMCG E ECT – DIRETORIA REGIONAL DA PARAÍBA.OBJETO CONTRATUAL: CONTRA-
TO MÚLTIPLO DOS CORREIOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E VENDAS DE PRODUTOS 
PARA ATENDER OS VÁRIOS SERVIÇOS DO BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO.OBJETO 
DOADITIVO: PRORROGAÇÃO DO PRAZO A PARTIR DE 30/12/2016, ATÉ 31 MARÇO DE 2017.
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:08 244 1021 2213. ELEMENTO DE DESPESA: 3390.39/3390.30. 
FONTE DE RECURSOS: 000/029. FUNDAMENTAÇÃO: ART. 57, I, § 1º, DA LEI Nº 8.666/93, 
ALTERADA. SIGNATÁRIOS: EVA GOUVEIA E JOSÉ PEREIRA DA COSTA FILHO/ BARÔNCIO 
DE CASTRO LUCENA JUNIOR.DATA DE ASSINATURA: 27/12/2016.

EVA GOUVEIA
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
EXTRATO DE TERMO ADITIVO

INSTRUMENTO: TERMO ADITIVO Nº 01 AO CONTRATO Nº 2.05.054/2016. PARTES: FMAS/
SEMAS/PMCG E A UNIÃO SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORAOBJETO CONTRA-
TUAL: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE 
PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DA PARAÍBA E NO JORNAL A UNIÃO.OBJETO 
DOADITIVO: PRORROGAÇÃO DO PRAZO A PARTIR DE 30/12/2016, ATÉ 31 MARÇO DE 2017.
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:04 122 2001 2214. ELEMENTO DE DESPESA: 3390.39. FONTE DE 
RECURSOS: 000. FUNDAMENTAÇÃO: ART. 57, I, § 1º, DA LEI Nº 8.666/93, ALTERADA. SIGNATÁ-
RIOS: EVA GOUVEIA E ALBIEGE LEA ARAÚJO FERNANDES.DATA DE ASSINATURA: 27/12/2016.

EVA GOUVEIA
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

ESTADO DA PARAIBA
ASSOCIAÇÃO DA MELHOR IDADE DE SAPÉ - AMIS

 HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO - TOMADA DE PREÇOS Nº 00001/2016
Nos termos do relatório final apresentado pela Comissão de Licitação e observado o parecer 

da Assessoria Jurídica, referente a Tomada de Preços nº 00001/2016, que objetiva: Execução 
dos serviços de contratação da sede da Associação da Melhor Idade de Sapé, neste Município; 
HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório e ADJUDICO o seu objeto a: Construtora 
Andrade e Machado Ltda. - R$ 87.561,76.

Sapé - PB, 21 de Dezembro de 2016.
MARIA FRANCISCLEIDE CANANÉIA DE MELO - Presidente da Associação

  
ESTADO DA PARAIBA

ASSOCIAÇÃO DA MELHOR IDADE DE SAPÉ - AMIS
 EXTRATO DE CONTRATO

OBJETO: Execução dos serviços de contratação da sede da Associação da Melhor Idade de 
Sapé, neste Município.

FUNDAMENTO LEGAL: Tomada de Preços nº 00001/2016.
DOTAÇÃO: Recursos do Convênio nº 57/2016 Secretaria de Estado do Desenvolvimento Hu-

mano/FUNCEP e Recursos Próprios da Associação da Melhor Idade de Sapé - AMIS. VIGÊNCIA: 
8 (oito) meses

PARTES CONTRATANTES: Associação da Melhor Idade de Sapé e:
CT Nº 00001/2016 - 22.12.16 - Construtora Andrade e Machado Ltda. - R$ 87.561,76.
 

 PREFEITURA MUNICIPAL DE REMÍGIO
 RATIFICAÇÃO E ADJUDICAÇÃO - INEXIGIBILIDADE Nº IN00019/2016

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 IN00019/2016, 
que objetiva: CONTRATAÇÃO DE BANDA MUSICAL (AS MORENAS) PARA APRESENTAÇÃO NO 
DIA 31 DE DEZEMBRO DE 2016; RATIFICO o correspondente procedimento e ADJUDICO o seu 
objeto a: JOSE EDSON CORREIA - ME - R$ 6.000,00.

Remigio - PB, 28 de Dezembro de 2016
MELCHIOR NAELSON BATISTA DA SILVA - Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE REMÍGIO
 EXTRATO DE CONTRATO

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE BANDA MUSICAL (AS MORENAS) PARA APRESENTAÇÃO 
NO DIA 31 DE DEZEMBRO DE 2016.

FUNDAMENTO LEGAL: Inexigibilidade de Licitação nº IN00019/2016.
DOTAÇÃO: Recursos Próprios do Município de Remigio: 02.0000 - EXECUTIVO 02.160-SECRE-

TARIA DE COMUNICACAO E EVENTOS SOCIAIS 02160.24.813.2006.2091 - PROMOCAO DE 
EVENTOS CULTURAIS 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 00148/2016 - 28.12.16 - JOSE EDSON CORREIA - ME - R$ 6.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE REMÍGIO
 EXTRATO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO

PROCESSO: Exposição de Motivos nº IN00019/2016.
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE BANDA MUSICAL (AS MORENAS) 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 28/12/2016.

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA
SECRETARIA DE SAÚDE

AVISO DE ADIAMENTO DE SESSÃO
PROCESSO Nº 10.713/2015 – PREGÃO ELETRÔNICO Nº 10.076/2016
OBJETO: SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS PARA A AQUISIÇÃO DE SANEANTES 

PESADOS COM CESSÃO DE EQUIPAMENTOS EM COMODATO PARA ATENDER A REDE 
MUNICIPAL DE SAÚDE.

A Secretaria de Saúde do Município de João Pessoa, através da Pregoeira Oficial, Srª Francine 
Emmanuela Marsicano de Brito, nomeada pela Portaria nº 363/2016, vem por meio deste, tornar 
público, o adiamento da sessão que estava prevista para o dia 18/01/2017 às 09:30hs, remarcando 
para o dia 19/01/2017 às 09:30hs, considerando problemas técnicos operacionais no que se refere 
a publicação no Tribunal de Contas do Estado e alterações nos quantitativos Anexo I do edital. O 
novo Edital ficará à disposição dos interessados no prazo prescrito na legislação pertinente, no 
site www.licitacoes-e.com.br, sob o número da licitação 657444. Consultas com a Pregoeira e sua 
equipe de apoio, no endereço acima, no HORÁRIO ÚNICO de 08:00h as 14:00hs pelo Fone:(83) 
3214-7937 ou pelo e-mail cel.smsjp@gmail.com.

João Pessoa, 28 de Dezembro de 2016. 
Francine Emmanuela Marsicano de Brito

Pregoeira da CSL

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO

AVISO DE LICITAÇÃO
CONCORRÊNCIA Nº 33010/2016

A Prefeitura Municipal de João Pessoa através da Comissão Especial de Licitação, constituída 
através do Decreto Nº 8.750/2016, datada de 04 de julho de 2016, torna público que fará realizar a 
licitação na modalidade Concorrência Nº 33010/2016, em regime de execução de empreitada por 
PREÇO UNITÁRIO, com tipo de licitação MENOR PREÇO GLOBAL, com Recursos Próprio e de 
Convênio, a ser realizada no dia 10/02/2017, às 09:00 horas, tendo como objeto a CONTRATAÇÃO 
DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE AMPLIAÇÃO, REFORMA E MANUTENÇÃO 
DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL (Santos Dumont, Almirante Barroso, 
Agostinho Fonseca Neto e João Monteiro da Franca). A cópia do Edital e seus anexos estão à 
disposição dos interessados na sede da SEPLAN, na Rua Diógenes Chianca, 1.777, Prédio Anexo 
4º andar, Água Fria, João Pessoa - PB, no horário das 08:00 às 14:00h, podendo ser adquirida 
mediante a entrega de 1(um) DVD ou Pen drive, o extrato do edital estará disponível no sítio da 
PMJP no endereço:  http://transparencia.joaopessoa.pb.gov.br/licitacoes. Qualquer informação será 
prestada no local e horário acima citado.

João Pessoa, 28 de dezembro de 2016.
Newton Euclides da Silva

Presidente da Comissão Especial de Licitação - SEPLAN

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO

AVISO DE LICITAÇÃO
CONCORRÊNCIA Nº 33011/2016

A Prefeitura Municipal de João Pessoa através da Comissão Especial de Licitação, constituída 
através do Decreto Nº 8.750/2016, datada de 04 de julho de 2016, torna público que fará realizar 
a licitação na modalidade Concorrência Nº 33011/2016, em regime de execução de empreitada 
por PREÇO UNITÁRIO, com tipo de licitação MENOR PREÇO GLOBAL, com Recursos Próprio e 
de Convênio, a ser realizada no dia 15/02/2017, às 09:00 horas, tendo como objeto a contratação 
de empresa especializada para a REQUALIFICAÇÃO DO PARQUE ZOOBOTÂNICO ARRUDA 
CÂMARA, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB. A cópia do Edital e seus anexos estão à disposição 
dos interessados na sede da SEPLAN, na Rua Diógenes Chianca, 1.777, Prédio Anexo 4º andar, 
Água Fria, João Pessoa - PB, no horário das 08:00 às 14:00h, podendo ser adquirida mediante 
a entrega de 1(um) DVD ou Pen drive, o extrato do edital estará disponível no sítio da PMJP no 
endereço:  http://transparencia.joaopessoa.pb.gov.br/licitacoes. Qualquer informação será prestada 
no local e horário acima citado.

João Pessoa, 28 de dezembro de 2016.
Newton Euclides da Silva

Presidente da Comissão Especial de Licitação - SEPLAN

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE
 AVISO DE ADIAMENTO

TOMADA DE PREÇOS Nº 00002/2016
A Comissão Permanente de Licitação comunica o adiamento da Tomada de Preços nº 00002/2016, 

para o dia 16 de Janeiro de 2017 às 08:00 horas, no mesmo local inicialmente divulgado: Motivo: 
(Falha na digitalização das Planilhas do referido processo)Rua José Nogueira Pinheiro, S/N - 
Centro - São João Rio do Peixe - PB. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias 
úteis, no referido endereço.

Telefone: (083) 35352334.
São João Rio do Peixe - PB, 28 de Dezembro de 2016

THAMYSE MARTINS SOARES 
 PRESIDENTE DA COMISSÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE
 RATIFICAÇÃO E ADJUDICAÇÃO 

INEXIGIBILIDADE Nº IN00011/2016
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 IN00011/2016, que objetiva: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DE SHOW 
MUSICAL DA BANDA GILSON E MANIA EM COMEMORAÇÃO AS FESTIVIDADES DE REVEILLON 
NO DIA 31 DEZEMBRO DE 2016, COM DURAÇÃO DE 02(DUAS) HORAS CADA APRESENTAÇÃO; 
RATIFICO o correspondente procedimento e ADJUDICO o seu objeto a: LELEKA PRODUÇÕES 
LTDA ME - R$ 20.000,00.

São João Rio do Peixe - PB, 28 de Dezembro de 2016
JOSÉ AIRTON PIRES DE SOUSA 

PREFEITO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE
 EXTRATO DE CONTRATO

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DE SHOW MUSICAL DA BANDA 
GILSON E MANIA EM COMEMORAÇÃO AS FESTIVIDADES DE REVEILLON NO DIA 31 DEZEM-
BRO DE 2016, COM DURAÇÃO DE 02(DUAS) HORAS CADA APRESENTAÇÃO.

FUNDAMENTO LEGAL: Inexigibilidade de Licitação nº IN00011/2016.
DOTAÇÃO: Recursos Próprios do Município de São João Rio do Peixe
VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro de 2017
PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de São João do Rio do Peixe e:
CT Nº 00130/2016 - 29.12.16 - LELEKA PRODUÇÕES LTDA ME - R$ 20.000,00

EXTRATO DE CONTRATO
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O FORNECIMENTO DE 

SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE PALCOS, TENDAS, SONS, ILUMINAÇÃO BANHEIROS QUÍMICOS 
E DISCIPLINADOS, PARA REALIZAÇÃO DO EVENTO FESTIVO NO DIA 31 DE DEZEMBRO 2016 
NO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE.

FUNDAMENTO LEGAL: Dispensa de Licitação nº DV00009/2016.
DOTAÇÃO: Recursos Próprios do Município de São João Rio do Peixe
VIGÊNCIA: 12 (doze) meses
PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de São João do Rio do Peixe e:
CT Nº 00129/2016 - 29.12.16 - UMBERTO FERREIRA DOS SANTOS ME - R$ 7.900,00

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE

Nos termos do Julgamento da licitação PREGÃO PRESENCIAL Nº 014/2016, feito pela Comissão 
Permanente de Licitação em 20 de Dezembro de 2016 e em conformidade com a Lei Federal n.º 
8.666/93, fica decidido a:

HOMOLOGAÇÃO
Do julgamento em favor da Empresa: A HORA CERTA RELÓGIOS DE PONTO COM. E SERV. 

LTDA – ME com o valor de R$ 24.000,00 (Vinte e Quatro Mil Reais), pelas razões expostas no 
referido Laudo.

Mamanguape - PB, 21 de Dezembro de 2016.
Eduardo Carneiro de Brito

Prefeito
        

ADJUDICAÇÃO
Nos termos do Laudo de Julgamento apresentado pela Comissão Permanente de Licitação, 

quando do julgamento da Pregão Presencial N.º 014/2016, ADJUDICAMOS o Presente Pregão 
Presencial para a Empresa: A HORA CERTA RELÓGIOS DE PONTO COM. E SERV. LTDA – ME   
com o valor de R$ 24.000,00 (Vinte e Quatro Mil Reais).

Mamanguape - PB, 21 de Dezembro de 2016.
Milton de Almeida e Silva  Junior

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA
COMISSÃO DE LICITAÇÃO

AVISO DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇO Nº 005/2016

OBJETO: Contratação de empresa para serviço de conclusão de obra de ampliação  da EMEF 
Sandoval Rubnes Figueiredo  neste município.

REUNIÃO: ás 08:30h do dia 17 de Janeiro de 2017, na sede da Prefeitura (Horário local). INFOR-
MAÇÕES: Todos os dias úteis das 08:00 ás 12:00horas, Prédio da Prefeitura de Várzea, localizada 
a Rua Manoel Dantas, nº 279, Centro  – Várzea – PB. Fone (83) 3469-1158.

Várzea - PB, 28 de Dezembro de 2016.
VICTOR HUGO FARIAS GUEDES

Presidente CPL/PMV

PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA
COMISSÃO DE LICITAÇÃO

AVISO DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇO Nº 006/2016

OBJETO: Contratação de empresa especializada para Execução de Obra de Construção de 
uma Academia de Saúde no Município de Várzea- PB. REUNIÃO: ás 10:30h do dia 17 de Janeiro 
de 2017, na sede da Prefeitura (Horário local). INFORMAÇÕES: Todos os dias úteis das 08:00 ás 
12:00horas, Prédio da Prefeitura de Várzea, localizada a Rua Manoel Dantas, nº 279, Centro  – 
Várzea – PB. Fone (83) 3469-1158.

Várzea - PB, 28 de Dezembro de 2016.
VICTOR HUGO FARIAS GUEDES

Presidente CPL/PMV

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSITO E TRANSPORTES PÚBLICOS

DESPACHO
À Assessoria Jurídica:
Solicito dessa Assessoria Jurídica a adoção das medidas cabíveis, objetivando a apreciação da 

pretensão administrativa, no sentido de realizar aditamento ao valor contratualmente pactuado entre 
os contraentes, cujo objeto é o Fornecimento de Material de Consumo (ÁGUA MINERAL, AÇUCAR 
E CAFÉ), para atender as necessidades da STTP (Superintendência de Transito e Transportes Pú-
blicos, através do Contrato nº 00041/2016-CPL, originado da do Pregão Presencial nº 00016/2016 
observadas as disposições legais aplicáveis.

Campina Grande/PB,16 de dezembro de 2016.
FELIX ARAUJO NETO

Superintendente 

SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO
DIRETORIA EXECUTIVA DA CENTRAL DE COMPRAS

GERÊNCIA EXECUTIVA DE LICITAÇÃO

CONVOCAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL N 247/2016
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 11/01/2017, às 9:00h (Nove) horas para:

AQUISIÇÃO DE FREEZER, destinado A SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO, conforme 
Anexo I do Edital.

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

REG. CGE Nº  16-01014-0
João Pessoa, 28 de dezembro de 2016.

VIVIANNE PEREIRA ALMEIDA DINIZ
Gerente de Licitação

SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO
DIRETORIA EXECUTIVA DA CENTRAL DE COMPRAS

GERÊNCIA EXECUTIVA DE LICITAÇÃO

CONVOCAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO N 169/2016
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 
Eletrônico na sede deste orgão, situada a Rua João da Mata S/N, Palácio dos Despachos/Vice-
-Governadoria - Jaguaribe, telefone (083) 3218-4588, no dia 13/01/2017, às 10:00h (dez) horas 
(Horário de Brasília) para:

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CAPACITAÇÕES DIVERSAS, destinado A SECRETARIA 
DE ESTADO DA MULHER E DA DIVERSIDADE HUMANA, 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  16-01202-9
João Pessoa, 28 de dezembro de 2016.

VIVIANNE PEREIRA ALMEIDA DINIZ
Gerente de Licitação

25A UNIÃO 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSITO E TRANSPORTES PÚBLICOS

EXTRATO DE TERMO ADITIVO
INSTRUMENTO: TERMO ADITIVO Nº 01 DO CONTRATO 041/2016-CPL. PARTES: STTP/ 

XAND’S COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA. OBJETO: CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA 
PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO (ÁGUA MINERAL, AÇUCAR E CAFÉ), PARA 
ATENDER AS NECESSIDADES DA STTP (SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSITO E TRANSPORTES 
PÚBLICOS). DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: FUNCIONAL PROGRAMATICA: 04.122.2001.2154 
AÇÕES ADMINISTRATIVAS. FONTE DE RECURSOS: 000. ELEMENTOS DE DESPESA: 3.3.90.30 
MATERIAL DE CONSUMO. DO VALOR: O VALOR ORIGINAL DO CONTRATO FOI ALTERADO 
DE R$ R$ 20.000,00 (VINTE MIL REAIS), PARA 25.000,00 (VINTE E CINCO MIL REAIS) COM 
UM ACRESCIMO DE 25,00 % NO VALOR TOTAL DE R$ 5.000,00 (CINCO MIL REAIS)  COM 
FULCRO NO 65, § 1º ALÍNEA B, DA LEI FEDERAL DA LEI Nº 8.666/93 E PREGÃO PRESENCIAL 
Nº 0016/2016. SIGNATÁRIOS: FELIX ARAUJO NETO E FRANCISCO BARBOSA DA SILVA. DATA 
DE ASSINATURA: 19/12/2016. 

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSITO E TRANSPORTES PÚBLICOS

JUSTIFICATIVA TÉCNICA
A superintendência de Trânsito e Transporte Públicos, firmou o contrato nº 00041/2016-CPL, 

decorrente do Pregão Presencial nº 016/2016, cujo objeto é a Contratação de Pessoa Jurídica 
para Fornecimento de Material de Consumo (ÁGUA MINERAL, AÇUCAR E CAFÉ), para atender 
as necessidades da STTP (Superintendência de Transito e Transportes Públicos), com a empresa 
XAND’S COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA, CNPJ nº 04.949.494/0001-06.

Os produtos estão em conformidade com o contrato firmado e a empresa vem entregando as 
mercadorias com a presteza, qualidade e pontualidade necessárias, não havendo até o momento 
nada que desabone sua conduta.

Além disso, deve-se destacar que o preço está de conformidade com os praticados no mercado, 
conforma levantamento de preços realizados no mercado.

Salientando que, após acordo entre as partes contraentes, o contrato sofrerá um acréscimo no 
valor de  25% (vinte e cinco por cento) do contratado original para que possa supri as demandas 
da Superintendência de Transito e Transportes Públicos -  STTP.

Campina Grande (PB), 16 de dezembro  2016.
ROBERTO DE AGUIAR LOUREIRO

Gerente Administrativo e Financeiro

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSITO E TRANSPORTES PÚBLICOS

ASSESSORIA JURÍDICA

PARECER JURIDICO

CONTRATO Nº 041/2016-CPL/STTP 

CONTRATO ADMINISTRATIVO. ALTERAÇÃO. ADITIVO DE 
VALOR. COMPROVAÇÃO DE MOTIVO JUSTIFICADOR E 
OBEDIÊNCIA AOS LIMITES PREVISTOS NA LEGISLAÇÃO 
QUE REGE A MATÉRIA.

I – RELATÓRIO
Cuida o presente parecer acerca da possibilidade jurídica de ser celebrado termo aditivo ao con-

trato administrativo nº 041/2016-CPL/STTP, firmado entre a SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSITO 
E TRANSPORTES PÚBLICOS – STTP e a Empresa XAND’S COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA, 
CNPJ nº 04.949.494/0001-06, oriundo da Pregão Presencial nº 00016/2016, com o fito de alterar o 
valor original do contrato em 25% (vinte e cinco por cento) para suprir as necessidades da entidade..

Juntado: Justificativa Técnica emitida pela Gerente Administrativo e Financeiro, Autorização do 
Ordenador de Despesas, Minuta do termo aditivo. 

É o relatório. Fundamento e opino.
Preliminarmente, deve-se salientar que a presente manifestação
toma por base, exclusivamente, os elementos que constam, até a presente
data, nos autos do processo administrativo em epígrafe.
A alteração do valor contratual tem como base o disposto no art. 65, inciso I, parágrafo 1º, da 

Lei nº 8.666/93, in verbis:
“Art. 65.  Os contratos regidos por esta Lei poderão ser alterados, com as devidas justificativas, 

nos seguintes casos:
I - unilateralmente pela Administração:
(...)
b) quando necessária a modificação do valor contratual em decorrência de acréscimo ou dimi-

nuição quantitativa de seu objeto, nos limites permitidos por esta Lei;

(...)
§ 1o  O contratado fica obrigado a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou 

supressões que se fizerem nas obras, serviços ou compras, até 25% (vinte e cinco por cento) do 
valor inicial atualizado do contrato, e, no caso particular de reforma de edifício ou de equipamento, 
até o limite de 50% (cinqüenta por cento) para os seus acréscimos.”

               
   Infere-se da legislação acima reproduzida, especialmente do § 1º, do art.
65, que a dimensão do objeto contratual poderá ser ampliada, desde que o
acréscimo, em valor, não ultrapasse 25% do preço inicial atualizado do contrato.

Sendo o valor total do Contrato nº 041/2016, R$ 20.000,000 (vinte mil Reais), consoante a 
Cláusula Terceira e a estimativa para o acréscimo na ordem de R$ 5.000,00, (cinco mil reais), como 
consta da Minuta do primeiro Termo Aditivo, percebe-se que a adição situa-se dentro do limite de 
25% legal, previsto no § 1º, art. 65, da Lei nº 8.666/93. 

Acerca do tema, calha trazer as orientações do Tribunal de Contas da
União, as quais devem ser seguidas pela Administração:
Acórdão 1245/2004 Plenário:
“Sob pena de responsabilização dos agentes envolvidos, mantenha estrita observância ao 

equilíbrio dos preços fixados no Contrato (...) em relação à vantagem originalmente ofertada pela 
empresa vencedora, de forma a evitar que, por meio de termos aditivos futuros, o acréscimo de 
itens com preços supervalorizados ou eventualmente a supressão ou a modificação de itens com 
preços depreciados viole princípios administrativos. “

Constatamos ainda que a empresa contratada apresentou todas as certidões necessárias 
atualizadas. 

Vale ressaltar que a minuta do termo aditivo em análise ratifica todas as cláusulas e condições 
do contrato em curso.

Cumpre destacar também que, como visto antes, a Justificativa Técnica emitida pela secretaria 
está embasada na necessidade de execução de serviços que não estavam previstos na planilha.

Ademais, toda a veracidade das informações e documentações apresentadas é de inteira 
responsabilidade dos contraentes.

Nesse passo, convém chamar atenção para a possibilidade de aplicação de sanções de natureza 
administrativa, cível, pecuniária e penal em caso de mal versação da verba pública, decorrentes de 
improbidade administrativa com a edição da Lei de Responsabilidade Fiscal, complementada pela 
Lei 10.028/2000, que criou novos tipos penais (crimes contra as finanças públicas), de modo a tornar 
mais efetivos os princípios constitucionais da Administração Pública (Art.37/CF).

Ante o exposto, opino pela viabilidade do presente Termo Aditivo nº 1 ao Contrato Administrativo 
nº 041/2016, além das recomendações acima e publicações necessárias.

É O PARECER, s.m.j.
Campina Grande/PB, 16 de dezembro de 2016.

GILBERTO AURELIANO DE LIMA
Assessor Jurídico - STTP/CG

OAB-PB 9.560

PIONEIRO COMBUSTÍVEIS LTDA - CNPJ/CPF Nº 84.010.040/0007-08. Torna público que a 
SUDEMA - Superintendência de Administração do Meio Ambiente, emitiu a Licença de Operação 
nº 4236/2016 em João Pessoa, 27 de dezembro de 2016 - Prazo: 1825 dias. Para a atividade de: 
Comércio varejista de combustíveis: Gasolina e Querosene. Na(o) RUA ALTO DA BOA VISTA - S/N 
Município: BAYEUX -  UF: PB. Processo: 2016-007369/TEC/LO-3258.

MANAIRA CONSTRUÇAÕ E INCORPORAÇÃO LTDA – CNPJ/CPF Nº 21.129.782/0001-33. Torna 
público que a SUDEMA - Superintendência de Administração do Meio Ambiente, emitiu a Licença 
de Instalação nº 4099/2016 em João Pessoa, 13 de Dezembro de 2016 - Prazo: 730 dias. Para 
a atividade de: Edificação residencial multifamiliar com 42 unidades habitacionais e sistema de 
esgotamento sanitário interligado a rede publica da Cagepa. Na (o) R. MARCIA TRAVASSOS DE 
ESQ. C/R. MAX ZAGEL, LOT. JARD.JERICÓ, LT. 09-M, QD. 19 - Município: CABEDELO - UF: PB. 
Processo: 2016-008797/TEC/LI-5196

Ambiente Ideal Comércio e Industria de Perfis Metálicos Eireli - Me Cnpj 06.208.257 002-09, torna 
público que recebeu da Semapa - Secretaria do Meio Ambiente Pesca e Aquicultura de Cabedelo 
a Licença de Operação número 0280 2016 para a atividade de comercio varejista de materias 
de construção não especificado, situado a Rua: das mangueiras,16 amazônia park cabedelo pb.

• A Companhia Estadual de Habitação Popular – CEHAP, torna público que a SUDEMA – Superin-
tendência de Administração do Meio Ambiente, solicitou a  LICENÇA DE INSTALAÇÃO  através 
do Proc. 2016-009212/TEC/LI-5231, para construção do Sistema de Drenagem e Pavimentação 
das vias de acesso ao Conjunto residencial Rosa de Luxemburgo, município de SANTA RITA - PB. 
 
• A Companhia Estadual de Habitação Popular – CEHAP, torna público que a SUDEMA – Supe-
rintendência de Administração do Meio Ambiente, solicitou a  LICENÇA PRÉVIA  através do Proc. 
2016-009211/TEC/LP-2823, para construção do Conjunto Habitacional com 16 uh’s, no Valentina, 
município de JOÃO PESSOA - PB.
 
AERCIO ARAUJO DA COSTA- CNPJ/CPF Nº Nº 088.276.544-29 Torna pública que a SUDEMA- 
Superintendência de Administração do Meio Ambiente, emitiu a Licença de Operação nº 4219/2016 
em João Pessoa, 26 de dezembro de 2016- Prazo: 730 dias. Para a atividade de: EDFICAÇÃO 
MULTIFAMILIAR COM 02 unidadeshabitacionais, dotada de sistema de esgotamento sanitário, 
composto de fossa séptica e sumidouro. Na (O) – RUA PROJETADA, nº 70,LOT.559, QD 25, 
LOTEAMENTO PLANCO DE VIDA 2º ETAPA. Município: SANTA RITA – UF: PB. Processo: 2016-
009205/TEC/LO-3793.

AERCIO ARAUJO DA COSTA- CNPJ/CPF Nº Nº 088.276.544-29 Torna pública que a SUDEMA- Su-
perintendência de Administração do Meio Ambiente, emitiu a Licença de Operação nº 4164/2016 em 
João Pessoa, 20 de dezembro de 2016- Prazo: 730 dias. Para a atividade de: Edificação multifamiliar 
COM 04 unidadeshabitacionais, dotada de sistema de esgotamento sanitário, composto de fossa 
séptica e sumidouro. Na (O) – RUA PROJETADA, S/N,LOT. 1063, QD 25, LOTEAMENTO PLANCO 
DE VIDA 3º ETAPA. Município: SANTA RITA – UF: PB. Processo: 2016-008186/TEC/LO-3504.

AERCIO ARAUJO DA COSTA – CNPJ/CPF Nº 088.276.544-29 Torna público que a SUDEMA – 
Superintendência de Administração do Meio Ambiente, emitiu a Licença de Operação nº 3826/2016 
em João Pessoa, 23 de Novembro de 2016 – Prazo: 730 dias. Para a atividade de: EDIFICAÇÃO 
MULTIFAMILIAR COM 02 UNIDADES HABITACIONAIS, EM 01 PAVIMENTO NUMA ÁREA DE 
107,08M2 NA (O) – RUA PROJETADA nº 60, LOTE 560, QD. 25 LOTEAMENTOS PLANO DE VIDA, 
. Município: SANTA RITA – UF: PB. Processo: 2016008189/TEC/LO-3507. 

SEVERINO RAMOS MACIEL - CNPJ/CPF Nº Nº 214.953.864-49 Torna pública que a SUDEMA- Su-
perintendência de Administração do Meio Ambiente, emitiu a Licença de Operação nº 3991/2016 em 
João Pessoa, 06 de dezembro de 2016- Prazo: 730 dias. Para a atividade de: Edificaçãomultifamiliar 
com 02 unidades habitacionais, dotada de sistema de esgotamento sanitário, composto de fossa 
séptica e sumidouro. Na (o)– RUA PROJETADA, 03, Nº. 30, QD F lote. 32, LOT. SÃO MIGUEL 
Município: PEDRAS DE FOGO – UF: PB. Processo: 2016-008096/TEC/LO-3485.

WNCS CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA -ME- CNPJ/CPF Nº Nº 25.080.368/0001-38 
Torna pública que a SUDEMA- Superintendência de Administração do Meio Ambiente, emitiu a 
Licença de Operação nº 4071/2016 em João Pessoa, 13 de DEZEMBRO de 2016- Prazo: 730 
dias. Para a atividade de: EDFICAÇÃO MULTIFAMILIAR COM 02 CASAS HABITACIONAIS, EM 
01 PAVIMENTO NUMA ÁREA DE 115,02 M2 Na (O) – RUA PROJETADA S/N, LOT.193, QD 06, 
LOTEAMENTO PLANCO DE VIDA 1º ETAPA. Município: SANTA RITA – UF: PB. Processo: 2016-
008552/TEC/LO-3613.

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO

Extrato do 1º Termo Aditivo de Tempo ao Contrato nº 00096/2016 – Pregão Presencial n° 
00038/2016.

Partes: Prefeitura Municipal de Riachão/PB e DAFONTE VEICULOS, TRATORES, PEÇAS E 
SERVIÇOS LTDA – CNPJ Nº 02.830.307/0004-98.Objeto: Contratação de Empresa para Forneci-
mento de uma Patrulha Mecanizada destinada ao Município de Riachão/PB.O Prorrogamento do 
Tempo do Contrato faz-se necessário em virtude dos entraves burocráticos exigidos pela Caixa 
Econômica Federal, que é responsável pelo pagamento dos bens ora licitados, tendo em vista que 
o processo encontra-se em analise na referida Instituição e aguardando a Ordem de Pagamento, é 
necessário que seja prorrogado o tempo do contrato por mais 60 (sessenta) dias, ou seja, 01/01/2017 
até 01/03/2017.Assinatura do Aditivo Contratual: 28/12/2016.

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE PIRANHAS-PB

EXTRATO DE CONTRATO
OBJETO: Aquisição de Materiais/Produtos cirúrgicos.
FUNDAMENTO LEGAL: Dispensa de Licitação nº DP00003/2016.
DOTAÇÃO: Recursos Próprios do Município de São José de Piranhas-PB.
VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro de 2016
PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de São José de Piranhas e
Micromedical Implantes do Brasil Ltda , CNPJ nº 07.326.871/0002-20:
 

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE PIRANHAS-PB

EXTRATO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO
PROCESSO: Exposição de Motivos nº IN00001/2016.
OBJETO: Contratação de Assessoria Jurídica no sentido de ajuizamento de ações judiciais de 

natureza singular para a recuperação de verbas pretéritas do FUNDEF.
FUNDAMENTO LEGAL: Art. 25, inciso II, da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações.
AUTORIZAÇÃO: Secretaria Municipal de Administração.
RATIFICAÇÃO: Prefeito, em 28/12/2016.
 

PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR
EXTRATO DE TERMO DE ADITIVO

INSTRUMENTO: Primeiro Termo de Aditivo ao Contrato nº 00027/2016, em 06.04.2016.
PARTES: Prefeitura Municipal de Aguiar e a FRANCISCA AMÂNCIO DANTAS NUNES.
OBJETO CONTRATUAL: Prestação de serviços com a locação de máquinas copiadora.  
OBJETO DO ADITIVO: Alteração de prazo
FUNDAMENTAÇÃO: Art. 65 da Lei nº 8.666/93.

Aguiar-PB, 28 de Dezembro de 2016.
Manoel Batista Guedes Filho

Prefeito                          

PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR
EXTRATO DE TERMO DE ADITIVO

INSTRUMENTO: Primeiro Termo de Aditivo ao Contrato nº 00005/2016, em 03.02.2016.
PARTES: Prefeitura Municipal de Aguiar e a AUZENIR SOARES DA SILVA.
OBJETO CONTRATUAL: Para o fornecimento de refeições.  
OBJETO DO ADITIVO: Alteração de valor
FUNDAMENTAÇÃO: Art. 65 da Lei nº 8.666/93.

Aguiar-PB, 28 de Dezembro de 2016
Manoel Batista Guedes Filho

Prefeito  

PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR
EXTRATO DE TERMO DE ADITIVO

INSTRUMENTO: Primeiro Termo de Aditivo ao Contrato nº 00036/2016, em 03.05.2016.
PARTES: Prefeitura Municipal de Aguiar e a DAMIÃO JOSÉ DE SOUSA.
OBJETO CONTRATUAL: Locação de veículo.  
OBJETO DO ADITIVO: Alteração de valor
FUNDAMENTAÇÃO: Art. 65 da Lei nº 8.666/93.

Aguiar-PB, 28 de Dezembro de 2016
Manoel Batista Guedes Filho

Prefeito                          

PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR
EXTRATO DE TERMO DE ADITIVO

INSTRUMENTO: Sétimo Termo de Aditivo ao Contrato nº 00032/2014, em 07.04.2014.
PARTES: Prefeitura Municipal de Aguiar e a ASSOCIAÇÃO DE AGENTES DE LIMPEZA DE 

AGUIAR - ASALA.
OBJETO CONTRATUAL: Para execução dos serviços de limpeza urbana nas artérias da zona 

urbana do município de Aguiar.  
OBJETO DO ADITIVO: Alteração de valor
FUNDAMENTAÇÃO: Art. 65 da Lei nº 8.666/93.

Aguiar-PB, 28 de Dezembro de 2016.
Manoel Batista Guedes Filho

Prefeito                          

PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR
EXTRATO DE TERMO DE ADITIVO

INSTRUMENTO: Sexto Termo de Aditivo ao Contrato nº 00032/2014, em 07.04.2014.
PARTES: Prefeitura Municipal de Aguiar e a ASSOCIAÇÃO DE AGENTES DE LIMPEZA DE 

AGUIAR - ASALA.
OBJETO CONTRATUAL: Para execução dos serviços de limpeza urbana nas artérias da zona 

urbana do município de Aguiar.  
OBJETO DO ADITIVO: Alteração de prazo
FUNDAMENTAÇÃO: Art. 65 da Lei nº 8.666/93.

Aguiar-PB, 28 de Dezembro de 2016
Manoel Batista Guedes Filho

Prefeito                          

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE PIRANHAS-PB

RATIFICAÇÃO E ADJUDICAÇÃO
INEXIGIBILIDADE Nº IN00001/2016

Nos termos dos elementos constantes da respectiva Exposição de Motivos que instrui o pro-
cesso e observado o parecer da Assessoria Jurídica, referente a Inexigibilidade de Licitação nº 
IN00001/2016, que objetiva: Contratação de Assessoria Jurídica no sentido de ajuizamento de 
ações judiciais de natureza singular para a recuperação de verbas pretéritas do FUNDEF.; RATI-
FICO o correspondente procedimento e ADJUDICO o seu objeto a: Ramalho Cavalcante Suetonio 
Advogados Associados & Consultoria Jurídica-ME.  R$- 20%(vinte por cento) do valor do valor 
principal recebido no êxito das ações.

São José de Piranhas - PB, 28 de Dezembro de 2016.
DOMINGOS LEITE DA SILVA NETO

Prefeito

João Pessoa > Paraíba > QUINTA-feIrA, 29 de dezembro de 2016 Publicidade
26 A UNIÃO 
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