
R$ 1,00

R$ 200,00

Assinatura 
anual

João Pessoa, Paraíba - QUARTA-FEIRA, 2 de novembro de 2016 123 Anos - PATRIMÔnIo DA PARAÍBA 

Ano CXX1II
Número 237A UNIÃO  

clima & tempo
Sertão

Fonte: INMET
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Altura
0.3m
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Informações úteis para a semana:Cariri-agreste

Marés Hora

Fonte: Marinha do Brasil

Altura

31o Máx.
24o  Mín.

35o  Máx.
20o Mín.

37o Máx.
22 Mín.

DÓLAR    R$ 3,239 (compra) R$ 3,241  (venda)
DÓLAR TURISMO  R$ 3,070  (compra) R$ 3,400  (venda)
EURO   R$ 3,576  (compra) R$ 3,580   (venda)

l Bancos fecham e comércio pode funcionar durante o feriado. Página 5

l Secretaria Estadual de Saúde inicia atividades do Novembro Azul. Página 7

l TCU vai fiscalizar 19 mil pensões pagas a filhas de servidores. Página 14

l Senado aprova vaquejada como “manifestação cultural”. Página 25

Sol e poucas 
nuvens

Sol e poucas 
nuvens
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Adiamento do Enem
afeta 2,4 mil na PB

O Ministério da Educação anunciou ontem que vai adiar para os dias 3 e 4 de dezembro as provas do Enem dos candi-
datos que prestariam exame, próximo fim de semana, nas 304 escolas ocupadas por estudantes em todo o País.   PÁGInA 8

CANdIdATOS FArãO PrOvA EM dEzEMBrO

Nublado com 
chuvas ocasionais

Petrobras garan-
te que mudança nas 
regras de contratos terá 
impacto de, no máximo, 
R$ 0,70. PÁGInA 19

Comissão de Ar-
bitragem de Fute-
bol estuda extinção 
do sorteio no Parai-
bano.  PÁGInA 21

Gás de cozinha 
pode aumentar

Fim do sorteio 
para árbitros

rEAjUSTE

oRçAMEnTo EsTADUAl Em audiência na Assembleia para tratar da LOA, o secretário de Planejamento, Tárcio 
Pessoa, destacou que o Estado é um dos poucos do País a ter expectativa de superávit primário este ano.  PÁGInA 4

facebook.com/uniaogovpb

Igreja preparou estrutura 
com tendas e cadeiras para 
a celebração de missas em 
diversos pontos.  PÁGInA 5

Haste de rosa custa R$ 5. no ano passado, com 
o mesmo valor era possível comprar três.  PÁGInA 5

100 mil pessoas devem 
visitar os cemitérios
públicos da capital

Flores estão mais caras este ano
Muitas famílias já começaram

a fazer visitas aos túmulos

Dia de Finados FOTOS: Edson Matos

Clássico “Tempos Mordernos”, 
com Charles Chaplin, é a atração 

de hoje no Cineclube “O Homem 
de Areia”. PÁGINA 9

3X1 Projeto constrói 
intercâmbio artístico por 
meio da improvisação. 
PÁGInA 12

Esportes

Políticas Paraíba
ricardo se reúne
com atingidos
por barragens

 

11 mulheres podem 
ter sido vítima de 
suspeito de estupro

 

Governador discutiu 
atividades produtivas para 
os moradores da região da 
barragem de Acauã, inaugu-
rada em 2002.  PÁGInA 3

Iremar Albuquerque, de 
42 anos, foi preso em fla-
grante na 2ª feira e 11 mu-
lheres já se apresentaram 
para denunciá-lo.  PÁGInA 6
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ANísIO sOBRE vIsItA A vIADutO: “PAssEIO DA lAvA-jAtO”

A vereadora Sandra Marrocos 
(PSB) cobrou ontem da prefei-
tura de João Pessoa um posi-
cionamento acerca da realiza-
ção do Festival Internacional 
de Música Clássica: “Quero 
saber se vai acontecer e se os 
artistas paraibanos participa-
rão”, disse. A vereadora afir-
mou que foi informada de que 
artistas que participaram de 
edições anteriores ainda não 
teriam recebido seus cachês.

O Banco do Nordeste recebe, 
até 26 de novembro, inscrições 
de projetos relacionados à pro-
moção, proteção e defesa dos 
direitos de crianças, adolescen-
tes e idosos. São destinados a 
conselhos nacional, estadual 
ou municipal e a organizações 
sociais sem fins lucrativos Cada 
conselho poderá receber o valor 
máximo de R$ 160 mil. Editam 
em www.bnb.gov.br/informes-
-socioambientais. 

Até a próxima sexta-feira, prazo 
final, o Instituto Federal de Edu-
cação Ciência e Tecnologia da Pa-
raíba (IFPB) recebe inscrição para 
o Processo Seletivo de Cursos 
Técnicos (PSCT 2017). As vagas 
estão assim distribuídas: 2.095 
vagas para o Ensino Médio Inte-
grado ao Técnico, e 1.212 vagas 
para alunos que já concluíram o 
Ensino Médio. No endereço ht-
tps://estudante.ifpb.edu.br/ está 
o edital completo.

GERvásIO MAIA: “NÃO PAssOu DE OPORtuNIsMO”
Do deputado estadual Gervásio Maia (PSB), ontem, ao comentar a visita do ministro das Cida-
des, Bruno Araújo, e do senador Cássio Cunha Lima (PSDB) ao Viaduto do Geisel: “Não passou 
de pirotecnia e oportunismo. Esse pessoal veio ontem vistoriar o quê?”, indagou, lembrando 
que o senador tucano “aplaudiu” a decisão do ministro de reter R$ 17,8 milhões que já estavam 
depositados na conta do Governo da Paraíba para a obra: “Isso é uma perseguição ao povo 
paraibano”, disparou.  

CANDIDAtO DA OPOsIÇÃO
“EstAMOs DECREsCENDO”

Em sua forma peculiar 
de se expressar, em que 
a ironia responde pela 
indignação, o deputado 
estadual Anísio Maia (PT) 
comentou a visita do mi-
nistro das Cidades, Bruno 
Araújo (PSDB), à Paraíba, 
em opinião enviada à co-
luna: “O que nós vimos 
ontem foi um passeio da 
operação Lava-Jato. Além 
do próprio ministro que é 
citado, Aguinaldo Ribei-
ro, Manoel Júnior e Cássio 
Cunha Lima. A foto deixou uma manchete pronta: ‘Operação Lava-Jato visita obra de via-
duto em João Pessoa’”. Para o petista, não foi uma visita institucional, mas de cunho 
político: “O ministro veio fazer política. Foi uma visita apenas para afrontar o governador 
e, sendo o governador eleito pelo povo paraibano, foi uma afronta à Paraíba. A Paraíba 
merece respeito e o governador fez muito bem em não participar do passeio da Lava-Jato”, 
disparou. A aparição espetaculosa do ministro e seu staff ao Viaduto do Geisel serviria ao 
intuito, de acordo com a sua assessoria, de anunciar a liberação de R$ 7,4 milhões para a 
obra. Uma pergunta se impõe: Por que anunciar a liberação de um recurso que já estava 
conveniado desde a gestão da ex-presidente Dilma Rousseff ? Num momento de crise em 
que o país se encontra, não teria sido mais prudente cortar despesas como esta? Uma 
viagem oficial, como sabemos, é bancada por dinheiro público, demanda gastos que são 
pagos, portanto, pelo contribuinte brasileiro. Liberasse  os recursos de Brasília mesmo, e 
teria economizado dinheiro precioso nesses tempos ‘bicudos’. 

Ricco Farias
papiroeletronico@hotmail.com
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O deputado federal Veneziano Vital 
(licenciado) fez uma avaliação severa, 
porque realista, sobre o desempenho 
do seu partido nas eleições munici-
pais na Paraíba: “Estamos decrescen-
do. O PMDB saiu de 58 prefeituras, em 
2012 para 30”, disse. E completou, 
prevendo uma redução ainda maior 
do tamanho da legenda: “Ainda corre 
o risco de ficar com 25”. 

 Crônica Gonzaga Rodrigues - gonzagarodrigues33@gmail.com
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Vereador que vai ingressar em seu quinto mandato, 
João dos Santos (PR) defendeu ontem que a oposi-
ção lance um candidato para a disputa da presidên-
cia da Câmara Municipal de João Pessoa. Portanto, 
rechaça uma composição com um virtual candidato 
da base da gestão municipal. Até o momento, ape-
nas Lucas de Brito (PSL) vem se portando como pré-
-candidato da bancada oposicionista.

Por onde vi Carlos

Coube-me presidir a API na ausência de 
Adalberto Barreto, aglutinador carismático 
de uma entidade que ousou fazer resistência 
ao autoritarismo e à injustiça social. Era 1962 
ou 63. Atraía-nos cegamente o engajamento 
político com uma Paraíba virada no campo, 
na Câmara Federal de Joffily, na Assembleia 
de Assis Lemos, na juventude das escolas e da 
Universidade e no recesso disso tudo mexido 
e temperado no plenário da API, primeira a 
pagar pela ousadia na irrupção do 1964 de 
triste memória.

Havia de sobra o que guardar na lem-
brança para me surpreender, em uma das idas 
à API, com o aparecimento de um rapaz de pa-
letó e gravata, inclinado sobre um teclado de 
“A Notícia”, jornal episódico de Juarez Batista, 
de janela aberta para a Visconde de Pelotas. 

Parei curioso menos no rapaz do que na 
gravata e no paletó de pouco ou raro uso nas 
novas redações. Na A União, o último nessa 
indumentária aposentara-se uns cinco anos 
antes, o venerando Wilson Madruga. O guarda
-roupa dos novos não passava da calça jeans, 
entrando em moda, e da camisa de manga 
curta. Donde vinha aquele novo Wilson Ma-
druga, de presença acanhada mas trajando a 
rigor numa redação de instalações e de futuro 
tão precários? 

Foi a impressão primeira que recolhi 
há mais de cinquenta anos, desse que o 
obituário deste começo de semana quali-
ficou de primeiro marqueteiro político da 
Paraíba, publicitário, jornalista e empresá-
rio no setor editorial. 

Foi tudo isto e mais do que isto, acima de 
tudo um homem de fé corpórea naquilo que 
acreditava. Deu-se por inteiro, sem dar bolas 
a Dom Quixote, à crença de colocar a Paraíba 
nos roteiros turísticos nacionais. Sem estrutu-
ra nem recursos, forçando a entrada dos nos-
sos roteiros históricos, paisagísticos e arqueo-
lógicos nas agências e matrizes da indústria 
turística, bateu de porta em porta carregando 
um dinossauro que a própria Paraíba desco-
nhecia. Deve-se a ele essa imagem. Como a re-
versão do “obscuro professor” aplicado pela 
grande imprensa no anúncio da escolha do 
governador Burity. 

Mas seu grande desafio foi “vender” o li-
vro impresso na Paraíba, colocar títulos pro-
vincianos nas estantes regionais e nacionais. 
Começou com a editora Acauã, em 1978, 
quando foi convocado para a Comunicação do 
governo, daí derivando para as atividades de 
marketing político e empresarial. Intelectual 
de formação pedagógica, militante de mereci-
da ascendência na imprensa, descarta o gozo 
da aposentadoria para converter em história 
em quadrinhos a vida dos paraibanos exem-
plares como Augusto, João Pessoa, Epitácio, 
José Américo, Ariano, numa sucessão impen-
sável em esgotar. 

Religioso, devoto de Nossa Senhora, alia-
va a fé operosa à fé que cura. A fé do rapaz que 
conheci velejando num barco improvisado e 
chegara ao outro lado num navio de longo e 
ousado curso. Fé que o levara a subestimar 
uma dor no peito quando era a dor da chama-
da antes do tempo.

Deu-se por inteiro, sem dar bolas a Dom Quixote, à crença de colocar a 
Paraíba nos roteiros turísticos nacionais”

Numa democracia – e mais ainda num 
regime republicano como o nosso – não 
há nada de mais que a oposição exerça o 
seu papel fiscalizador. Afinal, exatamente 
pelo fato de serem minoria, os oposicio-
nistas foram eleitos para isto, para legislar 
e fiscalizar o Poder Executivo. Claro que 
podem criticar, emendar, sugerir projetos 
e apontar soluções alternativas para o de-
senvolvimento do Estado.

Mas a oposição não foi, minoritaria-
mente, repita-se, levada a esta condição 
para fazer da tribuna parlamentar um 
púlpito de ódio. Muito menos para deixar-
se conduzir pela cegueira política, que só 
vê defeitos em tudo o que o Executivo faz. 
Este episódio do Viaduto do Geisel, para o 
qual o Governo do Estado destinou tan-
tos recursos, mostra que a mesquinhez 
da oposição não a deixa raciocinar corre-
tamente. Não permite que ela veja o que 
para a população da Paraíba é óbvio: não 
fossem os esforços e a determinação do 
governador Ricardo Coutinho, a obra es-
taria ainda hoje nos seus alicerces. 

O governo central, sediado em Bra-
sília, havia se comprometido com a exe-
cução do projeto, o que naturalmente im-
plica em transferência de recursos, mas 
não agiu conforme o combinado. É in-
compreensível, para não dizer insensato, 
que a oposição ao governo estadual tenha 
achado que isto foi um bem. É fora de pro-
pósito constatar que, lamentavelmente, 
os oposicionistas priorizam muito mais 
os seus interesses políticos e eleitorais do 
que os projetos que beneficiam a vida de 
milhares de paraibanos. 

O lugar da oposição não é este. Ainda 

que não precise renunciar às suas ideias e 
aos seus condicionamentos, cabe aos seus 
integrantes agir primeiro em defesa do 
Estado. Agir em nome da Paraíba. Foi para 
isso que se elegeram. O mandato, como 
se sabe, é uma autorização da população, 
mas não é um cheque em branco. Mesmo 
que não concordem com o governo, e isto é 
perfeitamente natural, os oposicionistas se 
obrigam a defender os seus representados. 

No caso do Viaduto do Geisel, como 
em muitos outros, incluindo a extensa 
malha rodoviária que o governador Ri-
cardo Coutinho vem construindo desde 
o seu primeiro mandato, o principal be-
neficiário é o cidadão. O atual chefe do 
Executivo teve, queiram ou não, ciência 
e consciência para executar as obras que 
a população mais reclamava. Teve e tem 
sensibilidade para ouvir as reivindica-
ções das áreas mais periféricas do Esta-
do. Nem a pior oposição poderá achar que 
isto é um erro. Muito ao contrário. 

Para usar um termo mais adequa-
do à tão propalada civilidade política, 
dá pena ver que os opositores do atual 
Governo do Estado se refestelam diante 
das eventuais dificuldades que possam 
causar à administração paraibana. Como 
ressaltou a secretária Cida Ramos, a re-
cente visita do ministro das Cidades, Bru-
no Araújo, ao Viaduto Eduardo Campos, 
mais pareceu uma tentativa malograda 
daqueles que em nada contribuíram para 
a obra. Quiseram tirar fotos depois de 
quase tudo pronto. E tiraram. Mas a po-
pulação não é boba: sabe direitinho quem 
tentou o tempo todo boicotar o projeto. 
Como sabe também quem o construiu.

 O boicote da oposição
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Ricardo reúne representantes dos 
atingidos pela barragem de Acauã
Inaugurada em 2002, sem 
planejamento, Acauã 
causa prejuízos até hoje

FOTO: Divulgação/Secom-PB

O governador Ricardo 
Coutinho se reuniu, nessa 
terça-feira (1), com repre-
sentantes do Movimento 
dos Atingidos por Barragens 
(MAB) para discutir as de-
mandas e reivindicações da 
população que sofre com os 
impactos causados pela falta 
de planejamento na implan-
tação da barragem de Acauã, 
inaugurada em 2002, em Ita-
tuba. Durante a reunião, que 
contou com a participação 
do procurador da República, 
José Godoy, foram discutidas 
propostas de atividades pro-
dutivas para os moradores 
da região, além de alternati-
vas para o reassentamento 
das famílias, entre outros 
temas. 

No encontro, Ricardo 
ressaltou o empenho do Go-
verno do Estado para me-
lhorar as condições de vida 
da população atingida por 
Acauã. Ele também afirmou 
que, apesar do momento 
de crise nacional, o diálogo 
com estas comunidades está 
sempre aberto em busca dos 
avanços que sejam possíveis. 
“Somos sensíveis aos proble-
mas que atingem a popula-
ção da área de Acauã e temos 
todo o interesse em dialogar 
para buscar meios viáveis de 
ajudar as comunidades”, co-
mentou.

De acordo com o procu-
rador da República, José Go-
doy, a situação da população 
da região de Acauã já se es-
tende há mais de uma déca-
da, porém nos últimos anos 
os avanços estão acontecen-
do. “O Governo do Estado se 
mostra muito solícito à ques-
tão dos moradores daquela 
região. Foi construída uma 
barragem, há 14 anos, sem 
pensar no elemento humano 
e 5 mil pessoas foram desa-
lojadas, sem moradia digna 
e sem atividades produti-
vas. Então a luta é para res-
taurar a vida dos atingidos 
pela construção de Acauã. 
Na reunião falamos sobre 
atividades produtivas para 
as famílias, como criação de 
peixes, aves, investimento no 
artesanato, além de tratar do 
assentamento rural. Estou 
há dois anos acompanhando 
esse caso e vejo que muitos 
avanços vêm acontecendo 
com o apoio do Governo do 
Estado”, afirmou o procura-
dor.

O presidente da Gestão 
Unificada (Emepa, Interpa, 
Emater), Nivaldo Magalhães, 
explicou que a GU já acompa-
nha as comunidades e alguns 
projetos estão sendo viabili-
zados para o desenvolvimen-
to da população. “Participa-
mos de várias reuniões com 
eles, temos projetos como 
avicultura, também que-
remos viabilizar a compra 
de uma terra para assenta-
mento através do Programa 

Ricardo Coutinho ressaltou o empenho do Governo do Estado para melhorar as condições de vida da população daquela região

Nacional do Crédito do Fun-
diário. Enfim, estamos inte-
ragindo bem com eles para 
buscarmos boas alternativas 
para a população”, disse.

O coordenador nacional 
do MAB, Osvaldo Bernardo, 
agradeceu ao governador 
por olhar pela população da 
região de Acauã. “Durante 14 
anos houve uma sequência 

de governos e agora na ges-
tão de Ricardo Coutinho vejo 
que nossa causa está avan-
çando, porque ele mostra ser 
sensível aos problemas dos 
moradores atingidos pela 
barragem de Acauã. Na au-
diência de hoje [ontem] com 
o governador  dialogamos 
sobre o reassentamento das 
famílias para que possamos 

ter onde produzir e tirar o 
sustento. Tratamos sobre os 
arranjos produtivos que nos-
so povo necessita para ter 
renda, a exemplo da avicultu-
ra. Atualmente, cerca de mil 
famílias em Aroeiras, Natuba 
e Itatuba esperam por medi-
das que melhorem a vida de-
les”, observou.         

Vários auxiliares do go-

verno também participaram 
da reunião, como a secretária 
de Desenvolvimento Huma-
no, Cida Ramos, o secretário 
de Infraestrutura, Recursos 
Hídricos, Meio Ambiente, 
Ciência e Tecnologia, João 
Azevedo, o presidente da Ca-
gepa, Marcus Vinícius, o de-
legado geral da Polícia Civil, 
João Alves, entre outros.

Por meio de decisão sin-
gular, o Tribunal de Contas do 
Estado determinou ao prefeito 
Romero Rodrigues (PSDB), de 
Campina Grande, que, no prazo 
de 30 dias, proceda a divulga-
ção das despesas com publi-
cidade no portal da transpa-
rência do município, sob pena 
de aplicação de multa, reflexo 
negativo nas contas e outras 
sanções cabíveis. Assim como, 
no prazo de 15 dias, também, 
os gestores das organizações 
sociais Cruz Vermelha, ABBC, 
IPCEP e GERIR, devem atuali-
zar as informações públicas no 
portal.

O relator dos processos é 
o conselheiro Nominando Di-
niz e as decisões singulares fo-
ram publicadas no Diário Ele-
trônico dessa terça-feira (1).

O relator determinou ao 
prefeito Romero Rodrigues, 
que, no prazo de 30 dias, pro-
ceda a divulgação das despesas 
com publicidade no portal da 
transparência do município, 
sob pena de aplicação de mul-
ta, reflexo negativo na pres-
tação de contas, encaminha-
mento ao Ministério Público e 
outras sanções cabíveis.

A medida cautelar refere-
-se a uma inspeção especial, re-
ferente ao processo 14524/16, 
formalizada com o intuito de 
verificar a divulgação de des-
pesas com publicidade efetua-
das pela Prefeitura de Campina 
Grande. O relatório destaca que 
“A Lei nº 12.232/10 dispõe so-
bre normas gerais de licitação 
e contratação pela Administra-
ção Pública dos serviços de pu-
blicidade prestados por meio 
de agências de propaganda. 
Em seu art. 16, o diploma legal 

estabelece que as informações 
sobre a execução do contrato, 
com os nomes dos fornecedo-
res de serviços especializados 
e veículos, serão divulgadas 
em sítio próprio aberto para 
o contrato na rede mundial de 
computadores, garantido o li-
vre acesso às informações por 
quaisquer interessados.

De acordo com o relator, 
cabe ao gestor, em contrata-
ções da espécie, tornar pú-
blicas e acessíveis a todos as 
informações sobre a execução 
contratual. De forma comple-
mentar, o TCE editou a Resolu-
ção Normativa RN TC 05/2013, 
que reafirmou a obrigatorieda-
de da disponibilização em sítio 
da rede mundial de computa-
dores as informações de exe-
cução contratual, exigindo a 
atualização em tempo real das 
informações, bem como insti-
tuiu o conteúdo mínimo a ser 
divulgado.

Em resposta à reporta-
gem de A União, a Prefeitura 
de Campina Grande assegurou 
que a divulgação será feita den-
tro do prazo estabelecido. 

TCE dá prazo a Romero 
para divulgação de dados 

A Secretaria de Estado 
da Educação (SEE) divulgou, 
nessa terça-feira (1), que a 
aluna Micaele da Silva Garcia, 
da Escola Estadual Dr. Antô-
nio Fernandes de Medeiros, 
foi escolhida pelo Programa 
Jovens Embaixadores para 
representar a Paraíba nos 
Estados Unidos.

Micaele participou de 
uma seleção com outros 30 
alunos na qual foram esco-
lhidos os quatro melhores 
estudantes que obtiveram os 
melhores desempenhos nos 

exames. Dentre os quatro, a 
Embaixada Americana sele-
cionou Micaele, que repre-
sentará a Paraíba por 20 dias 
nos Estados Unidos, no mês 
de janeiro de 2017.

O programa Jovens Em-
baixadores tem como alvo 
os alunos brasileiros que 
são exemplo em suas comu-
nidades, em termos de lide-
rança, atitude positiva, tra-
balho voluntário, excelência 
acadêmica e conhecimento 
da língua inglesa. O objetivo 
é fortalecer o ensino públi-

co por meio desses alunos, 
transformando-os em mode-
los para as suas comunida-
des. Custeado pelo governo 
norte-americano, o progra-
ma já mudou a vida de mais 
de 460 estudantes da rede 
pública brasileira e permite 
aos participantes aprimorar 
as suas habilidades em lide-
rança, conhecer uma nova 
cultura, interagir com jovens 
americanos e buscar oportu-
nidades de crescimento pes-
soal e profissional.

O programa foi criado 

pela Embaixada dos Estados 
Unidos no Brasil e o primeiro 
grupo viajou em 2003. A par-
tir de 2012, o programa pas-
sou a ser reproduzido em to-
dos os países do continente 
americano. Os parceiros da 
iniciativa são: o Conselho Na-
cional de Secretários de Edu-
cação (Consed) e as Secreta-
rias Estaduais de Educação, 
a rede de Centros Binacio-
nais Brasil-Estados Unidos, e 
também, as empresas FedEx, 
MSD, Microsoft, Bradesco, 
IBM e a Boeing Brasil.

Cabe ao gestor, 
em contratações 
da espécie, tornar 
públicas e aces-
síveis a todos 
as informações 
sobre a execução 
contratual

Aluna de escola estadual de Malta é 
escolhida em programa internacional

Resultado da licitação sai em janeiro

JOVEM EMBAIXADORA

PROJETO SÃO FRANCISCO

O resultado da licita-
ção das obras no Eixo Nor-
te do Projeto de Integração 
do Rio São Francisco, não 
executadas pela empresa 
Mendes Júnior Trading S.A., 
deverá ser divulgado pelo 
Ministério da Integração 
Nacional em janeiro do pró-
ximo ano. O anúncio foi rea-
lizado pelo ministro Helder 
Barbalho, nessa terça-feira 
(1), durante uma agenda 
de trabalho em Natal (RN). 
A expectativa é publicar o 
edital desses serviços no 
início de dezembro.

 “A nossa previsão é 
abrir o edital de licitação 
até o final do mês de ja-
neiro de 2017. Se o crono-

grama for respeitado, no 
segundo semestre de 2017 
nós cumpriremos com a 
nossa responsabilidade de 
assegurar que a água do 
Eixo Norte chegue aos es-
tados de Pernambuco, Cea-
rá, Paraíba e Rio Grande do 
Norte”, explicou o ministro 
Helder Barbalho durante 
a solenidade de assinatu-
ra da ordem de serviço da 
adutora de Caicó (RN).

 O titular da pasta ain-
da destacou que o proces-
so de licitação das obras 
que estavam sob a res-
ponsabilidade da Mendes 
Júnior foi iniciado com o 
lançamento da consulta 
pública da minuta do edi-

tal e seus anexos, no últi-
mo dia 20 de outubro. As 
construtoras que tiverem 
interesse terão de 7 a 29 
de novembro para conhe-
cer esses documentos téc-
nicos. “Está acontecendo 
a consulta pública e, nos 
próximos dias, se conclui a 
primeira etapa. São 15 dias 
úteis de chamada pública”, 
afirmou.

  A troca da construtora 
teve que ser realizada em 
função da empresa infor-
mar ao Ministério que não 
teria capacidade de honrar 
os dois contratos celebra-
dos nas obras do projeto.

 Helder Barbalho es-
clareceu que os serviços 

dos outros trechos do Eixo 
Norte estão avançados. 
“Todos os outros lotes des-
se eixo estão com índice de 
execução próximos a 97%. 
Inclusive, em São José de 
Piranhas (PB), que faz di-
visa com o Rio Grande do 
Norte, está com 99% e 
pronto para receber a água 
do Projeto São Francisco”, 
explica.

O Eixo Leste perma-
nece com o calendário de 
conclusão para dezembro 
deste ano e as águas do Ve-
lho Chico chegarão a Mon-
teiro (PB) até fevereiro de 
2017. A previsão é atender 
a cidade de Campina Gran-
de (PB) até abril de 2017. 
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Secretário de Planejamento participa 
de audiência pública sobre LOA 2017

O secretário do Estado 
de Planejamento, Orçamento, 
Gestão e Finanças, Tárcio Pes-
soa, participou, na manhã des-
sa terça-feira (1), de audiência 
pública na Assembleia Legis-
lativa da Paraíba (ALPB) para 
debater com os parlamenta-
res, representantes da socie-
dade civil e entidades sobre a 
Proposta de Lei Orçamentária 
Anual (LOA) de 2017. Durante 
a audiência, o secretário es-
clareceu diversos questiona-
mentos aos parlamentares e 
apontou, com otimismo, que a 
partir de 2017 provavelmente 
será possível vislumbrar uma 
possível saída para a crise. 

“Nós somos um dos pou-
cos estados do Brasil a ter uma 
perspectiva para este ano de 
superávit primário de R$ 166 
milhões”, disse Tárcio Pessoa. 
De acordo com a LOA, o or-
çamento total do Estado pre-
visto para 2017 é de R$ 11,38 
bilhões, valor R$ 52 milhões 
menor que o orçamento deste 
ano devido à perspectiva de 
diminuição ou manutenção 
em valores atuais dos repasses 
do Fundo de Participação dos 
Estados. Após as deduções, 
esse montante passa a ser de 
R$ 8.832.760.000.  “A cada ano 
nós estamos tentando apro-
ximar o fluxo de caixa com a 
perspectiva da lei orçamentá-
ria, fazendo uma peça que se 
aproxime cada vez mais da re-
alidade”, afirmou o secretário. 

Para os Poderes, a LOA 
projeta como limite para ela-
boração de suas propostas 
orçamentárias os seguintes 
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Tárcio Pessoa ressaltou esforço da gestão estadual em aproximar a cada ano o fluxo de caixa com a lei orçamentária

Anúncio foi feito após reunião com o governador Ricardo Coutinho

Paraíba é um dos poucos 
estados no Brasil com 
perspectiva de superávit

valores:  de R$ 284 milhões 
para a Assembleia Legislativa; 
R$ 132,547 milhões para o Tri-
bunal de Contas; R$ 619,426 
milhões para o Tribunal de Jus-
tiça;  R$ 239,507 milhões para 
o Ministério Público; R$ 75,589 
milhões para a Defensoria Pú-
blica do Estado; e R$ 304,428 
milhões para a Universidade 
Estadual da Paraíba. O compro-
metimento das receitas líqui-
das de impostos e transferên-
cias com saúde e educação será, 
respectivamente, de 12,18% e 
25,10%.

De acordo com o relator 
da peça, o deputado Gervásio 
Maia (PSB), o prazo para os 

parlamentares enviarem suas 
propostas de emendas é até o 
dia 16 de novembro. O proje-
to da LOA 2017 já tramita na 
Casa de Epitácio Pessoa desde 
o dia 4 de outubro. 

Na sua fala, o secretário 
Tárcio Pessoa fez referência 
ainda ao recente relatório pu-
blicado de risco da Secretaria 
do Tesouro Nacional, de acor-
do com o qual a Paraíba teria 
sido rebaixado da nota B- para 
C+, o qual, de acordo com o 
secretário, mascara a realida-
de dos estados e traz grandes 
danos para a Paraíba. “Nós 
estamos sendo penalizados 
por números que não são de 

competências da nossa gestão, 
enquanto que a arrecadação 
do nosso Estado só tem cresci-
do”, aponta. Os dados mostram 
que não houve queda na arre-
cadação própria e a elevação 
do serviço da dívida e aumen-
to da despesa com pessoal são 
decorrentes da queda na recei-
ta de transferência do próprio 
Governo Federal.  

“Isso representa o impe-
dimento do Estado em investir 
mais de R$ 476 milhões. A me-
todologia empregada mascara 
a realidade dos estados e traz 
danos profundos para eles”, 
apontou o secretário Tárcio 
Pessoa. “Desde o mês de junho 

que estava se esperando que 
os recursos fossem liberados 
e, quando não havia mais ne-
nhum tipo de justificativa, hou-
ve a revisão do relatório fiscal”, 
complementou Tárcio, fazen-
do referência a empréstimos 
como dois do Banco do Brasil, 
na ordem de R$ 112,8 milhões 
e R$ 36,9 milhões, além de um 
com o Banco Mundial na or-
dem de R$ 256 milhões e um 
do BID de R$ 70,4 milhões. 

Para refutar o relatório, 
o secretário de Planejamento 
apontou algumas informações, 
como, por exemplo, o fato 
de que enquanto entre 2009 
e 2015 a média nacional do 

crescimento da despesa com 
pessoal foi de 39,5%, na Pa-
raíba, esse crescimento foi de 
apenas 20%, colocando o Es-
tado entre os seis com menor 
crescimento no período. 

Analisando a relação 
entre a Dívida Consolidada 
Líquida - DCL e a Receita Cor-
rente Líquida - RCL em 2015, 
enquanto a média nacional é 
de 0,6, o índice da Paraíba é 
0,4, o 9º melhor resultado en-
tre os estados. No que diz res-
peito à relação entre as recei-
tas com operações de crédito 
e a Receita Corrente Líquida 
- RCL, entre 2013 e 2015, a Pa-
raíba apresentou um resulta-
do de 16,72%, 15º melhor do 
ranking nacional.

Os dados mostram, por-
tanto, que não houve queda na 
arrecadação própria e a ele-
vação do serviço da dívida e 
aumento da despesa com pes-
soal são decorrentes da queda 
na receita de transferência, ou 
seja, do Fundo de Participação 
dos Estados, o FPE. “A Paraíba 
está sendo penalizada pelo 
próprio Governo Federal. Não 
houve queda da arrecadação 
própria. Agora quando somos 
avaliados por números que 
não são da nossa competência 
de gestão isso mostra que há 
algo de errado nessa metodo-
logia de avaliação”, finalizou o 
secretário.

De acordo com ele, a ne-
cessidade de revisão da me-
todologia da STN foi discutida 
na última reunião do Conselho 
Nacional de Política Fazen-
dária (Confaz), por não ter 
coerência com critérios esta-
belecidos por agências inter-
nacionais de classificação de 
risco, como Fitch e Standart & 
Poor’s (S&P).

A prefeita e a vice-prefeita 
eleitas em Pilõezinhos, Mônica 
Cristina (PSDB) e professora 
Risoleida Uchoa (PSDB), res-
pectivamente, anunciaram fi-
liação ao Partido Socialista Bra-
sileiro (PSB) nessa terça-feira 
(1). O anúncio aconteceu após 
reunião com o governador Ri-
cardo Coutinho (PSB), depu-
tados estaduais Gervásio Maia 
(PSB) e Tião Gomes (PSL), e os 
ex-prefeitos Sandro Mendes e 
Júnior Mendes. O grupo políti-
co deixa o partido tucano após 
mais de 20 anos fazendo parte 
da legenda.

Para o governador Ricar-
do Coutinho, a adesão reforça 
os quadros do partido e a ten-
dência é de que a parceria com 
o governo traga mais desenvol-
vimento e, consequentemente, 
mais qualidade de vida para 
os moradores da cidade. “Sa-
bemos que o momento do País 
é de crise, mas conseguimos 
realizar muita coisa e realizar 

obras e ações em todas as re-
giões da Paraíba. E quem ga-
nha com isso é a população”, 
destacou o governador.

A prefeita eleita Mônica 
Cristina explicou que a adesão 
ao PSB se deu para trazer à ci-
dade de Pilõezinhos melhores 
oportunidades de crescimen-
to. “Foi uma decisão do grupo.
Pensamos o que é melhor para 
nosso município”, comentou. 

O deputado Gervásio Maia 
disse que o PSB ganha com a 
entrada da futura prefeita Mô-
nica Cristina. ”O nosso amigo 
Sandro, a prefeita eleita Môni-
ca e o grupo que eles represen-
tam reforçam os quadros do 
nosso partido. Tenho certeza, 
juntos, iremos construir ainda 
mais pelo município. Vamos 
fortalecer as parcerias entre a 
gestão municipal e estadual. 
Não tenho dúvidas de que, 
daqui pra frente a Paraíba vai 
aventar ainda mais”, assegurou 
o deputado.

Prefeita e vice eleitas 
trocam PSDB por PSB

DEBANDADA TUCANA

Jeová descarta 
possibilidade de 
tirar licença por 
fratura no punho

Mesmo com o punho 
e parte do braço esquerdo 
imobilizados, consequência 
de uma queda em sua casa, 
no último domingo (30), e na 
iminência de ter que se sub-
meter a uma cirurgia, o depu-
tado estadual Jeová Campos 
(PSB) descartou a necessida-
de de licenciar-se da Assem-
bleia Legislativa da Paraíba 
(ALPB). “Esse problema não 
vai me impedir de exercer 
minhas atividades, portanto 
não será necessário me licen-
ciar para tratar do problema. 
Ficarei ausente, no máximo, 
uma semana”, disse ontem o 
parlamentar que, mesmo com 
dores, participou na manhã 
dessa terça-feira (1) dos tra-
balhos na CCJ, da audiência 
pública que debateu a LOA e 
ainda teve uma reunião com 
dirigentes sindicais.

“O médico está aguar-
dando a evolução do quadro 
para decidir se precisarei me 
submeter a uma cirurgia no 
punho. Mas, mesmo que o 
procedimento cirúrgico seja 
necessário, não há necessida-
de de me ausentar da ALPB, 
até porque o procedimento 
não é um impeditivo para 
que eu me locomova, nem de-
senvolva minhas atividades 
normais”, destacou o parla-
mentar, que  precisará apenas 
justificar a ausência nos dias 
de pós-operatório.

A Câmara Municipal de João Pessoa 
(CMJP) debateu, na tarde dessa terça-fei-
ra (1), a “redução das violações dos direi-
tos humanos através de ações pacíficas e 
criativas que mobilizem a sociedade e o 
poder público na capital paraibana”. A 
audiência pública foi proposta pelo ve-
reador Lucas de Brito (PSL).

 O evento contou com a participa-
ção do pastor Antônio Carlos Costa, pre-
sidente da ONG Rio da Paz, que desen-
volve ações para chamar a atenção das 
pessoas e das autoridades públicas para 
a gravidade da situação e para a necessi-
dade de que a violência seja combatida 
através da defesa dos direitos humanos 
no Brasil.

O vereador Lucas de Brito falou que 
a tarde seria enriquecida com a expe-
riência do orador que luta pelos direitos 

humanos e pela paz no Rio de Janeiro. 
Na ocasião, ele anunciou que familiares 
e amigos da estudante Vivianny Crisley 
que está desparecida há 12 dias, tam-
bém participavam da audiência. 

“Há quase dez anos faço parte de 
uma ONG que organiza manifestações 
públicas contra as mortes violentas no 
Rio de Janeiro. Sou testemunha, portan-
to, do nascimento e colapso da Unidade 
de Polícia Pacificadora (UPP). Projeto 
para a área da segurança pública que 
se tornou uma frustração proporcional 
à extensão do que prometia: trazer a 
paz para uma sociedade que vive sob o 
medo causado pelo espectro da violên-
cia urbana”, apresentou-se o principal 
orador da tarde, pastor Antônio Carlos 
Costa. Ele apresentou diversos pontos 
porque a UPP não deu certo.

CMJP discute ações pelos 
direitos humanos no Brasil

Presídio modelo em ressocialização

MOBILIZAÇÃO SOCIAL

O representante da União Inter-
nacional de Pastores e Capelãs Pas-
tor Antônio Galdino da Silva Neto 
entre outras histórias, falou sobre 
seu trabalho como diretor do pre-
sídio de Sapé, que foi transforma-
do em uma instituição modelo do 
sistema penitenciário que hoje tem 
o menor índice de reincidência do 
Brasil. “Entre os projetos de resso-
cialização desenvolvidos na unidade 
prisional pode se destacar a “Casa 
do Pai” onde os apenados cultivam 
legumes e hortifrutigranjeiros e o 

grupo musical “Pagode Ressociali-
zando” onde os integrantes cantam 
vários gêneros musicais, além das 
oficinas de arte e de uma bibliote-
ca. Trabalhamos com as famílias de 
todos os apenados em busca da har-
monia familiar”, destacou.

Pastores de diversas igrejas 
evangélicas da capital paraibana 
e representantes da Polícia Militar 
e da Fundação Resgatando Vidas 
apresentaram suas ações que contri-
buem para amenizar a situação de 
falta de segurança na sociedade. 



Polícia ouve onze mulheres 
que dizem serem vítimas de 
homem preso por estupro
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Cemitérios ficam abertos 
das 6h às 19h de hoje para 
visitação e celebrações 

100 mil devem visitar cemitérios 
DIA DE FINADOS EM JOÃO PESSOA

Os seis cemitérios públi-
cos de João Pessoa deverão 
receber a visita de mais de 100 
mil pessoas hoje, Dia de Fina-
dos. Uma programação espe-
cial foi elaborada, com celebra-
ção de missas nos principais 
cemitérios, com uma estrutura 
que inclui tendas, palcos e ca-
deiras para quem for assistir 
as celebrações. Além disso, o 
público contará com serviços 
de atendimento à saúde como 
testes glicêmicos e aferição de 
pressão, higienização das mãos 
e distribuição de água e infor-
mativos. Os cemitérios da ca-
pital abrirão os portões das 6h 
até as 19h.

De acordo com o secretá-
rio de Desenvolvimento Urba-
no, Newton Marinho, a expec-
tativa para este ano é que cerca 
de 80 mil pessoas visitem o 
cemitério Senhor da Boa Sen-
tença, o maior e mais antigo 
campo santo da cidade. 

João Pessoa conta com 
seis cemitérios públicos e mais 
de 12 mil túmulos perpétuos, 
além de aproximadamente 7,5 
mil covas rotativas. O cemitério 
Senhor da Boa Sentença, loca-
lizado no bairro do Varadou-
ro, tem quase 7 mil túmulos e 
mais de 300 covas rotativas.

José Alves
zavieira2@gmail.com

Rodolfo Amorim
Especial para A União

n Segurança - Agentes de controle urbano e guar-
das municipais atendem os visitantes hoje nos cemi-
térios de João Pessoa. A Prefeitura solicitou reforço 
ao comando da Polícia Militar, que vai disponibilizar 
policiais para atuar nos espaços públicos.
n Ambulantes - Os comerciantes informais já 
cadastrados pela Secretaria de Desenvolvimento 
Urbano devem obedecer o Código de Posturas do 
Município e respeitar os locais específicos, para que 
a passagem de pedestres nas calçadas não seja 
obstruída.
n Mobilidade - Com o objetivo de facilitar o 

acesso aos cemitérios no Dia de Finados e propor-
cionar segurança aos pedestres, a Superintendên-
cia Executiva de Mobilidade Urbana (Semob-JP) 
preparou um plano de mobilidade especial posto 
em prática hoje, a partir das 6h. 
Nos cemitérios com maior número de visitantes, 
a exemplo do Boa Sentença, Santa Catarina, São 
José, Cristo e Parque das Acácias, o trabalho da 
Semob vai se estender até as 21h, com 60 agentes 
distribuídos nos três turnos, organizando o tráfego 
e fazendo os desvios e bloqueios no entorno desses 
locais públicos.

n Celebrações 
- Cemitério Senhor da Boa Sentença (Varadouro): 
Missas às 7h30, 9h, 11h e 15h. 
- Cemitério São José (Cruz das Armas): Às 9h e 16h. 
- Cemitério Santa Catarina (Bairro dos Estados): 
Missas às 8h, 10h e 16h. 
- Cemitério do Cristo (Cristo): Às 7h, 9h e 16h. 
- Cemitério Jardim Mangabeira (Mangabeira): Mis-
sas às 9h30 e 15h30 e culto às 8h. 
- Cemitério Parque das Acácias (José Américo): 
Missas às 8h, 10h30 e 16h30; culto às 9h e palestra 
espírita às 15h.

Saiba mais

Grupo espírita 
atenderá dez 
mil pessoas no 
bairro do Cristo

Cerca de 10 mil pessoas 
deverão ser atendidas, neste 
Dia de Finados, pelo grupo 
espírita Ave Luz, que há qua-
se 20 anos divulga a doutrina 
espírita no cemitério do bair-
ro Cristo Redentor, em João 
Pessoa. O objetivo principal 
do trabalho é consolar aqueles 
que perderam entes queridos, 
disseminando a visão espírita 
acerca da morte. "Esclarece-
mos que após o desencarne 
retornamos ao mundo espi-
ritual e que a morte do corpo 
físico não representa a separa-
ção eterna", disse Homero Jor-
ge, coordenador do trabalho.

Das 7h às 17h, equipes 
voluntárias se dividem nas 
atividades promovidas pelo 
grupo. São palestras, leitura de 
evangelho nos túmulos, distri-
buição de mensagens, evan-
gelização infantil, aplicação de 
passe magnético e distribui-
ção de água fluidificada. "Es-
timulamos a prece como ação 
consoladora e terapêutica. É 
um trabalho emocionante. As 
pessoas fazem fila para serem 
atendidas", disse André Luiz 
Lucena, presidente do Ave Luz.  

No ano passado, as equi-
pes visitaram cerca de cem 
túmulos, amparando e escla-
recendo os familiares. "Fala-
mos sobre a vida pós-morte 
e a importância de confortar 
o desencarnado por meio da 
prece. O trabalho desperta 
sentimentos de esperança e 
perdão e faz as pessoas refle-
tirem sobre a reforma interior 
e a necessidade de mudança 
de valores para fortalecer a 
alma", disse o coordenador 
Eduardo Sales Costa. 
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Maior e mais antigo da capital, o Senhor da Boa Sentença, no Varadouro, tem quase 7 mil túmulos e mais de 300 covas rotativas

As flores colorem as calça-
das dos cemitérios neste feria-
do de Finados, mas este ano a 
quantidade é menor em rela-
ção ao ano passado e os valores 
estão mais elevados. Os preços 
variam de 33,33% a 400% de 
um local para outro, segundo 
pesquisa realizada pela Secre-
taria Municipal de Proteção e 
Defesa do Consumidor de João 
Pessoa (Procon-JP). De acordo 
com vendedores autônomos 
da capital, a atual situação eco-
nômica do País reflete nesse 
aumento considerável, pois 
comparado a 2015, os produ-
tos estão mais caros. 

Ao andar pelas floricultu-
ras da capital, o consumidor 
pode encontrar flores com 
diferenças de R$ 15,00. Em 
frente ao Cemitério Senhor da 
Boa Sentença, no Varadouro, 
molhos de flores que custavam 
R$ 40,00 no ano passado, hoje 
custam R$ 65,00. 

Josenilda Mendonça é 
comerciante de flores duran-
te o ano e neste período se 
dedica apenas à floricultura. 
Segundo ela, em 2015 chegou 
a vender três hastes de lírios 
por R$ 5,00, mas atualmente o 
preço dobrou e ela cobra R$ 10,00 
pela mesma quantidade. 

A rosa é o tipo de flor 
mais popular, conhecida no 
mundo inteiro, porém é a mais 
cara. Quem deseja comprar 
rosa vermelha, amarela ou 
azul para depositar nos túmu-
los de parentes e amigos, vai 
desembolsar cerca de R$ 5,00 
em apenas uma haste. No ano 

passado, eram vendidas três 
hastes pelo mesmo preço. Mas 
é possível encontrar rosas 
por R$ 2,00 no cemitério São 
José, em Cruz das Armas, por 
exemplo, onde o comércio é 
mais tranquilo e o número de 
vendedores é menor. O buquê 
de rosas comuns, também com 
seis unidades, pode custar en-
tre R$ 25,00 e R$ 50,00. Se for o 
buquê com 12 unidades, os va-
lores encontrados poderão va-
riar de R$ 50,00 até R$ 95,00.

A vendedora Ana Lúcia 
Lourenço só vende flores nes-
sa época. Segundo ela, as flores 
em 2016 estão bem mais caras 
que no último ano. “No ano 
passado tinha mais flores e elas 
estavam mais baratas. Hoje o 
preço subiu muito e estamos 
com pouco produto”, disse. Ana 
revela ainda que antes com-
prava um freixo de bom senhor 
por R$ 20,00 e este ano pa-
gou R$ 40,00, um aumento de 
100% no fornecimento, o que 
compromete efetivamente a 
renda e o lucro adquirido. 

As flores do campo, um 
dos tipos mais procurados pe-
los clientes, varia de R$ 20,00 
a R$ 60,00 nas lojas e nos ven-
dedores de rua.  Bom senhor, 
sorriso de Maria, crisântemos, 
lírios e avencas são as mais 
consumidas nesse período e 
são encontradas em qualquer 
lugar. Tanto nas redondezas 
do cemitério Senhor da Boa 
Sentença, quanto no cemitério 
São José, a expectativa dos ven-
dedores de flores é de esvaziar 
seus stands ainda na tarde des-
ta quarta-feira, mesmo com o 
preço médio de cada produto 
superior ao último ano.

Preços das flores vão de 
R$ 5 a R$ 95 na capital

vAlOrES MAIS AlTOS

Em virtude do feriado nacional em 
alusão ao Dia de Finados, que acontece 
hoje, as repartições públicas federais, 
estaduais e municipais não terão expe-
diente. Contudo, os setores que pres-
tam serviços essenciais à população 
funcionarão normalmente, a exemplo 
da segurança e saúde. Os supermerca-
dos e shoppings funcionam em horá-
rios diferenciados, mas os bancos, ca-
sas lotéricas e casas pague fácil estarão 
com as portas fechadas. Entretanto, as 
contas de consumo (água, luz e telefo-
ne, por exemplo) e os carnês que ven-

cem no dia 2 poderão ser pagos ama-
nhã, dia 3, sem multa.

Os atendimentos realizados 
pelas equipes do Serviço Móvel de 
Urgência (Samu), Superintendência 
Executiva de Mobilidade Urbana 
(Semob), além da coleta de lixo fei-
ta pelos agentes da Autarquia Espe-
cial de Limpeza (Emlur) e Defesa Ci-
vil acontecem normalmente no Dia 
de Finados. O expediente voltará ao 
normal nas repartições públicas fe-
derais, estaduais e municipais ama-
nhã, a partir das 8h.

Bancos fecham e comércio 
pode funcionar no feriado

O QUE ABrE E FECHA

STTP executa 
plano especial de 
trânsito hoje em 
Campina Grande

A Superintendência de 
Trânsito e Transportes Pú-
blicos (STTP) executa hoje 
um  plano de mobilidade em 
Campina Grande, que objetiva 
monitorar as vias de acesso 
aos cemitérios. Também serão 
realizadas rondas periódicas e 
controle de tráfego com agen-
tes de trânsito no entorno dos 
cemitérios do José Pinheiro, do 
Araxá e do Cruzeiro, onde não 
há  grande movimento.

“O cemitério de Monte 
Santo terá foco principal da 
operação e do efetivo de agen-
tes de trânsito, já que naquele 
trecho sempre há um maior 
fluxo de pedestres e veículos, 
tendo inclusive a necessidade 
de interdição de algumas ruas 
próximas”, disse o superinten-
dente da STTP, Félix Neto. 

No cemitério do Monte 
Santo serão interditadas as 
ruas Ceará e Conde D’eu; Mon-
te Santo e Quintino Bocaiuva; 
João Suassuna e Des. Arquime-
des Souto Maior; Olegário Ma-
ciel e  Vereador Manoel Uchôa.
No cemitério do Araxá, R. Céu 
Norte Borborema; cemitério 
do Cruzeiro, R. Celso Cunha, 
e cemitério José Pinheiro, R. 
Dom Bosco.

n Comércio - O comércio do centro da cidade e 
dos bairros têm ponto facultativo - cada empresa 
ou loja decide se abre ou não. Mas para isso, o 
proprietário da empresa terá que dar uma folga aos 
funcionários e pagar o dia trabalhado, conforme 
acordo com a Câmara dos Dirigentes Lojistas da 
capital.
n Bancos - Segundo a Federação Brasileira de Ban-
cos (Febraban), a população pode utilizar os canais 
alternativos de atendimento para realizar operações 
bancárias, como caixas eletrônicos, Internet Banking, 
Mobile Banking e banco por telefone.
n Correios - A assessoria de comunicação dos 
Correios informou que as agências não vão funcio-
nar nesta quarta-feira (2). O funcionamento volta 
ao normal amanhã (3).
n Trens - De acordo com a Companhia Brasileira 
de Trens Urbanos de João Pessoa (CBTU), não vai 
haver funcionamento dos trens urbanos e VLTs 
neste Dia de Finados. Os veículos voltam a operar 
normalmente nesta quinta-feira, das 4h25 até as 
19h41.
n Balsas - Segundo a empresa Nordeste Navega-
ções, as balsas funcionarão nos horários normais. 
Apenas uma alteração: os transportes funcionarão 
até as 20h, e o horário prolongado será válido até 
o Carnaval de 2017.
n Shoppings
Manaíra Shopping – Funcionamento normal, lojas e 
praça de alimentação abertas das 10h às 22h.

Shoping Tambiá – Abre as portas a partir das 12h. 
As lojas e a praça de alimentação fecham às 21h.
Mangabeira Shopping – Funcionamento normal. 
Lojas e a praça da alimentação abertas das 10h às 
22h.
Mag Shopping – Funcionamento normal, com lojas e 
praça de alimentação abertas das 10h às 22h.
Shopping Sul – Horário alterado. As lojas abrem das 
13h às 20h, praça de alimentação, das 11h às 21h.
Shopping Sebrae –  Horário de funcionamento é das 
12h às 20h.
Shopping Cidade – O estabelecimento não vai abrir 
durante o feriado de hoje.
n Bica
Nesta feriado nacional do Dia de Finados, o Parque 
Zoobotânico Arruda Câmara (Bica) estará aberto 
ao público. Opção de lazer, o espaço, localizado no 
bairro do Roger, funcionará em horário normal, das 
8h às 17h. A diversão custa R$ 2,00 por pessoa, 
sendo que crianças até sete anos e idosos não 
pagam. O telefone para maiores informações é o 
3218.9710.
Atualmente, o Parque Arruda Câmara abriga mais 
de 500 animais de diferentes espécies, entre aves, 
répteis e mamíferos, que ficam em recintos pa-
dronizados de acordo com a legislação em vigor. O 
parque conta ainda com 15 variações de orquídeas, 
além de plantas exóticas, carnívoras, bonsais, 
cactos e ervas aromáticas. O local também possui 
orquídeas para comercialização. (JA)

Saiba mais
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Mais de dez mulheres podem ter sido 
vítimas de homem preso por estupro
Suspeito foi detido em 
flagrante, pela Polícia 
Militar, em Esperança

Em menos de 24 horas, a 
Polícia Civil da Paraíba já ou-
viu 11 mulheres que afirma-
ram serem vítimas de Iremar 
Albuquerque Alves Negrei-
ros, de 42 anos. Ele foi pre-
so em flagrante na noite de 
segunda-feira (31) pela Po-
lícia Militar, na cidade de Es-
perança, suspeito de praticar 
estupros na região. Segundo 
as investigações, o número 
de mulheres atacadas pode 
ser maior.

De acordo com o dele-
gado Jorge Luís Almeida, o 
suspeito foi preso após ten-
tar abordar uma mulher na 
zona rural do município de 
Esperança. “Ele estava em 
uma motocicleta observando 
a vítima, que também estava 
em uma moto. Ao tentar re-
alizar o ato criminoso, o sus-
peito caiu da motocicleta e o 
veículo não funcionou mais. 
A vítima conseguiu a ajuda 
dos familiares, que aciona-
ram a Polícia Militar e foi rea-
lizada a prisão em flagrante. 
Ao chegar à delegacia, ou-
tras vítimas reconheceram 
o suspeito e até agora 11 
mulheres que foram ouvidas 
disseram que Iremar Albu-
querque praticava os estu-
pros não só em Esperança, 
mas também em Areial, Po-
cinhos, Montadas, entre ou-
tros municípios da região”, 
disse a autoridade policial. 

Com o suspeito, a polícia 
ainda encontrou uma pistola 
de calibre 765. “Além de ser 
autuado pelo crime de estu-

pro, Iremar Albuquerque vai 
responder por posse ilegal 
de arma de fogo. Estamos 
ainda esperando que mais ví-
timas procurem a delegacia 
para reconhecer o suspeito. 
Todas essas informações in-
tegrarão o inquérito policial 
contra ele”, disse o delegado 
Jorge Almeida. 

Iremar Albuquerque foi 
encaminhado para a cadeia 
pública de Esperança, onde 
deverá aguardar as decisões 
da Justiça. A Polícia Civil da 
Paraíba já representou pelo 
pedido de prisão preventiva 
e, após audiência de custó-
dia, ele poderá ser levado 
para Campina Grande. 

Atendimento à mulher
Todos os casos de estu-

pro que apontam a participa-
ção de Iremar Albuquerque 
e que foram registrados nas 
regiões de Campina Grande 
e Esperança serão coorde-
nados pela Delegacia Espe-
cializada de Atendimento à 
Mulher (Deam) de Campina 
Grande. 

Segundo a delegada Her-
ta de França, a Polícia Civil 
está prestando todo o aco-
lhimento necessário às víti-
mas. “Estamos dando todo o 
apoio a essas mulheres que 
denunciaram Iremar. Primei-
ramente, levantamos as in-
formações de cada caso e en-
caminhamos as vítimas para 
a realização de exames e, se 
preciso for, intermediaremos 
acompanhamento psicológi-
co e social. O próximo passo 
é recolher material genético 
do suspeito para realização 
de perícias”, disse a coorde-
nadora das investigações.

Policiais da Força Tática 
do 5º Batalhão apreenderam 
30kg de maconha durante 
abordagem a um veículo que 
circulava em atitude suspei-
ta, na noite de segunda-feira 
(31), no bairro Gervásio 
Maia, na Zona Sul da capital.

Na ação, foram presos 

Paulo José da Silva, de 41a 
anos, e Francisco de Assis 
da Costa Palma, 35. Eles es-
tavam dentro do veículo, que 
foi interceptado na Rua Ma-
ria Josefa de Oliveira Silva, 
próximo ao ginásio de espor-
tes do bairro. As drogas esta-
vam embaladas em tabletes.

Os suspeitos e toda a 
droga apreendida foram en-
caminhados para a Central 
de Polícia Civil, no bairro 
do Geisel.

Balanço
A apreensão dessa segun-

da-feira acontece 15 dias de-

pois da Força Tática do 5º Ba-
talhão ter apreendido 30kg de 
maconha, crack e cocaína com 
uma mulher, de 29 anos, no 
bairro do Valentina de Figuei-
redo, também na Zona Sul. As 
drogas estavam em um ponto 
que funcionava como depósito 
dos entorpecentes. 

Dupla com 30kg de maconha é 
presa na Zona Sul de João Pessoa

As drogas estavam embaladas em tabletes e foram levadas para a Central de Polícia Civil, no bairro do Geisel, após a ação policial

As Polícias Civil e Militar da 4a 
Área Integrada de Segurança Públi-
ca (Aisp) realizaram, na madrugada 
de ontem, a Operação Surdina, que 
teve como objetivo cumprir manda-
dos de prisão em desfavor de crimi-
nosos suspeitos da prática de homicí-
dios, latrocínios, roubos e tráfico de 
drogas. Ao todo, foram cumpridas 11 
ordens judiciais, que resultaram na 
prisão de quatro homens. 

De acordo com a polícia, Alan 
Fernandes da Silva é suspeito de rou-
bo de ciclomotores na região e Jaíl-
ton da Silva Barbosa apontado como 
autor de assassinatos e crimes rela-
cionados ao sistema de armas. “Alan, 
inclusive, costumava derrubar os 
condutores de suas motos em via pú-
blica, para tomar o bem”, explicou o 
delegado da 4a Seccional de Bayeux, 
Magno Toledo. 

Também foi preso Wagner da 
Silva Santos, autuado em flagrante 
e conhecido traficante na comuni-
dade Beira da Linha. Com ele foram 
apreendidas cápsulas para armaze-
namento de cocaína, um uniforme 
de uso exclusivo das Formas Arma-
das, crime previsto no Artigo 172 do 
Código Penal Militar, além de vários 
celulares que a polícia acredita serem 
oriundos de roubos, furtos ou recep-
tações. Thiago Laudelino já havia sido 
preso em flagrante por furto e tinha 
outro mandado também por furto.

O capitão Túlio Ramalho, coman-
dante da 4a Companhia Independen-

te de Polícia Militar, destacou a inte-
gração das Forças de Segurança na 
ação policial. “Visamos combater o 
crime de forma conjunta. Assim, ma-
peamos as áreas e cumprimos nosso 
papel para prender esses criminosos 
e reduzir a violência na cidade de 
Bayeux”, frisou. 

O delegado Pedro Ivo Bezerra 
ainda citou a redução de crimes con-
tra a vida na cidade. “A partir dessas 
ações, observa-se redução bastante 
significativa nas ocorrências de as-
sassinatos e de crimes patrimoniais 
no município de Bayeux, cidade que 
se destaca na queda de ocorrências 
de crimes contra a vida na Região 
Metropolitana da capital. Essa ope-
ração representa um marco, retiran-
do de circulação indivíduos de alta 
periculosidade, que agora irão sentir 
o peso da lei, pois, além de praticar 
crimes, ainda intimidavam testemu-
nhas”, finalizou. 

Quatro homens acusados de 
crimes são detidos por policiais

EM BAYEUX

A Polícia Militar frus-
trou um assalto a agência 
dos Correios da cidade de 
Mari, na manhã de ontem, 
e prendeu em flagrante um 
homem com um revólver ca-
libre 38, dentro da agência. 
João Victor Pontes Pereira, 
de 18 anos, foi interceptado 
por equipes da 3ª Compa-
nhia do 7º Batalhão no mo-
mento em que se preparava 
para anunciar o roubo.

O homem que o acom-
panhava, ao perceber a ação 
da PM, fugiu, mas por meio 

de uma conta de energia 
que estava com o preso, os 
policiais chegaram até o se-
gundo acusado, João Batis-
ta Ferreira da Silva, de 34 
anos, e o prenderam em fla-
grante com uma moto rou-
bada – o veículo seria usado 
na fuga da ação.

Segundo informações 
do comandante da 3ª Com-
panhia do 7º Batalhão, capi-
tão Melquisedec Lima, a Po-
lícia Militar já tinha recebido 
denúncias de que a dupla 
pretendia assaltar os Cor-

reios. “Eles já vinham tran-
sitando na cidade, olhando 
o movimento da agência, e 
hoje, dia de pagamento, pre-
tendiam realizar a investida, 
mas, graças à ação rápida 
das guarnições comandadas 
pelo capitão Amorim, o as-
salto foi frustrado e os dois 
presos em flagrante”, desta-
cou, ao elogiar o empenho 
dos policiais que participa-
ram da prisão.

A dupla foi apresentada 
na Delegacia de Polícia Civil, 
em Mari. 

PM frustra assalto aos Correios 
e prende suspeito em flagrante

Polícia detém cinco pessoas 
após tiroteio em Mandacaru

Uma ação realizada por 
policiais da Tropa de Choque 
do Batalhão de Operações 
Especiais (Bope) e do 1º Ba-
talhão resultou na prisão de 
cinco suspeitos de promover 
um tiroteio, na noite de se-
gunda-feira (31), no bairro de 
Mandacaru, na capital. Foram 
presos Roberto José Miranda 
Júnior, de 21 anos; Wellington 
Domingos da Silva, 20 anos; 
Leonardo de Oliveira Pereira, 
21; Welisson Domingos de 
Almeida, 26 anos; e Marcos 
Coutinho da Silva, de 38 anos. 
Com eles, a PM apreendeu 
três revólveres e uma pistola.

De acordo com o coman-

dante da 1ª Companhia de 
Choque do Bope, capitão Bru-
no Rodrigues, a ação foi de-
sencadeada depois que a PM 
recebeu a informação de um 
tiroteio na localidade conhe-
cida como Beco de Zé Bor-
ges. “O tiroteio estava sendo 
promovido por integrantes 
do Porto de João Tota, que 
fica também no bairro, para 
vingar um assassinato que 
ocorreu no domingo à noite. 
As viaturas cercaram todo o 
bairro e conseguiram inter-
ceptar um carro com quatro 
suspeitos e três armas e, logo 
em seguida, em outro ponto 
do bairro, mais um acusado 

de participar do tiroteio foi 
preso com a quarta arma de 
fogo”, detalhou.

Entre os presos está Ro-
berto José Miranda Júnior, 
suspeito de chefiar o tráfico 
de drogas da localidade Por-
to de João Tota e também de 
ter envolvimento em vários 
homicídios ocorridos no 
bairro. No tiroteio, duas pes-
soas de 19 e 64 anos saíram 
feridas e foram socorridas 
para o Hospital de Emergên-
cia e Trauma de João Pessoa. 

Os cinco suspeitos presos 
e as quatro armas apreendidas 
foram apresentados na Central 
de Polícia Civil, no Geisel.

Foto: Secom-PB

O capitão Túlio Ramalho, 
comandante da 4a 
Companhia Independente 
de Polícia Militar, 
destacou a integração 
das Forças de Segurança 
na ação policial
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Serviço que beneficia portadores 
de deficiência é descentralizado
Homologação de isenção 
de ICMS de veículos é feito 
agora em repartições fiscais 

O requerimento e a ho-
mologação de isenção do 
ICMS nas aquisições de veí-
culos destinados às pessoas 
portadoras de deficiência fí-
sica, visual, mental severa ou 
profunda, e autista ganharam 
mais agilidade nas reparti-
ções fiscais dos cinco núcleos 
regionais da Receita Estadual. 
O serviço passou a ser des-
centralizado, desde ontem, 
nas coletorias e Recebedorias 
de Renda do Estado. 

O secretário de Estado 
da Receita Estadual, Marconi 
Frazão, assinou portaria, no 
mês de outubro, concedendo 
a partir de 1º de novembro 
competência às repartições 
fiscais do Estado (Recebedo-
rias de Rendas e Coletorias) 
para realizarem o deferimen-
to ou não das solicitações das 
isenções do ICMS de veículos 
automotores para portado-
ras de deficiência. 

A portaria também con-
cede aos cinco gerentes re-
gionais da Receita Estadual 
a competência da homolo-
gação das isenções. Eles se-
rão responsáveis ainda por 
decidirem sobre o pedido de 
reconsideração das solici-
tações dos portadores, caso 
ocorra o indeferimento da 
solicitação nas Coletorias ou 
nas Recebedorias de Renda. 

Os serviços de deferi-
mento, de homologação, e a 
reconsideração das isenções 
de ICMS, até então, ficavam a 
cargo apenas do secretário de 
Estado da Receita. Com a des-
centralização dos procedi-
mentos, os portadores de de-
ficiência ganham mais acesso 
e acompanhamento dos pedi-
dos de isenção do ICMS. O pe-
dido será realizado na repar-
tição fiscal mais próxima do 
domicílio do requerente. 

O 1º Batalhão do Corpo de 
Bombeiros Militar da Paraíba (1º 
BBM/CBMPB), localizado no bairro 
de Mangabeira, em João Pessoa, 
comemora este ano 99 anos de fun-
dação. Para marcar a data, a unida-
de desenvolveu uma programação 
festiva, voltada para os públicos in-
ternos e externos que são beneficia-
dos pelas suas ações. Atualmente, o 
1º BBM é especialista no serviço de 
combate a incêndio na Grande João 
Pessoa e nos municípios do Litoral, 
mas também atende outros tipos de 
ocorrências quando requisitado.

De janeiro até 31 de agosto des-
te ano, o batalhão já registrou 857 
atendimentos de emergência e pre-
venção, sendo a maior parte deles 
de combate a incêndio (581).  Afora 
isso, a unidade realizou diversos cur-
sos de capacitação para a tropa, vi-
sando a padronização e a melhoria 
contínua do serviço prestado à po-
pulação. Segundo o comandante da 
unidade, coronel Jean Benício, entre 
as capacitações feitas este ano está 
a de condutor e operador da auto 
plataforma aérea, que capacitou 
pelo menos 21 bombeiros.

 Também foi realizado o curso 
de Controle Flashover (incêndio em 
ambientes confinados), com oito 
BMs qualificados. Outra conquista, 
segundo o tenente-coronel Jean, 
foi a instalação da academia de 
musculação da unidade, inaugura-
da ontem, durante solenidade de 
comemoração do aniversário do ba-
talhão. “Essa academia, que leva o 
nome do nosso já falecido guerreiro 
sargento José de Arimatéia Rodri-
gues, vai proporcionar saúde e uma 
vida de qualidade ao efetivo interno 
desse batalhão e aos BMs que mo-
ram nessas redondezas”, destacou. 

O comandante-geral do Corpo 
de Bombeiros Militar da Paraíba, 
coronel Jair Carneiro de Barros, re-
conheceu a importância do 1º BBM 

1o Batalhão comemora 99 anos
CORPO DE BOMBEIROS

FOTO: Secom-PB

para a corporação. “O aniversário da 
unidade coincide com o da corpo-
ração, pois, no princípio, o CBMPB 
teve cunho meramente de combate 
a incêndio. Hoje, nossos serviços fo-
ram ampliados para o atendimento 
pré-hospitalar, busca e salvamento 
terrestre, aquática e em altura e a 
parte preventiva. No entanto, não 
podemos deixar de mencionar que 
o fogo é o mais temível destruidor e 
é encarado com coragem e esmero, 
constantemente, pelo efetivo desse 
batalhão”, comentou.  

Comemorações
Dentro da solenidade festiva 

de fundação do 1º BBM, ontem, 22 
pessoas, entre civis e militares, foram 
homenageadas pelo comando da 
unidade – em virtude da contribui-
ção dada por elas para a prestação de 
serviço ao público. Na segunda-feira 
(31), foi realizada uma ação social 
com 40 crianças carentes, que par-
ticiparam de uma manhã recreati-
va na Caixa Beneficente, na capital, 
onde usufruíram da piscina, quadras 
de esporte e pula-pula. Elas também 

foram presenteadas com brinquedos 
arrecadados pela unidade. 

O secretário do Turismo e De-
senvolvimento Econômico (Setde), 
Lindolfo Pires, foi um dos homena-
geados na manhã de ontem pelo 
Corpo de Bombeiros Militar com a 
mais alta comenda da corporação, 
“Amigo do 1º Batalhão”.

Para o tenente-coronel Jean 
Benício, a comenda é uma forma 
de reconhecimento às pessoas que 
com bravura se destacaram como 
parceiros na colaboração ao desem-
penho das atividades da unidade “e 
isso Lindolfo tem feito não só em 
Mangabeira, como também em ou-
tras unidades, a exemplo de Sousa, 
quando pleiteou recursos para a re-
forma e ampliação de quartéis”. 

O secretário Lindolfo Pires agra-
deceu a comenda recebida e desta-
cou o trabalho honroso e brilhante 
prestado pela corporação com o res-
gate e valorização do bem supremo, 
em salvar vidas. “Serei sempre parcei-
ro de quem muito nos honra com seu 
desprendimento e abnegação em fa-
vor de causas nobres”, destacou.   

Secretário de Turismo Lindolfo Pires recebeu a mais alta comenda da corporação 

A Secretaria de Estado da 
Saúde (SES) iniciou ontem as 
atividades do Novembro Azul. 
A campanha teve início com a 
ornamentação da sede da SES 
com símbolos do Novembro 
Azul e distribuição de botons e 
camisas. As ações seguem até 
o fim do mês, buscando esti-
mular o incentivo ao autocui-
dado da população masculina 
e adoção de hábitos saudáveis. 

O Novembro Azul é um 
movimento que teve origem 
em 2003, na Austrália e, desde 
então, são realizadas diferen-
tes estratégias de conscien-
tização sobre a importância 
da prevenção e diagnóstico 
precoce de doenças que atin-
gem a população masculina. 
“A atenção e cuidado com a 
população masculina deve ser 
transversal às ações de Aten-
ção Básica em Saúde, que deve 
potencializar a busca ativa à 
população masculina e aproxi-
mar os homens das Unidades 
de Saúde da Família, uma vez 
que, considerando os padrões 
sociais e culturais do nosso 
País e Estado, o homem não 
tem aproximação com o cuida-

do e autocuidado”, explicou o 
coordenador da Área Técnica 
da Saúde do Homem na SES, 
Hélio Soares.

Segundo dados da Gerên-
cia Operacional de Respos-
ta Rápida, as neoplasias que 
mais causaram mortes em 
homens na Paraíba no ano de 
2015 foram: câncer de prós-
tata (322 óbitos), câncer de 
brônquios/pulmões (217 óbi-
tos), câncer de estômago (163 
óbitos), câncer de vias biliares 
intra-hepáticas (106 óbitos), 
câncer de pênis (10 óbitos) e 
câncer de testículo (3 óbitos). 
Quanto às causas gerais de 
óbitos de homens na Paraíba 
no mesmo ano, o infarto agu-
do do miocárdio foi o que mais 
matou, com 1.263 mortes. 

“Para que ocorra a di-
minuição da mortalidade do 
homem, é primordial o incen-
tivo à adoção de hábitos de 
vida saudáveis, bem como o 
autocuidado. Neste sentido, a 
população deve procurar as 
Unidades de Saúde da Família 
dos seus municípios para a re-
alização dos exames preventi-
vos”, concluiu Hélio Soares.

Programação
Amanhã e sexta-feira 

haverá a divulgação da cam-
panha junto aos usuários e 
servidores do Hemocentro da 
Paraíba. Além disso, o Núcleo 
de Imunização da SES realiza 
a atualização vacinal para os 
servidores. 

Na terça-feira (8), na 
antiga sala do Conselho de 
Secretarias Municipais de 
Saúde (Cosems), serão reali-
zadas ações de beleza e cui-
dado para os servidores. Na 
quinta-feira (10), no Serviço 
Social do Transporte (Sest) e 
o Serviço Nacional de Apren-
dizagem do Transporte (Se-
nat), haverá palestra sobre 
Saúde Integral do Homem e a 
Sintomatologia do Câncer de 
Próstata, Pênis e Testículos. 
Na sexta-feira (11), a palestra 
será no auditório da Funad 
para o Batalhão de Atendi-
mento Pré-hospitalar do Cor-
po de Bombeiros. 

A programação segue até 
o dia 30, quando o Novem-
bro Azul será encerrado com 
ações desenvolvidas na área 
de convivência da SES.

SES inicia o Novembro Azul 
com incentivo ao autocuidado 

SAÚDE DO HOMEM

O Hospital de Emergên-
cia e Trauma Dom Luiz Gon-
zaga Fernandes, em Campina 
Grande, que integra a rede 
hospitalar do Governo do Es-
tado, prestou no mês de ou-
tubro 8.250 atendimentos no 
setor de emergência e realizou 
733 cirurgias. Nos primeiros 
dez meses de 2016 já somam 
80.282 atendimentos e 7.241 
cirurgias. Em 2015, no mes-
mo período foram prestados 
75.228 atendimentos e reali-
zadas 7.455 cirurgias.

Do total de atendimentos 
deste ano, foram registrados 
970 a vítimas em acidentes de 
motos. Também houve aten-
dimentos a vítimas de arma 
branca (42), de projéteis de 
arma de fogo (51), queimadu-
ras (59), atropelamentos (66), 
acidentes com bicicleta (63) e 
acidentes de carro (73), entre 
outros.  Os demais atendimen-
tos foram de casos clínicos.

Em outubro de 2015, fo-
ram realizadas 760 cirurgias 
e atendidas 6.941 pessoas 
sendo registrados 879 atendi-
mentos a vítimas em aciden-
tes de motos. Também houve 
atendimentos a vítimas de 

arma branca (34), de projéteis 
de arma de fogo (61), queima-
duras (51), atropelamentos 
(75), acidentes com bicicleta 
(58) e acidentes de carro (74).  

O Trauma-CG disponibi-
liza 292 leitos, 340 médicos, 
sendo 64 em regime de plan-
tão presencial 24 horas.  O 
hospital dispõe de seis salas 
no bloco cirúrgico.

O Hospital de Emergência 
e Trauma Dom Luiz Gonzaga 
Fernandes de Campina Gran-
de é referência em trauma 
para 203 municípios da Paraí-
ba, além de alguns municípios 
do Rio Grande do Norte, Per-
nambuco e Ceará. 250 pacien-
tes são atendidos diariamente.

Hospital atende mais de 
80 mil pessoas em 2016

TRAUMA DE CAMPINA GRANDE

Em outubro, 
foram 8.250 
pacientes 
atendidos 
no setor de 
emergência 
do Trauma-CG

Cai índice de 
infestação pelo 
mosquito Aedes 
aegypti em CG

Chico José  
chicodocrato@gmail.com 

O índice de infestação 
pelo mosquito Aedes Ae-
gypti registrou queda de 
44% em Campina Grande. 
É o que revela o terceiro Le-
vantamento Rápido do Índi-
ce de Infestação pelo Aedes 
(LIRA) divulgado ontem 
pela Gerência de Vigilância 
Ambiental da Secretaria de 
Saúde do Município. 

De acordo com a pes-
quisa realizada na semana 
passada, foram encontra-
dos focos do mosquito Ae-
des aegypti em 2,4% dos 
7.770 imóveis visitados 
pelos agentes de combate 
às endemias, em 51 bairros 
de Campina Grande. O re-
sultado revela uma queda 
de 44% em comparação ao 
levantamento feito em ju-
lho, cujo percentual foi de 
4,3%. 

Rossandra Oliveira, ge-
rente de Vigilância Ambien-
tal da Secretaria Municipal 
de Saúde, explica que com a 
redução no índice de infes-
tação do mosquito, o risco 
de transmissão das doen-
ças provocadas pelo Ae-
des aegypti (dengue, zika e 
chikungunya) também re-
gistrou queda de alto para 
médio. Essa classificação 
é feita pelo Ministério da 
Saúde. 

De acordo com a se-
cretária municipal de Saú-
de, Luzia Pinto, a diminui-
ção dos focos do mosquito 
na cidade é resultado do 
trabalho constante dos 
agentes de combate às en-
demias, mas também da 
conscientização da popula-
ção. “As pessoas estão mais 
vigilantes e cuidadosas 
em relação à prevenção do 
mosquito, principalmen-
te depois da comprovação 
da relação entre o vírus da 
zika e as alterações neuro-
lógicas em bebês, como a 
microcefalia”, disse. 

A secretária ressalta 
que, mesmo enfrentando 
uma crise hídrica, a popu-
lação também tem tomado 
mais cuidado com o ar-
mazenamento correto de 
água. “Isso reflete o traba-
lho intersetorial, feito pela 
Prefeitura, com a participa-
ção das Secretarias de Ser-
viços Urbanos e de Educa-
ção”, destacou.

Os bairros de José Pi-
nheiro, Monte Castelo e 
Santo Antônio, localizados 
na Zona Leste, ainda apre-
sentam índice de infesta-
ção de 5,5%, considerado 
preocupante pela Secreta-
ria Municipal de Saúde. O 
mesmo ocorre com o bairro 
das Malvinas, o mais popu-
loso, cujo índice é de 4,5%. 

 
Casos
De acordo com o úl-

timo boletim da Diretoria 
de Vigilância em Saúde da 
Secretaria Municipal de 
Saúde, este ano, já foram 
confirmados 140 casos de 
dengue e 154 de chikun-
gunya em Campina Grande.
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Ministério da Educação adia Enem 
para 2.428 candidatos na Paraíba
Estudantes vão realizar 
provas do exame apenas 
no mês de dezembro

O Ministério da Educação 
(MEC) decidiu adiar o Exame 
Nacional do Ensino Médio 
(Enem) em quatro locais de 
provas na Paraíba devido às 
ocupações de escolas. Com a 
decisão 2.428 estudantes pa-
raibanos inscritos no exame 
não farão provas neste fim de 
semana.

De acordo com o MEC, as 
provas foram adiadas para os 
dias 3 e 4 de dezembro.

Os 600 candidatos da 
UFPB Campus de Areia II - 
Centro de Ciências Agrárias 
que fariam as provas nos pré-
dios A, B, C e D; os 852 estu-
dantes de Bananeiras que fa-
riam prova na UFPB - Centro 
de Ciências Humanas Sociais 
e Agrárias - Campus Univer-
sitário - Prédios 1, 2, 3 e 4. 
Também em Bananeiras, os 
576 candidatos inscritos para 
realizar as provas no campus 

Do ClickPB

Paraibano terá início 
no dia 8 de janeiro

A Federação Paraibana de Fu-
tebol (FPF) marcou para o dia 8 de 
janeiro o início do Campeonato Parai-
bano/2017, com término previsto para 
o dia 30 de abril. A decisão aconteceu 
ontem, na sede da entidade, entre o 
presidente da FPF, Amadeu Rodrigues 
e representantes dos dez clubes que 
participarão da disputa. O regulamento 
e a tabela devem ser divulgados até 8 
de novembro, cumprindo os 60 dias de 
antecedência como manda o Estatuto 
do Torcedor. 

Anteriormente o Estadual esta-
va para iniciar no dia 15 de janeiro, mas 
depois ocorreu outro encontro e a mu-
dança das datas para o começo e o final 
da competição. A forma de disputa per-
manece a mesma da primeira reunião, 
onde na primeira fase todos jogam 
entre si, em partida de ida e volta, além 
do rebaixamento dos dois últimos co-
locados. Os quatro primeiros colocados 
se classificam para o cruzamento olím-
pico para se conhecer o campeão e vice. 
Estão confirmados Botafogo, Campinen-
se, Treze, Auto Esporte, Centro Sportivo 
Paraibano (CSP), Internacional-PB, Grê-
mio Serrano, Sousa, Atlético e Paraíba, 
ambos de Cajazeiras. 

Descriminalização do 
porte de maconha

O Conselho Regional de Medici-
na do Estado de São Paulo (Cremesp) 
defendeu publicamente a descriminali-
zação do porte da Cannabis (maconha) 
para uso pessoal. Embora destaque 
que as evidências científicas apontam 
que o consumo de substâncias psicoa-
tivas que agem sob o estado de cons-
ciência podem causar danos à saúde 
dos usuários, a entidade considera 
fundamental que o tema seja tratado 
na esfera da saúde pública, com foco 
na prevenção.

“O modelo criminalizante, 
majoritário na História brasileira, des-
favorece o acesso da população às 
informações necessárias para o alerta 
sobre os danos causados pelo uso 
dessas substâncias e aos cuidados 
assistenciais a que têm direito aqueles 
que sofrem agravos dele decorrentes”, 
aponta a entidade em nota técnica.

A defesa da descriminalização 
foi tornada pública um dia após a Câ-
mara Técnica de Psiquiatria da entidade 
discutir os dez anos de vigência da Lei 
11.343, a chamada Lei de Drogas, e as 
possíveis consequências do uso e do 
porte dessas substâncias.

Preso suspeito 
de duplo homicídio 

A Polícia Civil da Paraíba, por 
meio de um trabalho investigativo do 
Núcleo de Homicídios de Santa Rita, na 
Região Metropolitana de João Pessoa, 
cumpriu ontem o mandado de prisão 
temporária expedido pela Comarca do 
município contra Reginaldo Florindo de 
Lima. Ele aparece nas investigações po-
liciais como um dos envolvidos no duplo 
homicídio registrado no dia 11 de outubro, 
no distrito de Cicerolândia, em Santa Rita.

As vítimas, João Estevan do 
Nascimento, 48, e Willian de Oliveira 
Alves, 22, estavam com Alison Correia 
da Silva, 27, em uma casa comemo-
rando um aniversário, quando foram 
surpreendidos por três homens que 
chegaram ao local atirando na direção 
da mesa que eles estavam. João Este-
van morreu em frente à casa; Willian 
ainda tentou fugir, mas foi baleado 
poucos metros depois e morreu. Já Ali-
son conseguiu escapar dos assassinos 
entrando na residência. 

Foi ele quem contou à polícia e à 
imprensa como o crime aconteceu, só 
que horas depois Alison foi assassina-
do quando chegava à casa da sogra, no 
distrito de Livramento, em Santa Rita.

Foto: Guilherme Lacerda

Estudantes que ocuparam sede do IFPB, em Cabedelo, decidiram em assembleia pela desocupação, hoje, retornando segunda-feira

 

O Ministério da Educação (MEC) 
decidiu adiar o Exame Nacional do 
Ensino Médio (Enem) em 304 locais 
de provas devido às ocupações de 
escolas, institutos e universidades 
federais. Os estados do Paraná, com 
74 ocupações, e Minas Gerais, com 
59, têm o maior número de locais de 
provas ocupados. O adiamento atin-
girá 191.494 candidatos,  que farão 
o exame nos dias 3 e 4 de dezembro.

Segundo o Instituto Nacional de 
Estudos e Pesquisas Anísio Teixeira 
(Inep), os estudantes foram avisados 
ontem por SMS que não farão a pro-
va neste final de semana, nos dias 5 
e 6. Os candidatos também serão in-

formados posteriormente dos novos 
locais.

“O Inep lamenta profunda-
mente a ansiedade que esses jovens 
manterão esperando mais um perí-
odo para realizar a prova”, disse a 
presidente da autarquia, Maria Inês 
Fini, em entrevista coletiva. Segundo 
ela, os estudantes que fazem parte 
das ocupações têm direito a se mani-
festar, mas também é preciso garan-
tir o direito de ir e vir e de ter aulas 
dos demais estudantes.

Segundo Maria Inês, o adia-
mento não prejudicará a utilização 
dos resultados do Enem para o Sis-
tema de Seleção Unificada (Sisu), o 
Programa Universidade para Todos 
(ProUni) e o Fundo de Financiamen-
to Estudantil (Fies).

Em relação ao custo da mu-
dança, o MEC, que havia cogitado 
repassar o gasto do adiamento aos 
responsáveis pelas ocupações, vol-
tou atrás e informou que o Governo 
Federal deverá arcar com a altera-
ção. O Enem custa para o governo 
R$ 90 para os estudantes isentos de 
taxa de inscrição e R$ 72 para aque-
les que pagaram. O custo de cada 
prova adiada deverá ser de cerca de 
70% desse total, uma vez que neste 
final de semana o MEC deixará de 
gastar com fiscais de prova e outras 
despesas.

A prova aplicada em dezembro 
terá o mesmo modelo e nível de 
dificuldade do Enem deste fim de 
semana, segundo o Inep, mas com 
questões diferentes.

O Governo do Estado, por meio 
da Secretaria de Estado da Educa-
ção (SEE), realiza nesta sexta-feira 
(4), a partir das 8h, a revisão final do 
Pré-vestibular Social (PBvest), com 
objetivo de orientar os alunos na 
reta final do Exame Nacional do En-
sino Médio (Enem), marcado para 
este fim de semana. O “Em Cima da 
Hora” vai oferecer dicas no portal 
do PBVest, e aulas presenciais, para 
alunos da rede estadual, em João 
Pessoa, Campina Grande e Patos. O 
evento vai até as 17h. 

Pela internet, os interessados 
no conteúdo podem acessar, de gra-
ça, o site do PBVest (pbvest.pb.gov.

br). No endereço eletrônico, mes-
mo depois da aula, fica disponível 
o material da revisão em formato 
PDF, para download. A intenção da 
SEE é reforçar e ampliar os conhe-
cimentos dos alunos da 3ª série do 
Ensino Médio e egressos das escolas 
da rede pública do Estado da Pa-
raíba que pretendem concorrer às 
vagas dos cursos de graduação por 
meio do Enem ou de outros proces-
sos seletivos. 

Este ano, o PBvest inovou, com 
a utilização do aplicativo “Studos”, 
composto por questões de simula-
dos. Com o aplicativo, o aluno resol-
veu questões de simulados, intensi-

ficando o estudo na disciplina onde 
verificou que estava mais fraco.

O PBvest começou no mês de 
março, com cinco mil vagas nos po-
los presenciais. Qualquer aluno da 
3ª série ou egresso pode participar 
pela internet. Os polos foram locali-
zados nas cidades de Alagoa Nova, 
Bayeux, Cajazeiras, Cabedelo, Cam-
pina Grande, Catolé do Rocha, 
Conde, Coremas, Cuité, Guarabira, 
Itabaiana, Itaporanga, João Pessoa, 
Mamanguape, Monteiro, Patos, 
Picuí, Pombal, Princesa Isabel, Rio 
Tinto, Santa Luzia, Santa Rita, São 
Bento, Sapé, Serra Branca, Soleda-
de, Sousa, Sumé e Taperoá.

Mais de 191 mil farão exame nos dias 3 e 4 de dezembro

PBVest realiza aulão final nesta sexta-feira

Mariana Tokarnia 
Da Agência Brasil

universitário - Agroecologia 
- Prédios 1 e 2,  e os 400 can-
didatos da IFPB campus de Ca-
bedelo, foram avisados ontem 
por SMS que não farão a prova 
neste final de semana. Mesmo 

assim, eles realizaram assem-
bleia, onde foi decidido que a 
partir de hoje, o campus será 
desocupado provisoriamente, 
retornando a ocupação na se-
gunda-feira (7).  

Também via SMS os can-
didatos serão informados pos-
teriormente dos novos locais.

Em todo o País, a decisão 
afetou 191.894 candidatos que 
fariam o Exame Nacional do 

Ensino Médio (Enem) de 304 
locais de provas. Os estados 
do Paraná, com 74 ocupações, 
e Minas Gerais, com 59, têm 
o maior número de locais de 
provas ocupados.

O plenário do Se-
nado Federal apro-
vou ontem a Medida 
Provisória 737/2016, 
que permite aos mi-
litares da reserva dos 
estados e do Distrito 
Federal atuar na For-
ça Nacional. 

O texto foi al-
terado apenas para 
retirar uma emenda 
imposta pela Câma-
ra que foi considera-
da estranha ao tema 
principal da matéria. 

Assim, a medi-
da provisória segue 
para sanção presi-
dencial, sem precisar 
retornar para nova 
análise dos deputa-
dos.

De acordo com 
a MP, a atuação des-
ses militares tem o 
objetivo de reforçar 
a segurança pública 
em situações excep-
cionais. 

Poderão compor 
a Força Nacional os 
militares dos estados 
e do Distrito Federal 
que tenham passado 
para a inatividade 
há menos de cinco 
anos.

Prazo
A emenda apro-

vada pelos deputa-
dos aumentava de 
cinco para 15 anos 
o prazo de aplicação 
de critérios de con-
curso interno e diplo-
ma de Ensino Supe-
rior para a promoção 
ao quadro de oficiais 
de bombeiros e poli-
ciais militares do DF. 

O texto aprova-
do não inclui essa 
modificação.

Militar da 
reserva vai 
atuar na Força 
Nacional

O diretor técnico da Em-
presa de Assistência Técnica 
e Extensão Rural (Emater), 
integrante da Gestão Unifica-
da (Emepa/Interpa /Emater), 
Vlaminck Paiva Saraiva, parti-
cipará no período de 21 a 30 
de novembro, em Bogotá, na 
Colômbia, de importante even-
to do Acordo de Cooperação 
Sul-Sul, com foco no fortale-
cimento do setor algodoeiro 
dos sistemas de produção da 
agricultura familiar dos paí-

ses-embros. Acompanhado do 
coordenador de Operação da 
Emater-GU, Alexandre Alfre-
do, na ocasião ele apresentará 
o Projeto Algodão Paraíba e a 
metodologia de Assistência e 
Extensão Rural (Ater) no Brasil 
e na Paraíba. O projeto foi apre-
sentado no Peru, na semana 
passada.

Promovido pela Agência 
das Nações Unidas para Agri-
cultura (FAO) e Agência Brasi-
leira de Cooperação (ABC), o 

encontro reúne representantes 
do Brasil, do Paraguai, do Peru 
e da Colômbia. Durante o even-
to serão debatidas melhorias 
nos serviços de Ater pública, 
com destaque na cultura do al-
godão e também a construção 
de agenda de trabalho, focan-
do na construção de políticas 
públicas para os agricultores 
familiares, bem como o fortale-
cimento do setor.

De acordo com a pro-
gramação, caberá à Missão a 

implementação do projeto e 
apoio ao fortalecimento do 
setor algodoeiro colombia-
no, por meio da melhoria da 
competitividade dos sistemas 
de produção da agricultura fa-
miliar; Elaborar o Plano Ope-
rativo Anual (POA); Realizar a 
primeira reunião do Comitê de 
Acompanhamento do Projeto – 
País (CAP Colombia); instalar o 
Comitê Técnico Interinstitucio-
nal, que irá coordenar as ações 
técnicas do projeto.

Diretor da Emater faz apresentação de projeto 
AlgoDão PArAíbA nA ColômbiA



William Friedkin foi 
homenageado na 
Mostra de Cinema de SP
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Filme com teor crítico e considerado ainda atual, Tempos 
Modernos será exibido hoje, no CineClube “O Homem de Areia”

Clássico Chapliniano

A comédia dramática intitulada Tempos 
Modernos, um clássico produzido nos 
EUA em 1936, dirigido e protagoniza-
do por Charles Chaplin, que também 
assinou o roteiro e compôs a música, 
é a atração de hoje do CineClube “O 
Homem de Areia”, da Fundação Casa 
de José Américo (FCJA), localizada em 

João Pessoa. Em sessão única, a exibição começa às 
19h30 e a entrada é gratuita para o público. “Embora 
os filmes anteriores desse cineasta inglês também 
tivessem, este é o primeiro filme com teor político 
mais engajado, tanto que, depois do lançamento, 
Chaplin passou a ser acusado de comunista nos Esta-
dos Unidos”, disse para o jornal A União o professor 
do curso de Cinema e Audiovisual da Universidade 
Federal da Paraíba (UFPB), Matheus Andrade, que, 
na ocasião, comentará o longa-metragem para os 
espectadores. “Esse filme ainda continua atual, pois 
fala de alguns temas, como a greve e a reivindicação 
dos trabalhadores”, observou ele.

“De certa maneira, é um dos mais vistos dos 
longas de Chaplin”, disse, ainda, o professor Matheus 
Andrade, referindo-se a Tempos Modernos. “Charles 
Chaplin foi um dos cineastas mais vistos do mundo 
porque ele já vinha do cinema mudo, famoso por 
causa de suas comédias, e, por isso, não tinha o 
empecilho da língua”, acrescentou ele, que também 
o considera um dos maiores nomes universais da 
Sétima Arte, por não apenas dirigir, mas também 
escrever os roteiros, atuar e compor as músicas, das 
quais mencionou ‘Smile’. “Ele era tão caprichoso que, 
durante as gravações, repetia cenas até chegar ao 
que considerava estado de perfeição”, prosseguiu o 
comentarista, lembrando que o cineasta inglês foi 
tentar - e terminou conseguindo - fazer a vida nos 
Estados Unidos. 

Considerado o último filme mudo de Charles 
Chaplin, onde também é o protagonista, chama-
do Carlitos, Tempos Modernos ainda tem elenco 
integrado por Paulette Goddard, Henry Bergman, 
Ellen Peterson e Chester Conklin e é ambientado na 
vida urbana dos Estados Unidos nos anos 1930, ou 
seja, após a crise de 1929, época em que a depres-
são atingiu toda a sociedade norte-americana, cujas 
consequências foram o desemprego e a fome para 
grande parte da população do País. O enredo mos-
tra a vida de operários com a revolução industrial, 
marcada pela passagem da produção artesanal para 
a do tipo em série. Em outras palavras, é uma crí-
tica à modernidade e ao capitalismo representado 
pelo modelo de industrialização, onde o operário 
é engolido pelo poder do dinheiro e, como se não 
bastasse, eram alvo de perseguição por causa de 
suas ideias subversivas.  

Na trama de Tempos Modernos, Carlitos e seus 
companheiros do chão de fábrica em uma indústria 
são explorados pelo patrão, que buscava o lucro. E, 
durante a jornada de trabalho, de tanto repetir os 
mesmos gestos de apertar parafusos com as ferra-

mentas, teve colapso nervoso e saiu pelos corredo-
res, querendo apertar tudo que via pela frente, o que 
o levou a ser internado. Depois de receber alta do 
hospital, retorna e encontra a fábrica fechada. Ele, 
então, passa a procurar outro emprego e é confun-
dido com um líder comunista e é preso. Encarcera-
do, frustra a fuga de outros apenados e, por isso, é 
libertado e recebe carta de recomendação de uma 
autoridade. E, na segunda parte, o longa-metragem 
aborda as desigualdades entre a vida dos pobres e 
das camadas mais abastadas, mas sem representar 
diferenças nas perspectivas de vida de cada um 
desses grupos. 

Já na opinião do professor Damião Ramos 
Cavalcanti, membro da Academia de Cinema da 
Paraíba e presidente da Fundação Casa de José 
Américo, a história do cinema situa Charles 
Chaplin em um determinado tempo da sua 
atuação enquanto produtor, diretor 
e ator. “No entanto, esse enorme 
homem não cabe no pequeno 
espaço da sua época, estende-se 
e estender-se- á ao longo de toda a história cinema-
tográfica. Tempos Modernos é um filme de intensa 
atualidade para as plateias de hoje; de críticas inteli-
gentes à realidade social do trabalho ou do esmaga-
mento do trabalhador, da visão de lucro a partir da 
Revolução Industrial. Reflita-se sobre o que esse en-
redo fala sem falar sobre a cultura dos preconceitos 
ideológico-políticos. E admire-se o lirismo da arte, 
que não é uma peça de resistência ao tempo, mas à 
mecanização da sociedade e ao domínio do humano 
pela máquina”, disse ele.

Guilherme Cabral
guipb_jornalista@hotmail.com

n Evento: Evento: CineClube “O Homem de Areia”
n Filme: Tempos Modernos 
n Direção: Charles Chaplin
n Data: Hoje
n Hora: 19h30
n Local: Fundação Casa de José Américo, em João Pessoa
n Endereço: Av. Cabo Branco, no 3336, bairro do Cabo Branco
n Entrada: Gratuita       

Serviço

FOTOS: Divulgação

Na produção lançada em 1936, o 
famoso personagem “O vagabundo”, 
que tenta sobreviver em um mundo 
moderno e industrializado
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Dá gosto ver o exemplo que 
São Paulo oferece ao Brasil em 
termos de solidariedade humana: o 
que recebeu, devolve em dobro. Foi 
assim com os migrantes nordesti-
nos, e tantos outros procedentes 
das mais diversas partes do mundo. 

Todos foram úteis: os nordes-
tinos, trabalhando na construção 
civil, fugindo das secas; os euro-
peus deslocando para lá o eixo 
do desenvolvimento econômico, 
antes efeito do ciclo da Cana de 
Açúcar, e da Mineração, respecti-
vamente, no nordeste e em Minas 
Gerais; os judeus desenvolveram o 
comércio e os japoneses e chine-
ses respondem, ali, por uma nova 
Agricultura. 

Tais ações civilizatórias pro-
vocaram por parte, sobretudo, dos 
imigrantes estrangeiros, a constru-
ção e funcionamento de uma rede 
hospitalar de Primeiro Mundo, 
hoje referência unânime de quan-
tos, sem discriminações, já bate-
ram às suas portas e preservaram 
suas vidas, e de seus parentes.

Lá estão, o Sírio Libanês, o Be-
neficência Portuguesa, o Osvaldo 
Cruz, o Albert Einstein, o São José, 
o Incor e o Hospital das Clíni-

Considerado um dos maiores congressos de gastro-
nomia do mundo, segundo a Forbes, a 18ª edição do San 
Sebastian Gastronomika- Euskadi Basque Country”, reali-
zado de 3 a 5 de outubro no Palácio Kursaal de Donosti, na 
província espanhola de Guipúscoa, no País Basco, teve como 
um dos destaques a Amazônia.

Dois chefs brasileiros foram convidados especiais: Alex 
Atala e sua alta cozinha da Amazônia e Felipe Schaedler, 30 
anos, que fez uma palestra sobre a “Amazônia Invisível”.

“É a primeira vez que o Amazonas foi representado no 
San Sebastian Gastronomika, o que é uma grande honra 
para mim. Espero que depois da palestra, as pessoas sintam 
vontade de vir conhecer Manaus”, afirmou Felipe.

Profissional da gastronomia há oito anos, Felipe 
Shaedler é proprietário do Restaurante Banzeiro — que 
completará sete anos de existência em dezembro —, 
ele é natural de Maravilha (SC), mas radicado na capital 
amazonense há 15 anos. 

Apaixonado pela cultura e culinária locais, Schaedler 
faz parte de dois projetos: um de cultivo e um de extrati-
vismo de cogumelo em parceria com índios. O objetivo é 
ter alternativas de alimentos não convencionais, como a 
vitória-régia.

A palestra de Felipe teve como base em uma repor-
tagem do jornal A CRÍTICA, de Manaus, do dia 26 de 
agosto, sobre os alimentos intoxicados por causa do uso 
de agrotóxicos. 

A reportagem denunciou o uso de agrotóxicos em ali-
mentos produzidos nos arredores de Manaus.  O chef falou 
como isso afeta a vida das pessoas e quais as alternativas 
para que possamos consumir outras coisas e fugir desses 
produtos”, adiantou.

Convidado para participar duas vezes como jurado 
da competição entre chefs no reality show, ele teve a 
companhia do também chef e restaurateur brasileiro 
Alex Atala, 48. 

O catarinense e o paulistano foram os únicos pro-
fissionais das Américas (Latina, Central e do Norte) a 
participar do congresso espanhol. Também estiveram 
presentes os principais profissionais da Ásia, da África 
e da própria Europa.

“normalmente, eles convidam chefs do mundo inteiro, 
mas dessa vez, de todas as Américas, eles convidaram so-
mente o Brasil: Alex Atala e eu. Ano passado, esse congresso 
teve uma abrangência de mais de 30 milhões de pessoas, 
considerando todas as mídias”, enfatizou Felipe Schaedler.

 “na minha palestra falei sobre as ‘pancs’, plantas 
alimentícias não convencionais e os cogumelos que temos 
aqui. A ideia é mostrar uma alimentação alternativa, os 
problemas que temos aqui e como solucioná-los”, finalizou 
Felipe.

Já Alex Atala apresentou um prato que inclui sopa de 
piranha, que segundo o chef é um viagra natural.

Com o seu inovador restaurante D.O.M., Alex Atala 
tem colocado a cozinha brasileira no mapa gastronômico 
mundial.

Além dos brasileiros, outros 45 chefs de cozinha dos 
cincos continentes estiveram apresentando suas experiên-
cias. O Festival fez a entrega do VIII Prêmio Gueridón de 
Ouro e do IV Prêmio de Jornalismo Gastronômico.

Segundo a organização do evento, o Brasil repre-
sentou todo o continente americano com “uma visão 
panorâmica de suas receitas exóticas explicadas por 
chefs visionários”. 

Testemunho público...

Crônica Evaldo Gonçalves - Membro da APL e do IHG

Vivências 

A UNIÃO João Pessoa, Paraíba - QUARTA-FEIRA, 2 de novembro de 2016

 

Professora e poetisa - vitorialr@gmail.com

Vitória
Lima

Rogério Almeida - Jornalista de turismoArtigo
FOTOS:  Divulgação

Ainda voltando 
de Cuba

Anunciei na crônica da semana passada que voltaria 
a falar da minha viagem de uma semana a Cuba. Pre-
tendia me deter em outros pontos que não abordara no 
texto, mas aí, na sua edição de domingo, o jornal A União 
publicou um artigo de Albiege Fernandes, jornalista e 
companheira nessa viagem a Cuba, que complementa a 
minha crônica da semana passada da melhor maneira e 
pouco me ficou para acrescentar. (“Se te mandarem pra 
Cuba, vá”, diz Albiege no título do seu texto). Apenas um 
detalhe ou outro que não era do seu interesse imediato 
deixou escapar. Um desses detalhes, que constatamos, é 
o respeito e carinho que os cubanos têm pelos escritores, 
os artistas, tanto os de casa como os visitantes. Os nomes 
dos frequentadores históricos estão gravados em placas 
de bronze nas paredes externas dos principais bares de 
Havana como La BodeguidadelMedio, la Floridita, o bar 
neruda, dentre outros tantos. nesses muros estão regis-
tradas as passagens de Alejo Carpentier, Federico Garcia 
Lorca, Ernest Hemingway, além de outros famosos. Ernest 
Hemingway parece ser o mascote dos bares cubanos. Sua 
presença parece pairar em muitos lugares que visitamos. 
Já sabíamos do amor que Hemingway nutria pela ilha do 
Caribe, que imortalizou no seu romance “O velho e o mar”, 
livro que lhe conquistou o prêmio nobel de Literatura, 
em 1954. neste livro o autor celebra a amizade entre 
um velho pescador, Santiago e um jovem, Manolin, que o 
acompanha e apoia quando ele se sente abandonado pela 
sorte. É uma relação tocante e solidária, que revela a mais 
pura sensibilidade de Hemingway, que, apesar de ser um 
admirador dos esportes violentos, como a caça de animais 
de grande porte, das touradas e da pesca em alto mar, 
soube apreciar também os delicados momentos de com-
paixão e solidariedades que unem os homens. Hemingway 
tinha uma sensibilidade peculiar para se deter nas parti-
cularidades vulneráveis da velhice. E isto está muito bem 
narrado em “O Velho e o Mar”.  Seu gosto pelas aventuras e 
emoções fortes o levaram a percorrer o mundo, cobrindo 
guerras na Europa (A Guerra Civil na Espanha e a I Guerra, 
na Itália, como motorista de ambulância).

Os cubanos souberam agradecer o apreço que o 
grande escritor norte-americano nutria pela ilha de Cuba. 
O bar e restaurante La bodeguidadelMedio, em Varade-
ro, Matanzas, publica em seu cardápio um desenho do 
rosto do escritor acompanhado de sua famosa receita 
de Mohito, uma respeitada tradição em Cuba, ao lado do 
Cuba Libre, já nosso velho conhecido e do daiquiri, drinks 
cubanos apreciados em todas as partes do mundo. Sobre 
La Bodeguita assim versejou o escritor nicolás Guillén:  

 La Bodeguita es yala bodegona,
 Que em triunfo al aire su estandarte agita,
 Mas sea bodegona o bodeguita
 La Habana de ella com razónblazona.
A culinária cubana também nos satisfez e pude-

mos apreciar gostosos pratos de lagosta, camarão e 
carne de porco. O café da manhã no hotel em que nos 
hospedamos, no Malecón também era farto e variado. 
Ficamos bem surpreendidos. Esperávamos mais fruga-
lidade. Uma outra característica cubana é a onipresença 
da música, seja no café da manhã, almoço ou jantar. 
Sempre música ao vivo, músicos competentes, vozes 
afinadas. Quando eram informados da presença de um 
grupo de brasileiros, atacavam logo de “Garota de Ipa-
nema” ou qualquer outro sucesso da bossa nova.

Além da bossa nova, o produto de exportação brasi-
leiro mais consumido em Cuba são as novelas da Globo, a 
mais recente a novela “Império”, o futebol (neymar), o car-
naval do Rio de Janeiro, as escolas de samba e as mulatas. 
O escritor mais conhecido é mesmo Paulo Coelho. O único 
talvez. O político: Lula! Todos falam de Lula com entusias-
mo, como de um velho conhecido.

Vá a Cuba e veja com seus próprios olhos. É muita 
cor, muito ritmo, muito entusiasmo Uma coisa boa lá 
é que não há congestionamento de trânsito. Apesar da 
diversidade de meios de transporte (alguns até bem 
exóticos) não vi acidentes de trânsito ou congestio-
namentos. O trânsito flui por suas amplas avenidas 
arborizadas (que às vezes me lembraram de Recife, 
de Brasília ou de Salvador, Bahia e mesmo nas mais 
estreitas, não vi o desespero que vejo por aqui. Viajar é 
comparar, e só se compara o que se conhece...

Um ponto negativo: a poluição. Gases que escapam 
dos canos de escape dos carros, ônibus, etc. Muita fumaça. 
E como fumam os cubanos! E até os não cubanos em cujos 
países há um controle mais rígido, aproveitam a leniência 
do País com o fumo e fumam, fumam, fumam. Até nos 
restaurantes e elevadores encontrei gente fumando, o que 
me desagradou muito, pois sou uma ex-fumante exigente, 
diria até intolerante.

Também me faltou uma ida ao cinema ou ao teatro, 
artes que sei que os cubanos dominam bem. Fica para 
uma próxima visita.

“Amazônia Invisível” é tema do
San Sebastian Gastronomika na Espanha

cas, com estrutura física, humana, 
profissional, tecnológica e científica 
capazes de promover a Saúde nas 
suas mais diversas demandas,  
quer do Brasil quer da América do 
Sul, sem nada dever a outros cen-
tros do mundo. 

Se São Paulo por ventura nada 
mais disponibilizasse em favor dos 
brasileiros, e de quantos lá produ-
zem suas riquezas, somente essa 
infraestrutura médico-hospitalar 
representaria uma insuperável 
contrapartida de gratidão e solida-
riedade humana. 

Há meio século, bati às portas 
de São Paulo em busca de recursos 
médicos, que não tinham no nor-
deste. Migrei com fé e esperança em 
Deus, e nada faltou. Sou-lhe grato, 
pois, ali encontrei respostas para 
solução de desafios que somente 
essa sua infraestrutura médico-hos-
pitalar foi capaz de oferecer, de 
forma humanitária e fraterna.

nunca fui cobrado por essa dívi-
da irresgatável. Jamais terei condi-
ções de pagá-la, a não ser tentando 
diminuí-la com este testemunho 
público de agradecimento. 



Roteiro
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Joli, Pavlov e o
reflexo condicionado

Crônica em destaque

O submundo do crime ganhou 
outras tonalidades e significados com 
alguns filmes do diretor William Fried-
kin, que viria para a Mostra apresentar 
seus filmes, ganhar o Prêmio Leon Ca-
koff e ministrar uma Masterclass, mas 
desistiu de última hora porque não teve 
autorização do médico para viajar de 
avião por problemas de saúde. O diretor 
americano despontou em Hollywood no 
final dos anos 1960 e primeira metade 
dos anos 1970 com dramas policiais 
influeciados pelo Cinema Verdade e o 
Cinema Direto, assim como outros dire-
tores daquele período, Martin Scorsese, 
Francis Ford Coppola e Brian De Palma 
norteariam suas carreiras.

Quem teve disposição para ver os 
sete filmes que a Mostra apresentou do 
Friedkin pode constatar a genialidade 
de sua direção em particular na orques-
tração espetacular das cenas de ações 
de filmes como Operação França – que 
projetou mundialmente a carreira dele 
com os cinco Oscar que o filme ganhou 
em 1972 –, Comboio do Medo (1977) e 
Viver e Morrer em Los Angeles (1985). 
São filmes sobre o submundo do crime 
com policiais dúbios e violentos com-
batendo traficantes e psicopatas de 
maneira nada convencional. 

Além desses filmes policiais, o 
diretor ficaria famoso por um filme 
que modernizou o gênero de terror 
no cinema, O Exorcista (1973), que 
até hoje é cultuado por uma legião de 
fãs que o elegeram o melhor filme do 
gênero já feito. Outro filme também 
cultuado é Parceiros da Noite (1980) 
que gerou polêmica na época do seu 
lançamento por mostrar o mundo gay 
de Nova York frequentado por ho-
mens promíscuas e sadomasoquistas. 
A carreira do ator Al Pacino que faz 
o policial que se infiltrar em redutos 
gays para descobrir um serial killer 
que está matando homossexuais.  

Os dramas policiais do diretor 
são construídos de maneira meticu-
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Vizinha melhor que Dona Zefinha ainda não nasceu. 
Prestativa sempre e trazia no coração aquele sentimento 
digno de admiração e apreço, a solidariedade.

- Se precisarem de alguma coisa estou aqui – era sem-
pre assim, pronta para as eventualidades - Precisou é só 
chamar, viu?

Discreta, não se ocupava em saber de outras vidas que 
não a sua e de suas duas meninotas que criava com carinho 
e rigor.

- Filha mulher a gente tem que educar e depois não 
custa ficar de olho, ainda mais quando já estão mocinhas 
- Soraia e Sofia já estavam mocinhas, mais do que podia 
supor Dona Zefinha de suas duas gêmeas já fincadas no 
dezenove. Soraia mais tímida e discreta, já Sofia...

 Quando eu viajava deixava as chaves da casa com Dona 
Zefinha. Era a garantia que quando do meu regresso eu não 
seria surpreendido com notícias desagradáveis.

- Pode deixar que eu fico de olho – dizia ela.
E não só ficava de olho, molhava as plantas, não deixa-

va faltar água nem ração para meu cachorro, acendia a luz 
da varanda ao anoitecer e recolhia a correspondência Tudo 
isso com muita regularidade e disciplina.

Viúva, mais perto do que longe dos setenta, mas fazia 
anos que fincava pé nos cinquenta e cinco e jogava tinta nos 
cabelos para tentar esconder aquilo que as marcas no rosto 
teimavam em denunciar. Sofia, a filha mais danada,  me 
confidenciou certa vez que Dona Zefinha estava ancorada 
nos sessenta e sete.

Meu relacionamento com essas vizinhas era muito cor-
tês e discreto de minha parte, mais efusivo e solidário por 
parte delas. E assim levávamos nossas vidas com nossas 
rotinas até que um dia...

Bem, até que um dia Sofia apareceu segurando no colo 
a grande novidade.

- Olha só o que minha mãe ganhou! Não é muito fofo!
Era um, digamos, vira-latas muito serelepe, branco 

com manchas pretas distribuídas aleatoriamente na pe-
lagem. Ainda novinho prometia não crescer muito. Como 
Sofia queria saber os procedimentos, então expliquei sobre 
as vacinas, tipo de ração, higiene e como fazer para que o 
totó fizesse suas necessidades em um lugar determinado. 
Mas Sofia queria mais.

- Que nome dou pra ele? Queria um nome estrangeiro.
Estrangeiro? Tipo o quê? Nome de gente? Winston 

Churchill? Mahatma Gandhi? Claro que não, talvez algo 
mais singelo...

- Que tal, Joli? 
- ???
- Quer dizer “bonito”. Vai ter um nome francês. Gostou?
Sofia gostou, Dona Zefinha e Soraia provavelmente 

também. E com esse nome ficou. Joli foi se mostrando 
muito esperto e fazia  alegria de minhas vizinhas. Virou o 
“homem da casa”, tanto carinho e deferências que recebia.

- Vamos ensinar um monte de truques para ele – comu-
nicou-me Sofia -  Minha mãe já começou. Ele já aprendeu 
até a dar a patinha.

Alguns meses depois Dona Zefinha chamou-me ao 
portão.

- Vamos entrar. Não se acanhe. Aceita um cafezinho, 
bem forte do jeito que sei que o senhor gosta.

Não me acanhei entrei e tomei o cafezinho do jeito que 
eu gostava: bem forte. A razão do convite era mostrar os 
truques que Joli havia aprendido e como as três estavam 
entusiasmadas! “Dá a pata” e Joli dava a pata. “Senta!” e Joli 
sentava. “Morto!” e Joli se fazia de morto, imóvel como uma 
pedra. “De pé!”! e Joli ficava em pé sustentado pelas patas 
traseiras e andava que até parecia gente. “Late pra ele!” e 
Joli latia para mim e pensei até que ia me morder. “Quieto!” 
e Joli ficava quietinho, mudo. Finda a performance do “ar-
tista” confessei minha admiração e fiz elogios à esperteza 
(inteligência, se quiserem) de Joli.

- O segredo é repetição! – Confessou Dona Zefinha – e 
confirmou sua tese – Re-pe-ti-ção. É repetir o comando 
muitas vezes que ele aprende.    

Nem um mês depois Sofia me apareceu aborrecida com 
Joli. Ele estava com a mania de fazer cocô no tapete da sala. 
- Mas minha mãe vai dar um jeito dele não fazer mais isso. 
Passados uns dias me encontrei com Sofia e perguntei se 
Joli fizera progressos e já estava fazendo suas necessidades 
em um lugar mais apropriado. E Sofia relatou-me a tera-
pêutica.

- Toda vez que ele faz cocô no tapete, minha mãe esfre-
ga o focinho dele no cocô pra ver se ele aprende.

- E?
- E depois minha mãe tem que lavar o focinho dele no 

tanque da edícula. Sabe como é. Minha mãe é insistente e 
ela vai repetir isso quantas vezes precisar. Uma hora ele 
aprende.

Joli não aprendeu. Semanas depois Sofia me contou 
que Joli fazia o cocô no tapete, então ele mesmo esfregava o 
focinho no “produto” e corria todo lampeiro para perto do 
tanque esperando que o lavassem.

Não consegui conter uma gargalhada e nem evitar 
aquele comentário para desconforto de Sofia.

- Está vendo Sofia! O segredo é a repetição. A re-pe-ti-
ção!

FOTO: Divulgação

Diretor da produção “O Exorcista” William Friedkin também produziu vários filmes policiais

SHAOLIN DO SERTÃO (BRA 2016). Gênero: Co-
média. Duração: 101 min. Classificação: 12 
anos. Direção: Halder Gomes. Com Edmilson 
Filho, Fábio Goulart, Bruna Hamú. Sinopse: 
Durante a década de 80, lutadores de va-
le-tudo passam por dificuldades. A fim de 
manter a paixão pela luta, eles desafiam os 
valentões no interior do Ceará. CinEspaço4: 
14h, 16h, 18h, 20h, 22h. Manaíra2: 14h20, 
17h, 19h30, 21h50. Mangabeira5: 14h25, 
16h50, 19h15, 21h40. Tambiá6: 14h20, 
16h25, 18h30, 20h35. 

INFERNO (EUA 2016). Gênero: Suspense. Dura-
ção: 117 min. Classificação: 12 anos. Direção: 
Ron Howard. Com Tom Hanks, Felicity Jones, 
Ben Foster. Sinopse: O professor de simbologia, 
Robert Langdon, visita a Itália e se envolve 
em mais uma aventura envolvendo símbolos 
ocultos e corporações secretas. CinEspaço1: 
14h (DUB) e 19h (LEG). Manaíra5: 21h (DUB). 
Manaíra6: 14h50, 17h40, 20h20 (LEG). Ma-
naíra11: 13h15, 18h50 (LEG). Mangabeira1: 
19h30 (DUB). Mangabeira2: 18h, 20h45 (DUB). 
Tambiá5: 14h10, 16h10, 18h40, 20h55 (DUB). 

CEGONHAS - A HISTÓRIA QUE NÃO TE CON-

TARAM (EUA 2016). Gênero: Animação. 
Duração: 86 min. Classificação: livre. Dire-
ção: Nicholas Stoller, Doug Sweetland. Com 
Klebber Toledo, Tess Amorim, Marco Luque. 
Sinopse: Todo mundo já sabe de onde vêm 
os bebês: eles são trazidos pelas cego-
nhas. Mas agora você vai conhecer a mega 
estrutura por trás desta fábrica de bebês.   
Tambiá1: 14h20, 16h20 (DUB).

O LAR DAS CRIANÇAS PECULIARES (EUA 2016). 
Gênero: Aventura/Fantasia. Duração: 127 
min. Classificação: 12 anos. Direção: Tim 
Burton. Com Eva Green, Asa Butterfield, 
Samuel L. Jackson. Sinopse: Após uma 
tragédia familiar, Jake vai parar em uma 
ilha isolada no País de Gales buscando 
informações sobre o passado de seu avô. 
Manaíra7/3D: 18h (DUB) e  22h50 (LEG). 
Mangabeira4/3D: 18h30, 21h20(DUB). 
Tambiá3: 14h, 16h20, 18h40 e 21h (DUB).

CINE BANGÜÊ: AQUARIUS (BRA 2016). Gênero: 
Drama. Duração: 141 min. Classificação: 18 
anos. Direção: Kleber Mendonça Filho. Com 
Sonia Braga, Maeve Jinkings e Irandhir Santos. 
Sinopse: Clara tem 65 anos, é jornalista apo-

sentada, viúva e mãe de três adultos. Ela mora 
em um apartamento onde criou seus filhos e 
viveu boa parte de sua vida. Interessada em 
construir um novo prédio no espaço, os res-
ponsáveis por uma construtora conseguiram 
adquirir quase todos os apartamentos do 
prédio, menos o dela. Cine Bangüê: 18h. 

CINE BANGÜÊ: TRUMAN (ESP 2016). Gênero: 
Drama. Duração: 108 min. Classificação: 14 
anos. Direção:  Cesc Gay. Com Ricardo Darín, 
Javier Cámara, Dolores Fonzi e Eduard Fer-
nández. Sinopse: Julian recebe uma visita 
inesperada de seu amigo Tomás, que vive 
no Canadá. Durante quatro dias, os dois 
amigos, mais Truman, irão compartilhar 
de momentos emocionantes.  Cine Bangüê: 
16h, 17h30 e 20h30.

CINEMA DE ARTE - 13 MINUTOS (ALE 2016). 
Gênero: Drama. Duração: 114 min. Clas-
sificação: 14 anosDireção: Oliver Hirsch-
biegel. Com Christian Friedel, Katharina 
Schüttler, Burghart Klaußner. Sinopse: 
Uma biografia de Georg Elser, o homem 
que tentou matar Adolf Hitler. Manaíra1: 
14h10, 19h30 (LEG). 

losa e espetacular com perseguições 
de carro ou a pé entre bandidos e 
policiais de tirar o fôlego. A sequên-
cia do detetive nova-iorquino vivido 
por Gene Hackman perseguindo um 
bandido dentro do metrô é tão bem 
realizada que parece ter sido feito de 
forma direta sem ensaios (o persona-
gem de Hackman persegue o bandido 
dentro do carro embaixo da platafor-
ma do metrô).

O Comboio do Medo (1977) é uma 
daquelas realizações que custamos a 
acreditar que possa ter sido filmada 
tamanha as dificuldades das cenas que 
compõem grande parte do filme. Na 
história quatro homens, de quatro lu-
gares do mundo, se encontram em um 
País qualquer da América Central e são 
contratados para transportar uma car-
ga com tonéis de nitroglicerina em dois 
jipes grandes. A difícil tarefa daqueles 
quatro homens e transportar uma carga 
altamente explosiva a qualquer abalo 
nas piores estradas que se possa ima-
ginar, inclusive pontes feitas de tábuas 
e cordas. A sequência da travessia de 

um dos jipes por uma ponte em péssi-
mo estado é tão bem executada que já 
valeria todo o filme, mas Friedkin sabe 
filmar uma história no seu todo.

Um cineasta que deu novos rumos 
as histórias policiais e de terror, mas 
que também foi exímio diretor de ato-
res e atrizes. Os desempenhos de Linda 
Blair e Ellen Burstyn, que fazem filha 
e mãe em O Exorcista são tão convin-
centes que embargamos nessa história 
de possessão demoníaca mesmo sendo 
descrentes dos ensinamentos da Igreja 
Católica. Passados quase 45 anos, o 
filme O Exorcista ainda nos causa medo 
e repugnância. 

Os dois últimos filmes de Fried-
kin, o de terror psicológico Possuídos 
(2006) e de suspense policial, killer Joe 
– Matador de Aluguel (2011), trazem 
ainda resquícios da sua genialidade do 
diretor que soube como poucos filmar 
cenas de ação e de violência em cidades 
como Los Angeles, Jerusalém, Roma e 
principalmente Nova York, que ganha-
ram outros tons e enquadramento nos 
seus belos planos.

William Friedkin é homenageado na Mostra 
de São Paulo com filmes de sua carreira
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Laços artísticos

E
streado no último dia 16 de 
setembro, o projeto 3x1 da 
continuidade a sua programa-
ção e realiza hoje no Espaço 
Paralelo, localizado na Rua 
Maciel Pinheiro, nº 38, 1º an-
dar, Varadouro, a sua terceira 
edição tendo como convidado 

o bailarino e coreógrafo Eduardo Fu-
kushima, de São Paulo (SP). Sendo uma 
ação cultural intitulada “ImprovisA-ÇÃO” 
- ato improvisatório - , a ser realizado 
uma vez por mês, o evento irá trabalhar 
no decorrer de suas 12ª edições diver-
sos seguimentos artísticos a exemplo da 
dança, teatro, circo e música. O início da 
atividade acontece às 19h e segue até às 
22h. A entrada é franca. 

“Meu desejo é que tenhamos mais 
encontros para construir laços entre ar-
tistas de muitas companhias paraibanas e 
de fora do Estado, porque a ideia do 3x1 

é promover o intercâmbio por meio da 
improvisação”, contou a diretora do pro-
jeto, Joyce Barbosa.  Além disso, a direto-
ra completou dizendo que a expectativa 
para a noite de realização do evento é a 
das melhores. “Espero que haja a troca da 
cultura em geral. Que as conexões sejam 
de fato feitas”, concluiu.

Como dito anteriormente, Eduardo 
Fukushima trabalha como coreógra-
fo, bailarino e professor em São Paulo. 
Fazendo um recorte em sua história, 
Fukushima graduou-se em “Comunicação 
e Artes do Corpo” na PUC-SP.  Logo após, 
criou os alguns solos, por exemplo, “Saí-
das” de 2004, “Canto” em 2007 e “Entre 
Contenções” em 2008. 

Indo mais além, seus trabalhos foram 
apresentados em alguns países como 
Brasil, Portugal, Argentina, Bolívia, Repú-
blica Dominicana, Inglaterra, Alemanha, 
Canadá, Chile, Itália, Chipre e Taiwan. Em 
2012, participou do World Event Young 
Artists em Nottingham (Reino Unido). 
Foi selecionado como protégé no Prêmio 
Rolex Mentor and Protégé Arts Initiative, 

residindo em Taiwan e trabalhando com 
Lin Hwai-min, diretor artístico do Cloud 
Gate Dance Theatre of Taiwan. 

Seu mais recente trabalho tem como 
título “Homem Torto”, que foi contempla-
da no Prêmio Funarte de Dança Klauss 
Vianna. O espetáculo estreou em 2014 
e já foi apresentado em vários países 
da Europa, Ásia e América. Em resumo, 
Homem Torto é desconfortável em si – 
uma dança não simétrica, que sugere um 
corpo frágil, mas com o vigor dos fortes.

Fazendo um recorte histórico sobre 
a peça ou melhor, improviso em tempo 
real, o 3x1, foi vencedor do Rumos Itaú 
Cultural. A ideia de criação partiu de um 
projeto que tinha a ideia de reforçar e 
desenvolver ações artísticas em dança 
no Estado da Paraíba, mais precisamente 
em João Pessoa, através de 3 trabalhos da 
Paralelo Cia de Dança: o “Boca de forno”, 
estreado em 2013; o “Falar Dança”, inicia-
do em 2015 e o atual  “ImprovisA-ÇÃO”. 

A Paralelo Cia. de Dança, companhia 
paraibana de dança contemporânea, 
nasceu no ano de 2004 e possui sede 

fixa no Centro Histórico da cidade de 
João Pessoa/PB. Em seu elenco o total 
de 5 bailarinas, as quais desenvolvem 
regularmente atividades artísticas na 
área de dança, a exemplo de montagem, 
temporada, circulação e apresentações 
avulsas de espetáculos de dança, além 
de oferecer, semestralmente, um curso 
de dança contemporânea para bailari-
nos de outras companhias. 

Com o decorrer do tempo a companhia 
foi se consolidando no cenário da dança 
regional, mediante o reconhecimento da 
crítica, pela coerência de seu trabalho e 
também por meio de prêmios e subvenções 
Municipais, Estaduais e Federais.

Lucas Silva
Especial para A União

FOTOS: Divulgação

Bailarino Eduardo Fukushima traz ações artísticas e movimentos 
corporais para a 3a edição do projeto 3x1 da Cia de teatro Paralelo 

O bailarino e coreógrafo
Eduardo Fukushima
já apresentou trabalhos em
vários países do mundo

Com lançamento marcado para hoje, 
a cantora paraibana Sandra Belê mostra 
dentro de seu projeto “Cantando para o 
Eterno” o documentário intitulado ‘Se-
nhor e Senhoras do Injeitado’ e o video-
clipe da música ‘Maria no Andor’, no Café 
da Usina Cultural Energisa. Tendo início às 
16h, os trabalhos que serão apresentados 
ao público reúnem as incelenças e can-
tigas fúnebres entoadas em velórios no 
Nordeste profundo. A entrada é gratuita. 

Além do lançamento de seus traba-
lhos, à tarde de evento será composto de 
um bate-papo com Belê sobre o processo 
de criação e desenvolvimento do projeto 
Cantando para o Eterno, da apresentação 
do documentário, do videoclipe e tam-
bém a audição do CD em primeira mão. 

“Fazer um trabalho voltado aos can-
tos fúnebres chamados ‘incelenças’ sem-
pre foi um objetivo pessoal meu, e diante 
de tal desejo, já havia pesquisado certa 
vez algumas localidades do Cariri parai-
bano em busca dessas canções”, explicou 
a cantora. Além disso, Belê comentou em 
sua página oficial do facebook e o even-
to reserva muitas surpresas aos seus fãs.  

Sandra Belê lança documentário e videoclipe
inceLençaS nO Dia De FinaDOS 

Cena do videoclipe produzido pela cantora paraibana Sandra Belê

A produção dos novos trabalhos é 
um registro dos integrantes da comuni-
dade do Injeitado quando a cantora e sua 
equipe foram conhecer e coletar as ince-
lenças. Já o videoclipe “Maria no Andor” 
é resultado das filmagens feitas pelos alu-

nos do curso de Audiovisual a UFpB, su-
pervisionados pelos professores Matheus 
Andrade e Agda Aquino. A edição final 
foi feita pela própria Sandra Belê.

Fazendo um breve recorte, as ince-
lenças são cantos tipicamente executados 

em cerimônias fúnebres no Nordeste, que 
atualmente vêm deixando de existir no 
cotidiano popular, por isso, buscando re-
gistrar essa memória, o projeto de Sandra 
Belê traz elas ao público por meio das pro-
duções áudio visuais. As canções foram 
colhidas na comunidade do Injeitado, em 
São João do Tigre, no Cariri paraibano.

O projeto contém também um CD 
com 12 faixas que trabalham cantos ti-
picamente fúnebres, porém arranjado 
pelo DJ norte-americano Gregg Mer-
vine. O trabalho ainda está em fase de 
masterização, mas terá sua primeira au-
dição no evento de hoje. 

n evento: Sandra Belê apresenta: exibição do documentário 
“Senhor e Senhoras do Injeitado” e lançamento do videoclipe 
“Maria no Andor”
n Quando: hoje 
n Onde: Café da Usina Cultural Energisa
n Hora: 16h
n entrada: gratuita 

Serviço

n evento: terceira edição do Projeto 3x1 
n Quando: hoje
n Onde: Espaço Paralelo, 
localizado na Maciel Pinheiro, 1o andar
n Horário: 19h 
n entrada: gratuita 

Serviço



TCU vai fiscalizar mais de 
19 mil pensões pagas a 
filhas de servidores
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Texto já foi votado 
em dois turnos na 
Câmara Federal

Relator recomenda aprovação
PeC do TeTo na CCj do senado

Ana Cristina Campos
Repórter da Agência Brasil

O relator da proposta 
de emenda à Constituição 
(peC 55/2016) na Comis-
são de Constituição, Justiça 
e Cidadania (CCJ) do Senado, 
eunício Oliveira (pMDB-Ce), 
apresentou ontem parecer 
favorável à aprovação do 
texto na Casa. A chamada 
peC do Teto limita os gastos 
públicos pelos próximos 20 
anos à correção da inflação 
do ano anterior.

eunício manteve o texto 
original que veio da Câmara 
para que a proposta não te-
nha que voltar para a análise 
dos deputados. O objetivo é 
que a peC entre em vigor o 
mais breve possível. O texto 
foi aprovado em dois turnos 
pela Câmara dos Deputados 
e encaminhado ao Senado na 
semana passada. Na Câmara, 
a peC tramitou com o núme-
ro 241 e, no Senado, ganhou 
o número 55.

“A aprovação da matéria 
na Câmara dos Deputados, a 
‘Casa do Povo’, significa que 
a maior parte da população 
brasileira já é favorável à ma-
téria. Assim, o Senado Fede-
ral não deve adiar o início da 
produção dos efeitos do novo 
regime fiscal”, diz Eunício, 
em seu parecer.

No documento, euní-
cio afirma que os recursos 
para saúde e educação serão 
preservados. “em relação à 
saúde, o novo regime fiscal 
elevará o piso em 2017, de 
13,7% da Receita Corrente 
Líquida para 15%. Conside-
rando os valores atuais, da 
ordem de R$ 700 bilhões 
acumulados em 12 meses, 
esse aumento de percentual 
implicará elevação do piso 
de gastos com saúde em 
cerca de R$ 9 bilhões já em 
2017. A partir daí, esse piso 
estará garantido em termos 

reais”, diz o texto.
Segundo o relator, gastos 

federais com complementa-
ção do Fundo de Manutenção 
e Desenvolvimento da edu-
cação Básica (Fundeb) não 
entrarão no cômputo do teto. 
“Também em relação à edu-
cação, haverá garantia da ma-
nutenção do piso. para 2017, 
o piso será aquele previsto no 
Art. 212 da Constituição Fe-
deral: 18% da arrecadação de 
impostos líquida de transfe-
rências. A partir daí, tal como 
ocorrerá com o piso para 
gastos com saúde, os valores 
serão corrigidos pela infla-
ção, garantindo seus valores 
reais”, informa o parecer.

Emendas
em seu voto, eunício 

rejeitou a emenda nº 1, de 
autoria da senadora Gleisi 
Hoffmann (pT-pR), que ha-
via sido apresentada à peC 
55/2016. A alteração pre-
tendia condicionar a entrada 
em vigor da futura emenda 
constitucional à sua aprova-
ção em referendo autorizado 
pelo Congresso Nacional. O 
texto original prevê vigência 
imediata a contar da data de 
sua promulgação.

Em sua justificativa para 
rejeitar a emenda, o relator 
destacou que o ajuste das 
contas públicas não pode ser 
mais atrasado, “sob o risco 
de ampliação da grave crise 
econômica atual”.

“Nunca é demais enfati-
zar: sem reformas, a tendên-
cia do Brasil é a estagnação 
ou crescimento mínimo. Nes-
se cenário, não haverá recur-
sos para financiar programas 
sociais, a inflação tenderá a 
aumentar, prejudicando os 
mais pobres, e a geração de 
empregos será substancial-
mente menor. por esse mo-
tivo, não temos dúvidas em 
afirmar que o novo regime 
fiscal melhorará o bem-es-
tar da população. Por fim, 
manifesto-me pela rejeição 
da Emenda nº 1 – CCJ”, diz o 
parecer.

eleito presidente da 
Conferência de Chefes de es-
tado e de Governo da Comu-
nidade dos países de Língua 
portuguesa (CpLp), o pre-
sidente Michel Temer assu-
miu o compromisso de uma 
atuação voltada à imple-
mentação de pontos consen-
suais dos países-membros 
do grupo. ele anunciou tam-
bém que será Cabo Verde a 
sede da 12ª conferência, em 
2018. Sobre os pontos acor-
dados durante o encontro, 
Temer destacou o “papel 
universal” deles e a sintonia 
com o que é defendido pela 
Organização das Nações 
Unidas (ONU) – o que, se-
gundo o presidente brasilei-

ro, será favorecido pelo fato 
de o próximo secretário-ge-
ral da entidade ser o portu-
guês António Guterres.

“Tomamos como tema 
para este encontro a Agenda 
2030, que é das Nações Uni-
das. Com isso, damos dimen-
são universal a esta reunião 
que se deu no Brasil”, disse 
Temer ao elogiar a indica-
ção de Guterres para o car-
go. “Ontem, o futuro secre-
tário nos deu um relato do 
que fará nas Nações Unidas. 
Acredito que [com ele ocu-
pando o cargo] a aproxima-
ção da CpLp com as Nações 
Unidas será mais facilitada e 
intensa”, acrescentou o pre-
sidente ao pedir que os de-
mais países-membros levem 
adiante todos os compromis-
sos assumidos.

Os compromissos e as 
diretrizes firmadas durante 
o encontro da CpLp constam 
em dois documentos: a Carta 
de Brasília, que aponta as di-
retrizes definidas durante os 
debates iniciados anteontem 
(31), e a Agenda 2030 para o 
Desenvolvimento Sustentá-
vel, que aponta metas mais 
específicas para o próximo 
biênio da CpLp, a ser presidi-
do pelo Brasil.

entre as iniciativas se-
toriais citadas na agenda 
para 2030 foram enumera-
dos objetivos relativos à in-
clusão social, em áreas como 
erradicação da fome e da po-
breza; de qualidade de vida 
e bem-estar; igualdade de 
gênero; gestão sustentável 
da água; de acesso à energia; 
crescimento econômico sus-

tentável; entre outros. En-
tre os 59 pontos abordados 
pela Carta de Brasília há, por 
exemplo, manifestações de 
apoio à ampliação do Con-
selho de Segurança da ONU, 
com o Brasil ocupando um 
de seus assentos permanen-
tes. O documento endossa 
também a candidatura de 
outros integrantes dos es-
tados-membros a cargos e 
funções em organizações in-
ternacionais.

Há ainda a discussão de 
diretrizes visando a facili-
tar a circulação de cidadãos 
no espaço CPLP; de estímu-
los a fluxos comerciais e de 
investimentos; e de cons-
trução de um mecanismo 
integrado de diálogo e co-
laboração entre a sociedade 
civil e a comunidade. 

Temer é eleito presidente da CPLP 
PaÍses de LÍnGUa PoRTUGUesa

O secretário-geral eleito da ONU, António Guterres, o presidente Michel Temer e o presidente do Timor Leste, Taur Matan Ruak

O líder da minoria no 
Senado, Lindbergh Farias 
(PT-RJ), afirmou, após a reu-
nião na CCJ, que os senadores 
já queriam começar ainda 
ontem o debate do parecer 
do relator. “Fica clara a fal-
ta de disposição do governo 
para debater a peC. essa peC 
mexe profundamente com o 
estado brasileiro. Temos vis-
to mobilizações e ocupações 
de escolas contra a peC 55. 
A tendência é isso crescer. A 
votação final será no dia 13 
de dezembro. Tem tempo 
para virar o jogo no Senado 
Federal”, disse.

Calendário
No dia 19 de outubro, 

os líderes partidários do Se-
nado definiram, em acordo 
com o presidente da Casa, 
Renan Calheiros (pMDB-AL), 
um calendário para a análise 
e votação da peC. pelo crono-
grama aprovado, a peC deve-
rá ser votada em primeiro 
turno no dia 29 de novembro 
e em segundo turno no dia 
13 de dezembro.

A leitura do parecer na 
CCJ foi feita ontem, com con-
cessão de vistas coletivas. 
Também está prevista uma 

audiência pública no dia 8 
de novembro.

A votação do relatório 
na CCJ está prevista para 9 
de novembro, quando co-
meçará a contar os prazos 
de interstícios necessários 
para que a matéria possa ser 
analisada em plenário. A pri-
meira das cinco sessões de 
discussão necessárias para 
a votação em primeiro turno 
está marcada para o dia 17 
de novembro e elas seguirão 
até o dia 23 do mesmo mês. 
Antes da votação em primei-
ro turno, se forem apresen-
tadas emendas, elas preci-
sarão passar por parecer da 
CCJ novamente, mas isso não 
deverá alterar a previsão da 
primeira votação no dia 29.

Caso a matéria seja 
aprovada, serão necessárias 
mais três sessões de discus-
são, que ocorrerão entre os 
dias 6 e 8 de dezembro, para 
a votação em segundo tur-
no. A peC terá a apreciação 
concluída no dia 13 e, se for 
aprovada sem alterações, 
seguirá para promulgação. 
Se a matéria for modificada 
pelos senadores, ela retor-
nará para última análise 
dos deputados.

Votação em 13 de dezembro

Propostas contra a prática de cai-
xa 2 estão previstas no texto do de-
putado Onyx Lorenzoni (DEM-RS), re-
lator do Projeto de Lei 4.850/16, que 
sugere as dez medidas de combate 
à  corrupção. Ao confirmar ontem a 
informação, o parlamentar disse que 
a tipificação será feita apenas sobre 
casos de dinheiro de origem lícita, 
com previsão de penalidade de 2 a 
5 anos de prisão. O chamado caixa 2, 
utilizado por algumas empresas, diz 
respeito a recursos financeiros não 
contabilizados e não declarados aos 
órgãos de fiscalização competentes. 
“Ele [o crime de caixa 2] não é regula-
mentado. Está no Artigo 350 [do Có-
digo Eleitoral], que existe há mais de 
uma década. E quantas condenações 
temos até hoje? Desde 2005, o Bra-
sil convive com o fantasma do caixa 
2. Agora não vai ter mais desculpa”, 
afirmou. Segundo o relator, o texto 
será lido na próxima terça-feira para 

que seja votado na comissão especial 
criada em julho, na primeira quinze-
na de novembro e seguir para o ple-
nário da Câmara.

Na primeira versão do texto, ha-
via a expectativa de que a tipificação 
podia tratar de recursos tanto de ori-
gem lícita quanto de origem ilícita. 
Lorenzoni disse ontem que repre-
sentantes da academia e do Minis-
tério Público ponderaram que já há 
mecanismos legais, tanto na lei que 
trata da lavagem de dinheiro quan-
to na lei sobre crimes financeiros, 
que preveem a punição desta prá-
tica. Apesar disto, afirmou que vai 
incluir, nestas regras, a possibilidade 
de responsabilização eleitoral.

“Recebemos uma sugestão de 
colocar [a tipificação] na lei de la-
vagem de dinheiro, que também se 
aplica a situações na área eleitoral e 
partidária. Então, a gente fecha com-
pletamente o sistema, sem deixar 
brechas”, disse. Perguntado sobre 
quem estaria sob alvo desta lei, Lo-
renzoni foi claro: “Existirão respon-

sabilidades para os dirigentes como 
pessoa física e para pessoa jurídica 
do partido, que vão desde multa até 
a cassação do registro”, afirmou.

anistia
O texto é repleto de polêmicas 

como as questões da permissão de 
uso de provas ilícitas e os testes de 
integridade, mas o tratamento so-
bre o caixa 2 é talvez um dos pon-
tos mais sensíveis. O maior temor 
em torno da criminalização desta 
prática é que, com a tipificação sen-
do incluída agora, crimes cometidos 
anteriormente acabem sendo anis-
tiados já que a Constituição Federal 
determina que uma lei não pode 
retroagir em prejuízo de ninguém. 
Onyx Lorenzoni garante que da for-
ma como irá apresentar no relatório 
não haverá brechas para anistia. “Se 
eu mexer no Artigo 350 [do Código 
Eleitoral] eu poderia aceitar este ar-
gumento. Mas o que vamos fazer é 
trazer um novo artigo, o 354-A. Não 
tem mais fantasma”, assegurou.

Medidas contra corrupção vão 
incluir criminalização de caixa 2

PRojeTo de LeI eM deBaTe

Carolina Gonçalves 
Repórter da Agência Brasil

Pedro Peduzzi
Repórter da Agência Brasil

FoTo: Wilson Dias/Agência Brasil
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Visita a jato
A seca castiga o Nordeste. E a Paraíba, como todo 

mundo sabe, precisa de água. 
De lama, não. Mas parece que foi esse o principal 

objetivo da visita que fez esta semana o ministro das 
Cidades a João Pessoa: trazer lama para cá. 

Essa dedução é possível a partir do que disse o 
deputado petista Anísio Maia sobre a presença de Bruno 
Araújo. O ministro visitou o canteiro de obras do Viaduto 
do Geisel em companhia do senador Cássio Cunha Lima, 
dos deputados federais Manoel Júnior e Aguinaldo 
Ribeiro, além do prefeito da capital Luciano Cartaxo.

Sobre essa visita é preciso ressaltar que foi mais do 
que um bombeamento de lama. Teve ironia, mau gosto, 
gafe, mico e perda de tempo e de dinheiro.

Não deixa de ser irônico o fato de que o ministro 
veio “vistoriar” uma obra a qual tentou sabotar ao 
suspender a liberação dos recursos necessários à sua 
continuidade. O mau gosto da história é ele anunciar a 
liberação de parte dos recursos, a última parcela (R$ 
3,8 milhões) foi repassada ao Estado em junho, quando 
o Governo Federal já havia garantido, e até depositado 
na conta da Paraíba, os recursos totais para a conclusão 
do viaduto que já está funcionando parcialmente e 
resolvendo a vida de milhares de pessoas diariamente. 
Registre-se que a participação do Governo Federal é de 
40% do valor total da obra e a da Paraíba é de 60%. 

A gafe foi a assessoria do ministro não ter incluído 
a visita na agenda oficial. Passou a ideia de que ele veio 
atender somente ao pedido da oposição paraibana 
que tenta, por incrível que parece, se apropriar da 
obra. O mico e a perda de tempo foram daqueles que 
articularam a “vistoria”. 

FATO, FOTO E MANCHETE
Mas voltando ao discurso do deputado Anísio 

Maia sobre o fato. Em outras palavras, Anísio disse que 
a visita não passou de turismo de gente apontada pela 
operação Lava Jato como envolvida de alguma forma no 
lamaçal criado com o petrolão.

Textualmente, eis a declaração: “O que nós vimos 
ontem (segunda-feira) foi um passeio da operação Lava 
Jato. Além do próprio ministro que é citado, Aguinaldo 
Ribeiro, Manoel Júnior e Cássio Cunha Lima. A foto 
deixou uma manchete pronta: ‘operação Lava Jato visita 
obra de viaduto em João Pessoa!’. 

E nada mais precisaria dizer: a lama que a Lava Jato 
extrai das profundezas da corrupção que a operação 
mapeia, persegue e golpeia já diz tudo. É de se repetir: 
a Paraíba não precisa dessa lama. Que não dá para 
esconder com um desmentido qualquer. 

OPERAÇÃO: A DIMENSÃO
O Ministério Público Federal informa que “a 

operação Lava Jato é a maior investigação de corrupção 
e lavagem de dinheiro que o Brasil já teve. Estima-se que 
o volume de recursos desviados dos cofres da Petrobras, 
maior estatal do país, esteja na casa dos R$ 10 bilhões 
relativos a propina paga a políticos”.

E prossegue:  “O volume do desvio deve chegar a 
R$ 40 bilhões. Soma-se a isso a expressão econômica 
e política dos suspeitos de participar do esquema de 
corrupção que envolve a companhia. De acordo com 
investigações e delações recebidas pela força-tarefa da 
Lava Jato, estão envolvidos os maiores partidos do Brasil, 
como PP, PT e PMDB, além de empresários e outros 
políticos de diversos partidos, como o PSDB”. 

SÓ PENSA NAQUILO
Esta sinalização de Anísio quanto aos paraibanos 

citados pela operação desvela um cenário que se 
evidencia cada vez mais. A oposição ainda não foi capaz 
de apresentar uma agenda concreta de enfrentamento da 
crise que atenda a necessidades urgentes da Paraíba.

Por enquanto, está enredada no novelo de 
denúncias que atingem diretamente o PMDB do senador 
José Maranhão e do deputado Manoel Júnior, sem 
poupar o PSDB do senador Cássio Cunha Lima, principal 
artífice dessa visita da confraria da Lava Jato ao Viaduto 
do Geisel. Além disso, eles só pensam naquilo: as 
próximas eleições.  

O que essa oposição conseguiu de mais relevante 
até agora foi estruturar uma narrativa de destrutividade 
que tem o objetivo imediato de atingir diretamente a 
imagem do governador Ricardo Coutinho, o governante 
melhor avaliado no Brasil. É triste essa constatação: mas 
é  fato.

O esforço concentrado que desemboca em 
mentiras, enganos e desenganos decorre de uma 
circunstância: ampliam-se as especulações de que 
o paraibano poderá ser opção do PSB para disputar 
a Presidência da República. Uma perspectiva que a 
confraria da Lava Jato jamais admitirá.

TCU vai fiscalizar mais de 19 mil 
pensões pagas a filhas de servidores
Foram identificados indícios 
de irregularidades, como 
outras rendas extras

Sabrina Craide 
Da Agência Brasil 

O Tribunal de Contas da 
União (TCU) determinou on-
tem que seja feita uma análise 
em 19.520 pensões pagas a 
filhas solteiras de servidores 
públicos federais em que fo-
ram identificados indícios de 
irregularidades, como o re-
cebimento de outros tipos de 
aposentadorias ou rendas ex-
tras, como emprego no setor 
público ou privado. Segundo 
o ministro Walton Alencar 
Rodrigues, as irregularidades 
podem somar R$ 6 bilhões em 
quatro anos.

“São irregularidades ca-
ríssimas que são pagas por 
toda a sociedade brasileira 
para sustentar privilégios que 
são absolutamente incondi-
zentes com a situação do País, 
uma vez que essas privilegia-
das beneficiárias auferem va-
lores que são absolutamente 
fora da realidade nacional, 
acrescidos de valores advindos 
do regime geral de previdência 
social, juntamente com valores 
derivados do exercício de ati-
vidades na iniciativa privada”, 
disse.

As beneficiárias terão di-
reito de apresentar sua defesa 
para continuar recebendo as 
pensões e deverão comprovar 
sua dependência econômica 
em relação ao benefício previ-
denciário, sob pena de imedia-

ta perda da pensão. O ministro 
apresentou alguns casos de 
pensionistas com irregularida-
des, como o caso de uma mu-
lher que recebe cerca de R$ 24 
mil de pensão do pai, que era 
servidor público, mais pensão 
previdenciária por morte de 
R$ 796.

O ministro Raimundo 
Carreiro elaborou um voto que 
defendia que só deveria ser 
cortada a pensão das filhas de 
servidores que tivessem renda 
remanescente acima do teto 
da Previdência Social, de R$ 
4,6 mil, considerado valor sufi-
ciente para garantir a “subsis-
tência condigna” da pensionis-
ta. Levando em conta esse teto, 
o número de pensionistas em 
situação irregular cairia para 
7,7 mil.

No entanto, Walton Alen-
car avaliou que esse critério 
seria subjetivo e contrariaria 
a legislação vigente. “Suponha 
a hipótese de uma pensionis-
ta proprietária de um palácio, 
com gastos de saúde altos, a 
qual poderá alegar que a per-
cepção da pensão especial 
conjuminada com o exercício 
de cargo público ainda assim 
não é suficiente para a sua 
subsistência condigna”, exem-
plificou.

O pagamento de pensões 
para filhas de servidores pú-
blicos que sejam solteiras e 
maiores de 21 anos foi deter-
minada por uma lei de 1958, 
mas, desde 1990, o benefício 
foi extinto, sendo mantido ape-
nas para as pensionistas que já 
recebiam o benefício.

O juiz Alex Costa de Oliveira, 
da Vara da Infância e da Juventude 
do Tribunal de Justiça do Distrito 
Federal e Territórios (TJ-DFT), publi-
cou nesta semana decisão judicial 
que autoriza a Polícia Militar (PM) a 
utilizar técnicas consideradas como 
tortura para forçar a desocupação 
do Centro de Ensino Asa Branca, de 
Taguatinga, que estava tomado por 
estudantes desde o último dia 27.

O colégio foi desocupado na 
manhã de ontem, depois que os 
manifestantes receberam o man-
dado de reintegração de posse 
expedido pelo juiz. Os estudantes 
protestavam contra a Proposta de 
Emenda à Constituição (PEC) que 
limita o crescimento dos gastos 
públicos. O grupo considera que a 
medida irá reduzir os investimentos 
em áreas importantes, como saúde 
e educação, o que o governo nega.

Na decisão publicada pelo ma-
gistrado, ele autoriza que, para 
“auxiliar no convencimento à de-
socupação”, a PM “utilize meios 
de restrição à habitabilidade do 
imóvel, tal como suspenda o corte 
do fornecimento de água, energia 
e gás”. Ele também permitiu que a 
polícia “restrinja o acesso de tercei-
ros [à escola], em especial parentes 
e conhecidos dos ocupantes, até 

que a ordem seja cumprida”.
Outra determinação de Olivei-

ra foi para que a PM impedisse a 
entrada de alimentos ao colégio. 
Por fim, a medida mais contestada 
por juristas foi a autorização para 
que as forças policiais utilizem “ins-
trumentos sonoros contínuos, di-
recionados ao local da ocupação, 
para impedir o período de sono”. 
Ele acrescentou que “tais autoriza-
ções ficam mantidas independen-
temente da presença de menores 
ocupantes no local, os quais, a bem 
da verdade, não podem lá perma-
necer desacompanhados de seus 
responsáveis legais”.

Opiniões
Para especialistas ouvidos pelo 

iG, as medidas autorizadas pelo ma-
gistrado atentam contra os direitos 
humanos e contrariam a legislação 
brasileira. O advogado Ariel de 
Castro Alves, coordenador da Co-
missão da Criança e do Adolescen-
te do Conselho Estadual de Defesa 
dos Direitos da Pessoa Humana de 
São Paulo (Condepe-SP), cita que a 
decisão fere, em especial, a Consti-
tuição Federal, o Estatuto da Crian-
ça e do Adolescente (ECA) e a lei 
9.455/1997, que define os crimes de 
tortura.

O artigo 227 da Constituição 
determina que “é dever da família, 
da sociedade e do Estado assegu-
rar à criança, ao adolescente e ao 
jovem, com absoluta prioridade, o 
direito à vida, à saúde, à alimenta-
ção, à educação, ao lazer, à profis-
sionalização, à cultura, à dignidade, 
ao respeito, à liberdade e à convi-
vência familiar e comunitária, além 
de colocá-los a salvo de toda for-
ma de negligência, discriminação, 
exploração, violência, crueldade e 
opressão”.

Já o ECA, no artigo 232, con-
sidera como crime “submeter 
criança ou adolescente sob sua 
autoridade, guarda ou vigilância 
a vexame ou a constrangimento”, 
com pena de seis meses a dois anos 
de reclusão.

A lei 9.455/1997 considera 
como crime de tortura “constran-
ger alguém com emprego de vio-
lência ou grave ameaça, causando-
lhe sofrimento físico ou mental”, 
além de “submeter alguém, sob 
sua guarda, poder ou autoridade, 
com emprego de violência ou grave 
ameaça, a intenso sofrimento físico 
ou mental, como forma de aplicar 
castigo pessoal ou medida de cará-
ter preventivo”. A pena é reclusão 
de dois a oito anos.

Juiz autoriza usar técnicas de tortura
em esCOLA OCupAdA
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Escola em Taguatinga (DF) estava ocupada desde o dia 27 e juiz do TJ-DFT expediu mandado de reintegração de posse
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Advogados pedem libertação de 
afegã símbolo dos refugiados
Gula é investigada desde 
2015, quando a polícia a 
descobriu no Paquistão

No dia de finados de 1973, o Padre Zé adoeceu, no Cemitério 
do Senhor da Boa Sentença pedindo ajuda para os pobres, vindo a 
falecer no dia 5 de novembro.

Este ano, o Instituto São José” colocará nos cemitérios da capi-
tal, Bayeux, Santa Rita e Cabedelo urnas para receber 

ajuda e possibilitar a continuidade vitoriosa das 
obras sociais do Padre Zé. Não esqucer a mensa-
gem do inesquecível sacerdote, o pai dos pobres.

Instituto São José 81 anos 
de amor ao próximo

Obrigado Padre Zé, 
o grande benfeitor dos pobres

Obras sociais do Padre Zé

Os advogados de Shar-
bat Gula, refugiada afegã 
imortalizada em uma capa 
da revista National Geogra-
phic em 1985, pediram nes-
ta terça-feira (1º) a um juiz 
de Peshawar, no Paquistão, 
sua liberdade provisória e 
disseram que ela sofre de 
hepatite C.

Gula foi presa no último 
dia 26 de outubro, acusada 
de falsificar o documento de 
identidade paquistanês, que 
não pode ser portado por 
estrangeiros. Um dos defen-
sores da afegã afirmou na 
primeira audiência sobre o 
caso que a mulher é mãe de 
quatro filhos e a única res-
ponsável por sustentá-los.

 Além disso, os advoga-
dos lembraram que ela esta-
va para voltar ao Afeganistão, 
após mais de 30 anos vi-
vendo como refugiada. Gula 
é investigada desde 2015, 
quando a polícia descobriu 
que ela residia no Paquistão 
usando documentos falsos 
com o nome de Sharbat Bibi.

 A refugiada aguarda 
julgamento em uma prisão 
feminina e pode pegar até 
sete anos de cadeia. Gula foi 
retratada pelo fotógrafo Ste-
ve McCurry em 1984, quan-
do havia acabado de chegar 
ao campo de acolhimento de 

Da ANSA

Peshawar, fugindo da guerra 
soviética no Afeganistão.

 Na época, ela tinha ape-
nas 12 anos, e a foto estam-
pou a capa da “National Geo-
graphic” em junho de 1985. 
Seu olhar intenso voltado à 
câmera fez com que ela fosse 
chamada de “Mona Lisa do 
Terceiro Mundo”.

 Depois de 17 anos, em 
2002, McCurry a reencontrou 

vivendo no campo de refugia-
dos de Nasir Bagh, também 
no Paquistão, e a fotografou 
novamente. O retrato foi pu-
blicado na mesma revista e a 
mostra com os olhos magné-
ticos que a tornaram famosa 
no mundo inteiro.

Após tomar conheci-
mento da prisão de Gula, o 
fotógrafo disse estar dispos-
to a fazer “todo o possível” 

para dar assistência legal à 
refugiada e a sua família. “Eu 
me oponho a essa ação das 
autoridades nos termos mais 
fortes. Ela sofreu durante sua 
vida toda, e sua prisão é uma 
clara violação de seus direi-
tos humanos”, escreveu Mc-
Curry no Instagram.

 Segundo o Alto Comissa-
riado das Nações Unidas para 
Refugiados (Acnur), o Pa-

quistão é o segundo país que 
mais abriga essa categoria de 
deslocados em todo o mundo, 
com 1,6 milhão de pessoas, 
atrás apenas da Turquia, com 
2,5 milhões.

 Por outro lado, o vizinho 
Afeganistão é a segunda prin-
cipal nação de origem de re-
fugiados no planeta, com 2,7 
milhões, perdendo somente 
para a Síria, com 4,9 milhões. 

Líbano elege 
um aliado do 
Hezbollah para 
presidente do país

O parlamento libanês 
elegeu nessa segunda-feira 
(31) o ex-general Michel 
Aoun como presidente da 
República do país. Aoun tem 
proximidade com a milícia 
xiita libanesa Hezbollah e as-
sumiu depois de quase dois 
anos e meio sem comando, 
por divergências entre os dois 
principais blocos políticos, 
apoiados respectivamente 
por Arábia Saudita e Irã.

Aoun recebeu os votos 
de 83 dos 127 deputados pre-
sentes, na sessão para tentar 
eleger um presidente. Outros 
36 deputados se abstiveram e 
oito votaram em branco.

Ex-veterano militar, com 
81 anos, Aoun é considerado 
um velho inimigo da Síria e 
aliado do Hezbollah e de Da-
masco. Será o décimo terceiro 
presidente do Líbano desde 
que o país ganhou a indepen-
dência da França, em 1943.

Em seu primeiro dis-
curso após ser eleito, Aoun 
exigiu o desenvolvimento 
de uma lei eleitoral “justa” e 
“a libertação dos territórios 
ainda ocupados” por Israel 
e reiterou que Tel Aviv con-
tinua a representar a “maior 
ameaça contra o Líbano”.

Da Agência Ansa 

Foram publicadas ontem 
(1º) as primeiras imagens 
de satélite da cidade de Nór-
cia, na Itália, devastada pelo 
terremoto de 6,5 graus de 
magnitude que atingiu a zona 
central do país no último do-
mingo. As fotos foram tiradas 
pelo aparelho Cosmo SkyMed, 
da Agência Espacial Italiana 
(ASI), e comparam a situação 
da cidade antes e depois do 
abalo sísmico. As informações 
são da Agência Ansa.

As primeiras imagens 
foram gravadas em Nórcia às 
5h50 do dia 30 de outubro, ho-
ras antes do terremoto, ocorri-
do às 7h40. O satélite passou 
de novo pela cidade após o 
terremoto, às 5h50 de 31 de 
outubro. A análise foi elabora-
da pela empresa e-Geos, que já 
estava estudando os danos dos 
outros terremotos sentidos na 
zona central da Itália nos últi-
mos dois meses.

“Os sensores detectam 
pequenas variações, por isso, 
o ideal é fazer uma análise 

mais detalhada sobre o tipo e 
a escala de cada dano”, orien-
tou a e-Geos. Nórcia é tida 
como a cidade mais afetada 
pelo terremoto de domingo, 
assim como Amatrice foi a 
mais atingida pelo abalo sís-
mico de 24 de agosto.

Localizada na região da 
Úmbria, província de Perúgia, 
Nórcia tem cerca de 4,6 mil ha-
bitantes e uma área de apenas 
274 km². Em uma zona da ci-
dade, Castelluccio, a terra che-
gou a afundar 70 centímetros 
devido ao terremoto.

Cidade de Nórcia na região da 
Umbria é devastada por tremor

terremoto na itália

Da Agência Ansa 

Hillary é acusada de ter usado um 
servidor de e-mail privado para enviar 
mensagens oficiais no período em que 
era secretária de Estado (de 2009 a 
2013) -Shawn Thew/Agência Lusa/EPA

O chefe da campanha de Hillary 
Clinton, Robby Mook, acusou o FBI (a 
Polícia Federal norte-americana) de 
usar “dois pesos e duas medidas” na 
investigação sobre o uso de um servi-
dor de e-mail privado pela candidata 

democrata para enviar mensagens 
oficiais no período em que era secre-
tária de Estado (de 2009 a 2013). A 
informação é da Agência Ansa.

Na última sexta-feira (28), o di-
retor do FBI, James Comey, havia 
dito que reabriria o inquérito con-
tra Hillary após ter descoberto no-
vas mensagens envolvendo a presi-
denciável. No entanto, ele não deu 
detalhes sobre o inquérito e jogou 
uma nuvem de desconfiança sobre 
a candidata.

Hillary Clinton acusa FBI de usar 
“dois pesos e duas medidas”

eleições nos eua

n FBi tem autorização da Justiça para investigar 
assessora de Hillary

“O FBI usa de modo despudorado dois pesos e duas 
medidas”, declarou Mook, após a divulgação da 
notícia de que Comey não quis revelar nada sobre 
um inquérito que apura eventuais interferências da 
Rússia na eleição de 8 de novembro devido à proxi-
midade da votação.
Líderanças do Partido Democrata e a Casa Branca 
denunciam uma tentativa de hackers ligados ao 
Kremlin de influenciar no resultado da semana que 
vem para beneficiar o republicano Donald Trump, que 
é mais próximo ao presidente Vladimir Putin. Nos 
últimos meses, a legenda liberal tem sido alvo de 
diversos vazamentos que constrangeram a campa-
nha de Hillary, como aqueles que revelaram ações do 
comando democrata para favorecê-la em detrimento 
do senador Bernie Sanders.
Segundo a emissora CNBC, um documento que o 
diretor do FBI não quis divulgar diz que a inteligência 
dos Estados Unidos está convencida de que Moscou 
está por trás dos recentes ataques cibernéticos 
contra o ambiente político no país. “É impossível não 
considerar esse caso como um uso de dois pesos e 
duas medidas”, acrescentou o chefe da campanha de 

Hillary, cobrando “explicações imediatas” de Comey.
O jornal The New York Times, que apoia a democrata, 
também criticou o FBI e disse que seu diretor come-
teu “grave erro” ao não ter considerado o impacto 
do anúncio da reabertura do inquérito dos e-mails na 
eleição de 8 de novembro. “Agindo desse modo, Co-
mey pareceu estar mais preocupado em se proteger 
das críticas. E agora, graças a ele, o Departamento 
de Justiça e o FBI estão debruçados em centenas de 
milhares de e-mails para determinar se contêm algo 
de relevante antes de 8 de novembro, mantendo o 
país em suspense. Este não é o modo de conduzir 
investigações federais”, afirmou o jornal.
Em junho passado, o FBI havia decidido não incrimi-
nar Hillary pelo uso de servidores privados durante o 
exercício do cargo de secretária de Estado por não 
ter encontrado provas de que ela e sua equipe qui-
sessem violar a lei. No entanto, a polícia descobriu 
novos e-mails enviados pela democrata no computa-
dor de Anthony Weiner, ex-marido de Huma Abedin, 
considerada sua colaboradora mais próxima.
As mensagens teriam sido recebidas por Abedin 
na época em que ela ainda vivia com Weiner, que é 
investigado por supostamente ter enviado fotos e 
textos de conteúdo sexual a uma adolescente de 
15 anos.

saiba mais

Fotos: Steve McCurry

Sharbat Gula, em 1985, quando foi capa da National Geographic e em 2002 , quando McCurry a reencontrou em campo de refugiados
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Livro aponta atrativos de 19 municípios paraibanos

Vivências e experiências
Foto: Reprodução/Internet

Alex Rodrigues 
Repórter da Agência Brasil

Completam-se treze 
anos e meio da partida da 
minha mãe, a professora 
Antonieta, para os “cam-
pos verdejantes”.

Com ela devem estar 
meu pai Sebastião (Badu), 
minha “mãe preta” Léu 
(Leonídia de Sousa) e meu 
querido irmão Marcus, 
cujo livro “Anayde Bei-
riz - Panthera dos olhos 
dormentes” foi relançado 
em 2ª edição ampliada.

Do núcleo familiar 
original, há mais gente lá do que aqui. Fica-
mos eu e outro irmão, o pianista Fernando.

nnnnnnnnnn

Decorridos esses 13 anos e seis meses, 
neste clima do Dia de Finados entendo ain-
da mais por completo que a vida é a morte 
e a morte é a vida. É uma única linha reta e 
curva, paralela a si própria.

Isso me faz sorrir com serenidade, 
chorar com discrição. Porto-me com a ma-
turidade de quem já viu muitos partirem 
(parentes e amigos) e com a adolescência 

Chorando e sorrindo, aos 13 anos e meio
  Essas coisas Carlos Aranha  -  Membro da Academia Paraibana de Letras  -  caranha@terra.com.br

          Desde o século II, 
alguns cristãos rezavam 
pelos falecidos, visitando 
os túmulos dos mártires 
para rezar pelos que 
morreram. 
          No século V, a Igreja 
dedicava um dia do ano 
para rezar por todos 
os mortos, pelos quais 
ninguém rezava e dos 
quais ninguém lembra-
va. Também o abade de 
Cluny, Santo Odilon, em 
998 pedia aos monges que 
orassem pelos mortos.
          Desde o século XI os 
Papas Silvestre II (1009), 
João XVII (1009) e Leão 
IX (1015) obrigaram a 
comunidade a dedicar um 
dia aos mortos. No século 
XIII esse dia anual passou 
a ser comemorado em 2 
de novembro, porque 1º 
de novembro é a Festa de 
Todos os Santos. A doutri-
na católica evoca algumas 
passagens bíblicas para 
fundamentar sua posição 
e se apoia em uma prática 
de quase dois mil anos.
          Segundo León Denis, 
o estabelecimento de uma 
data específica para a 

comemoração dos mortos 
é uma iniciativa dos drui-
das, pessoas encarregadas 
das tarefas de aconselha-
mento, ensino, jurídicas 
e filosóficas dentro da 
sociedade celta, que acre-
ditavam na continuação 
da existência depois da 
morte. Reuniam-se nos 
lares, e não nos cemité-
rios, no primeiro dia de 
novembro, para homena-
gear e evocar os mortos.
         Entre os protestantes 
históricos da Europa, a 
tradição foi mais tenaz-
mente mantida. Mesmo 
a forte influência de 
Martinho Lutero não foi 
suficiente para abolir sua 
celebração na Saxônia 
durante sua vida e, apesar 
da sanção oficializada 
pela Igreja Luterana, 
sua memória sobrevive 
fortemente no costume 
popular.
          Para a Igreja Meto-
dista, são santos todos os 
fiéis batizados, de modo 
que, no Dia de Todos os 
Santos, a congregação 
local honra e recorda seus 
membros falecidos.

A história

que me faz crer em anos suficientes a pro-
duzir algo de bom.

Os treze anos e meio me fazem ter 
mais uma vez passado, folha a folha, os 
três álbuns com fotografias de mãe Anto-
nieta. Nenhuma das fotos indica hesitação 
em seu rosto ou vacilante postura no cor-
po inteiro. As que mais gosto são as da sua 
claríssima, mais-que-explícita, felicidade 
nas viagens que fez ao Exterior. Como nas 
fotos em que ela desce de um ônibus em 
Madrid e a que está sentada, ao ar livre, 
num barco atravessando o Canal da Man-
cha, da França à Inglaterra.

Posso até ser um 
intelectual, um artista, 
mas mãe Antonieta foi 
mais sábia do que o 
marido e os três filhos 
e conheceu o mundo 
mais do que eu, sem 
ter a necessidade de fa-
zer uma foto ao lado da 
estátua de Fernando 
Pessoa, mesmo tendo 
passado por Lisboa.

nnnnnnnnnn

Uma vez, quando eu tinha apenas 15 
anos, ela estava no Rio de Janeiro e man-
dou um cartão-postal mostrando o Pão de 
Açúcar. É a que me traz mais recordações 
da entrada na adolescência, pelas coisas 
por ela manuscritas no verso do cartão.

Neste 2016 já próximo ao seu térmi-
no, aumentou minha certeza de que me 
tornei um cinéfilo porque ela me levava 
- aos 13 anos de idade - para ver filmes de 
Alfred Hitchcock, Jerry Lewis e John Ford, 
quase sempre no Rex, o cinema de sua 
preferência. 

Estou chorando e sorrindo.

O Sebrae Paraíba lança, no 
próximo sábado, uma publica-
ção que reúne cerca de 150 ati-
vidades criativas com foco na 
produção associada ao turis-
mo, na economia criativa e de 
experiência das regiões do Li-
toral, Brejo e Cariri paraibanos.  
O livro apresenta um roteiro 
integrador de 35 dias de vivên-
cia e experiência em 19 muni-
cípios. O lançamento aconte-
ce no Festival de Turismo de 
Gramado (RS), no estand do 
Sebrae Nacional, às 16 horas, 
segundo informou ontem a 
gestora de Turismo do Sebrae 
Paraíba, Regina Amorim.

Galeria de arte
A gestora explicou que o 

livro apresenta um roteiro de 
viagem que começa por João 
Pessoa com a visita à Rota dos 
Ateliês, que reúne obras de 
12 grandes artistas plásticos 
e duas galerias de arte. A rota 
segue para o Litoral Sul parai-
bano (Conde e Pitimbu), com 
o passeio às praias locais e 
seus equipamentos turísticos, 
como restaurantes e pousa-
das.  Além do sol e mar, a pro-
gramação tem caminhada em 
trilhas, visita a assentamento, 
apresentações culturais, res-
taurantes, passeios de buggy, 
vivência na Aldeia Macuxi, ofi-
cina de artesanato, entre ou-
tras atividades. 

 Do Litoral Sul, o roteiro 
segue para o Brejo (Areia, Ba-
naneiras, Remígio, Pilões Solâ-
nea e Guarabira). Na região, 
os visitantes podem desfrutar 
de hospedagens com foco na 
produção associada ao turis-
mo, acompanhar a produção 
de doces artesanais e de fari-
nha de mandioca, participar 
de oficinas artísticas e cami-
nhadas culturais, fazer trilhas 
e piqueniques em reservas 
ecológicas, conhecer engenhos 
e sua produção, apreciar comi-
das típicas, ver de perto a con-
fecção do artesanato. O roteiro 
contempla Campina Grande 
(Agreste), Ingá, Cabaceiras, 
Distrito do Marinho, em Bo-
queirão (Cariri), Lucena, Cabe-
delo, Mamanguape, Rio Tinto 
e Marcação (Litoral Norte). Na 

cidade do “Maior São João do 
Mundo”, o visitante tem uma 
vasta oferta de hospedagem. 
A cidade oferece ateliês de ar-
tesanato, museu com diversas 
atividades criativas, como pin-
tura, dança típica, cordel e etc, 
restaurantes, além de produ-
tos turísticos rurais. A cidade 
tem ainda o “Quadrilhando”, 
espetáculo junino criativo, que 
apresenta danças juninas tra-
dicionais, teatro junino, forró 
pé de serra, comidas típicas 
juninas, aluguel e vendas de 
figurino junino, dentre outras 
atividades.

No Cariri, os turistas po-
dem desfrutar das belezas na-
turais de Ingá e de oficinas de 
Patchwork, de pintura rupestre 
e de bordado, além de conhecer 
o artesanato local, como o La-
birinto, e apreciar as comidas 
típicas da região. Em Boquei-
rão, os visitantes conhecerão 
a fabricação de redes e tapetes 
por mulheres da comunidade, 
quitutes rurais, a fauna e a flora 
do território, entre outros. 

´Roliúde Nordestina´
Em Cabaceiras, a “Roliú-

de Nordestina”, há um circuito 
criativo com foco na produção 
associada ao turismo que in-
crementam os atrativos natu-
rais da região. No Distrito do 
Marinho, há passeio de pau de 
arara, trilhas, apresentações 
culturais, camping rural, que 
oferece hospedagem em bar-
racas com estrutura criativa. 
Já no Litoral Norte, Lucena, 
Cabedelo, Mamanguape, Rio 
Tinto e Marcação oferecem 
aos visitantes diversas ativida-
des, com passeio em lancha ou 
em barcos de pescadores para 
conhecer piscinas naturais, 
o habitat do peixe-boi e das 
tartarugas marinhas, trilhas 
ecológicas, igrejas históricas, 
produção de artesanato, ro-
teiro gastronômico, apresen-
tações culturais, ateliês cria-
tivos, passeios de catamarã, 
pescaria esportiva, pôr do sol 
na Praia do Jacaré, hotel-fa-
zenda, turismo de base local, 
turismo de experiência, en-
tre tantas outras atividades. 

Indígenas são prejudicados por falta de servidores e de transparências em atividades da Funai

Pesquisadores 
fazem 1ª foto de 
raios múltiplos 
“para cima”

Em meio ao temporal 
que castigou a capital pau-
lista na tarde do dia 20, uma 
quinta-feira, observadores do 
Instituto Nacional de Pesqui-
sas Espaciais (Inpe), em São 
Paulo, conseguiram registrar 
pela primeira vez no País uma 
ocorrência de raios múltiplos 
para cima, os chamados as-
cendentes. A imagem foi feita 
do Pico do Jaraguá, na Zona 
Norte, o ponto mais alto da 
cidade, a 1.135 metros de al-
titude.

No topo do monte, estão 
localizadas duas antenas usa-
das por três emissoras de tele-
visão. Segundo o pesquisador 
Marcelo Saba, do Centro de 
Ciência do Sistema Terrestre 
(CTS), do Inpe, o fenômeno 
acontece porque estruturas 
altas terminam acumulando 
carga elétrica na ponta. Quan-
do uma nuvem de tempestade 
passa por cima, a descarga 
elétrica termina ocorrendo 
em direção ao céu - em vez de 
ir para o solo, como é mais co-
mum. “Já os raios convencio-
nais, para o chão, se iniciam na 
nuvem”, explica.

Foi flagrado um total de 
quatro raios para cima em um 
intervalo de cerca de 20 minu-
tos. Dois deles aconteceram 
ao mesmo tempo: evento que 
nunca havia sido registrado 
desde o início do monitora-
mento do fenômeno, iniciado 
há quatro anos. “Foi surpreen-
dente”, diz Saba.

Os pesquisadores se va-
leram de câmeras capazes de 
produzir 20 mil imagens por 
segundo. Desde 2012, já fo-
ram registrados 110 raios as-
cendentes no Pico do Jaraguá 
e na Avenida Paulista.

Política indigenista do Brasil 
tem “deficiências”, diz CGU

DEmArCAçõEs E FIsCAlIzAçõEs FrágEIs

Felipe Resk 
Agência Estado

Responsável por asses-
sorar a Presidência da Repú-
blica na prevenção e combate 
à corrupção, o Ministério da 
Transparência, Fiscalização e 
Controladoria-Geral da União 
(CGU) identificou uma série 
de “fragilidades” na execução 
da política indigenista, a cargo 
da Fundação Nacional do Ín-
dio (Funai).

Segundo a CGU, as “de-
ficiências” encontradas “difi-
cultam, em alguma medida, o 
alcance dos objetivos da polí-
tica indigenista”. Sobretudo a 
demarcação das áreas tradi-
cionalmente ocupadas pelos 
povos indígenas – uma das 
obrigações impostas ao Esta-
do pela Constituição Federal. 
Promulgada em 1988, a Carta 
Magna estabeleceu o prazo de 
cinco anos para que todas as 
terras indígenas (TIs) do País 

fossem demarcadas. Entre as 
deficiências apontadas, estão 
o número insuficiente de ser-
vidores; falta de transparência 
em algumas das etapas dos 
processos demarcatórios e 
baixa execução dos recursos 
financeiros previstos para a 
fiscalização e demarcação de 
terras indígenas e localização 
e proteção de índios isolados 
ou de recente contato entre 
2013 e 2015.

Delimitação
Segundo o relatório da 

CGU, a própria Funai reconhe-
ce a existência de 126 proce-
dimentos administrativos em 
curso para delimitação e de-
marcação de terras indígenas 
e de outros 475 registros váli-
dos de reivindicações fundiá-
rias indígenas que necessitam 
de informações complemen-
tares. “O número expressivo 
de procedimentos em curso 
fortalece a necessidade da 

adoção de critérios de priori-
dade que garantam o efetivo 
atendimento da ação frente a 
atual estrutura de pessoal dis-
ponível […] e a necessidade de 
qualificação de tais registros, 
medida indispensável para 
que se tenha o panorama ge-
ral de todas as reivindicações 
fundiárias”, aponta a CGU.

Os técnicos da Controla-
doria analisaram uma amos-
tra de apenas 28 processos em 
diferentes etapas do processo 
demarcatório. Foram verifica-
dos sete aspectos considera-
dos estratégicos para a execu-
ção do Programa de Proteção 
e Promoção dos direitos dos 
povos indígenas, tais como o 
cumprimento, pela Funai, dos 
critérios de seleção utiliza-
dos para definir os processos 
de demarcação prioritários; 
transparência e observância 
às leis e a eficácia dos meca-
nismos adotados para evitar 
demarcações indevidas.
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Processo seletivo vai até 
a próxima sexta-feira e 
inscrição é feita online Equidade racial tem 

promoção em sP 

Para contribuir com o enfren-
tamento das desigualdades raciais 
nas escolas do Ensino Médio, o 
Instituto Unibanco, Baobá – Fundo 
para Equidade Racial e a Universi-
dade Federal de São Carlos (UFSCar) 
lançaram o Edital Gestão Escolar 
para a Equidade – Juventude Ne-
gra, durante o mês da Consciência 
Negra, no qual o País promove uma 
reflexão sobre a questão racial em 
todas as regiões. As inscrições no 
edital vão até o dia 30 de novembro, 
pelo site http://www.institutouni-
banco.org.br/juventude-negra.

Câmeras filmam 
agressão a mulher 

A Polícia Civil vai indiciar por 
lesão corporal nesta terça-feira, 1º, 
o pedreiro Kelvin Luiz Assis Soares, de 
24 anos, acusado de ter agredido com 
socos, joelhadas e chutes uma jovem 
de 18 anos, em Álvaro de Carvalho, 
no interior de São Paulo. O espanca-
mento foi gravado por uma câmera de 
monitoramento, e as imagens foram 
divulgadas nessa segunda-feira, 31. 
O agressor é filho de um vereador 
da cidade e tem fama de violento. 
Ele manteve relacionamento com a 
vítima, com quem tem uma filha de 3 
anos. O suspeito já foi condenado por 
lesão corporal grave durante uma bri-
ga, mas continuou em liberdade.

Piovani: filhos 
“estragam” peitos

 Luana Piovani chegou aos 
40 anos linda e polêmica. No 
Programa do Porchat que vai ao 
ar nesta quarta-feira, 2, a atriz 
comentou sua relação com o sur-
fista Pedro Scooby, seu ensaio 
para a revista Playboy e a deci-
são de fazer cirurgia plástica nos 
seios. “Tinha peitos bons, mas 
os meninos (meus filhos) come-
ram tudo. Ficou baixo-astral, aí 
coloquei silicone”, diz. Ela afirma 
que a decisão não tem nada a ver 
com a separação do surfista Pe-
dro Scooby, com quem foi casada 
por cinco anos: “Foi uma infeliz 
coincidência”. O fim do relaciona-
mento “foi um desacerto de código”.

Bono foi indicado à 
lista da “Glamour”

Bono Vox se tornou ontem 
o primeiro homem a ser indicado à 
prestigiosa lista de Mulheres do Ano 
da revista norte-americana Glamour.” 
Falamos disso por ano, de colocar um 
homem na lista, mas sempre acaba-
mos deixando pra lá”, disse a editora 
da revista, Cindi Leive. “Homens já ga-
nham prêmios o bastante. Mas essa 
ideia acabou ficando desatualizada e 
agora há muitos homens fazendo coi-
sas maravilhosas para as mulheres”.

Crise pode retirar 
recursos da AL

A crise humanitária dos re-
fugiados no Oriente Médio e na Eu-
ropa, o aumento das preocupações 
com a situação climática global e a 
incógnita política dos Estados Uni-
dos têm reorientado a agenda de 
financiamentos de grandes fundos 
internacional que atuam em projetos 
de conservação do meio ambiente na 
América Latina e no Caribe. O tema 
está no centro das discussões da 
Assembleia de Fundos Ambientais 
da América Latina e Caribe (RedLAC), 
que ocorre nos dias 1º, 2 e 4 de no-
vembro, em Brasília. O encontro vai 
reunir especialistas em finanças, 
empresas envolvidas em produtos 
relacionados à biodiversidade, gover-
no e doadores.

O Processo Seletivo 
de Cursos Técnicos (PSCT 
2017) do Instituto Federal de 
Educação Ciência e Tecnolo-
gia da Paraíba (IFPB) inscre-
ve até a próxima sexta-feira, 
para 3.307 vagas. Esse ano, 
nenhum candidato precisa 
pagar inscrição.

As inscrições são feitas 
online, mas o candidato pode 
procurar um campus do IFPB 
para esclarecer dúvidas. A 
seleção é para o semestre 
de 2017.1. Acesse os Editais 
62 (integrado) e 63 (subse-
quente): https://estudante.
ifpb.edu.br/processoseleti-
vo/processo/1

No Ensino Médio Inte-
grado ao Técnico, são ofer-
tadas 2.095 vagas. No curso 
técnico subsequente, para 
quem terminou o Ensino Mé-
dio, são 1.212 vagas.

Há vagas nos campi de 
Cajazeiras, Catolé do Rocha, 
Esperança, Guarabira, Itabaia-

na, Itaporanga, João Pessoa, 
Mangabeira, Picuí, Princesa 
Isabel, Santa Rita, Sousa, Mon-
teiro, Cabedelo, Cabedelo Cen-
tro, Campina Grande, Patos.

Os cursos ofertados 
são: Guia de Turismo, Mul-
timídia, Química, Seguran-
ça do Trabalho, Cuidados 
de Idosos, Meio Ambiente, 

Recursos Pesqueiros, Trans-
porte Aquaviário, Pesca, In-
formática, Eletromecânica, 
Mineração, Petróleo e Gás, 
Contabilidade, Eletrônica, 
Eletrotécnica, Equipamen-
tos Biomédicos, Mecânica, 
Secretariado, Edificações, 
Instrumento Musical, Con-
trole Ambiental, Geologia, 

Agropecuária, Manutenção 
e Suporte em Informáti-
ca, Agroindústria. Metade 
das vagas é destinada para 
Egressos de Escolas Públi-
cas, e dentre esses 50% é 
para quem tem renda fami-
liar per capita mensal de até 
1,5 salário mínimo, tendo 
cota ainda para negros, par-

dos e indígenas. Também há 
reserva de vagas para pes-
soas com deficiência. Para 
as vagas do Ensino Médio 
Integrado ao Técnico, a se-
leção será realizada pela 
média em Língua Portu-
guesa, Matemática, História 
e Geografia no 6º, 7º e 8º 
ano do Fundamental. Para 
o Subsequente, a seleção é 
pela média em Língua Por-
tuguesa e Matemática no 1º 
e 2º ano do Ensino Médio ou 
nota do Enem nas provas de 
Linguagens, Códigos e suas 
Tecnologias e Matemática e 
suas Tecnologias.

A relação dos candidatos 
inscritos será divulgada no 
dia 8 de novembro. Podem 
ser impetrados recursos para 
inscrições não homologadas 
no dia 10 de novembro. 

O resultado preliminar 
será publicado no dia 12 de de-
zembro. Podem ser interpos-
tos recursos nos dias 13 e 14 
de dezembro. O IFPB divulgará 
o resultado final dos candida-
tos classificados em ordem de-
crescente do número total de 
pontos, no dia 19 de dezembro.

Passaram a valer desde ontem 
as mudanças no Código de Trânsito Bra-
sileiro que preveem sanções para quem 
conduzir os ciclomotores conhecidos 
como “cinquentinhas” sem habilitação. 
A medida tem o objetivo de reduzir aci-
dentes, segundo o Departamento Na-
cional de Trânsito (Denatran).

O coordenador-geral de Qualida-
de do Fator Humano no Trânsito do 
Denatran, Francisco Garonce, avalia 
que houve uma venda muito grande 
dos ciclomotores de 50 cilindradas, 
sem a respectiva preparação dos con-
dutores. “Temos muitos registros de 
acidentes envolvendo essas chama-
das cinquentinhas, pessoas que fica-
ram feridas, alguns perderam suas vi-
das. Essa regulamentação vem trazer 
a segurança para o condutor. Ainda 
que ela [a motocicleta] não ultrapas-
se 50 quilômetros por hora, nem 50 
cilindradas, o condutor precisa en-
tender como funciona o trânsito para 
poder se proteger”, disse. A nova le-

gislação considera que conduzir ciclo-
motores sem habilitação na categoria 
A ou Autorização para Conduzir Ci-
clomotor (ACC) é infração gravíssi-
ma. Quem não portar o documento  
será punido com multa no valor de 
R$ 880,41, sete pontos na carteira e 
retenção do veículo até apresentação 
de condutor habilitado.

O processo para conseguir a ACC é 
semelhante ao da habilitação, mas com 
exigências menores, como uma carga 
menor de aulas práticas e teóricas. As 
informações e procedimentos são infor-
mados no Detran de cada Estado.

A exigência de formação para 
conduzir as chamadas “cinquenti-
nhas” já estava prevista na Resolução 
nº 572 do Denatran, com início da 
fiscalização em 1º de junho de 2016. 
Entretanto, a resolução não trazia as 
sanções em caso de descumprimento, 
que foram inseridas na lei que estabe-
leceu as modificações no Código de 
Trânsito. Como a aplicação dessas san-
ções está prevista somente a partir de 
hoje, quem já foi multado anterior-
mente poderá recorrer.

Conduzir sem habilitação rende 
multa e veículo pode ser retido

CiCLomotoR CinQuEntinHA

A Agência Nacional de 
Vigilância Sanitária (Anvisa) 
publicou, na última segunda-
feira (31), o registro do me-
dicamento genérico da azaci-
tidina. O remédio é utilizado 
no tratamento da síndrome 
mielodisplásica e leucemia.

A aprovação do medica-
mento deve reduzir os custos 
do tratamento dessas doen-
ças. De acordo com a lei dos 
genéricos, esses remédios 
devem entrar no mercado 
com um valor pelo menos 
35% menor que o valor do 
produto de referência.

Até o momento, não ha-
via genéricos da azacitidina, 
que está no mercado com o 
nome comercial Vidaza, fa-
bricado pela United Medical 
Ltda. A empresa é a mesma 
que recebeu agora o registro 
do genérico inédito. Apesar 
de ter a mesma origem de 
fabricação, o produto tem 
de ir para o mercado com o 
desconto exigido por lei. A 
síndrome mielodisplásica 

envolve um grupo de doen-
ças que atacam a produção 
de células sanguíneas pela 
medula óssea e que pode 
evoluir para formação de um 
câncer. A leucemia é o câncer 
das células brancas do san-
gue (leucócitos).

Indicação
A azacitidina é indicada 

para o tratamento de pa-
cientes com Síndrome Mie-
lodisplásica dos subtipos 
anemia refratária com ex-
cesso de blastos (AREB), de 
acordo com a classificação 
FAB (utilizada para classifi-
car as leucemias).

O medicamento tem, 
ainda, indicação para o tra-
tamento da leucemia mie-
loide aguda com 20 – 30% 
de blastos na medula óssea 
com displasia multilinha-
gem, de acordo com a classi-
ficação OMS, e também para 
tratar a leucemia mielomo-
nocítica crônica (classifica-
ção FAB modificada).

Medicamento inédito é 
registrado pela Anvisa

LEuCEmiAs E miELoDisPLAsiAs

Hospitais credenciados pelo SUS colocam o aparelho
Para quem ouve, imagi-

nar como seria um mundo sem 
sons pode parecer difícil. Para 
muitas pessoas surdas, essa 
é a realidade. Pacientes que 
têm deficiência auditiva seve-
ra a profunda não conseguem 
ouvir nada ou, se ouvem, são 
apenas alguns ruídos. Nesses 
casos, os aparelhos auditivos 
não funcionam, e a esperança 
de um dia ouvir vem de um 
implante coclear.

O implante consiste em 
uma prótese colocada dentro 
da cóclea (parte interna do ou-
vido) por meio de uma cirur-
gia e outra presa ao redor da 
orelha, composta pela antena 
e o processador de fala. O apa-
relho capta os sons e transfere 
diretamente este som para o 
nervo auditivo, possibilitando 
que o paciente gradativamen-

te comece a ouvir. Por se tra-
tar de um dispositivo de alta 
complexidade, a cirurgia e a 
reabilitação do paciente são 
feitas em hospitais credencia-
dos pelo Ministério da Saúde. 
“Há uma equipe multidiscipli-
nar para verificar a possibili-
dade de o indivíduo receber o 
implante. Depois de todas as 
avaliações, o paciente recebe 
o aparelho de forma inteira-
mente gratuita pelo SUS”, ex-
plica o coordenador do Setor 
de Implante Coclear do Hos-
pital Universitário de Brasília 
(HUB), André Luiz Sampaio.

A cirurgia é apenas uma 
etapa de todo o processo de 
reabilitação auditiva. Entre 30 
e 40 dias após a operação, o pa-
ciente retorna e faz a ativação, 
momento em que o aparelho 
é ligado e quando se ouve os 

primeiros sons. “Os pacientes 
passam por um processo de 
reabilitação realmente longo 
e voltam com muita frequên-
cia ao hospital onde recebe-
ram o implante coclear”, conta 
Sampaio. Após a ativação, o 
paciente ainda fica, em média, 
três anos em acompanhamen-
to. Isso porque as habilidades 
auditivas são essenciais para 
desenvolver a fala, e alguns pa-
cientes, que nunca ouviram an-
tes, precisam aprender o novo 
tipo de linguagem.

Francisca Lucia de Albu-
querque é uma paciente que 
está aguardando a cirurgia 
do implante coclear no Hos-
pital Universitário de Brasília 
(HUB). A laboratorista, que 
ouvia pouco quando criança, 
teve o quadro agravado de-
pois de adulta. Hoje, ela con-

segue se comunicar apenas 
por meio de leitura labial. “Um 
dia fui comprar meu aparelho 
e me falaram que tinha o im-
plante, e que com ele eu pode-
ria escutar muito bem e não 
precisaria olhar para a boca”, 
explica. Nessa época, os apa-
relhos auditivos já não funcio-
navam mais para Francisca.

Enquanto espera pela ci-
rurgia, a paciente conta que 
sente um misto de medo e an-
siedade. “Eu tenho receio pela 
operação, mas a médica me 
acalmou e me explicou tudo. 
Acho que vai ser maravilhoso 
ouvir. Se um dia eu precisar 
operar um olho, não vou preci-
sar olhar para a pessoa, porque 
eu estou ouvindo”, acredita. O 
médico André Luiz Sampaio, 
mesmo depois de anos atuan-
do na área, ainda se emociona 

com os pacientes que retomam 
ou começam a ouvir. “Uma das 
coisas mais importantes que 
adquiri na minha vida foi o co-
nhecimento de devolver para a 
pessoa um sentido tão impor-
tante que é a audição. Devolver 
ao paciente a possibilidade de 
estar em um mundo de rela-
ção. Acredito que isso seja uma 
das coisas mais importantes 
que a gente faz no dia a dia.” 

Pessoas com surdez 
de grau severo ou profun-
do, em ambos os ouvidos, 
que não se beneficiam com 
o uso de aparelhos audi-
tivos convencionais, são 
possíveis candidatos ao im-
plante coclear gratuito. A 
lista com hospitais que rea-
lizam o procedimento pelo 
SUS pode ser encontrada 
no blog do ministério.

imPLAntEs CoCLEAREs

Foto: Reprodução/Internet

Cuidados de Idosos é um dos cursos oferecido pelo IFPB; há vagas nos 18 campi da instituição

Andréia Verdélio
Repórter da Agência Brasil
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Gás de botijão 
Produto ficará até R$ 0,70 mais caro, diz Petrobras 

Brasil não sairá 
rápido da crise

As expectativas de recupera-
ção da economia brasileira têm me-
lhorado, mas ainda não será em 2017 
que o País vai sair da crise. A previsão 
é que em 2016 haverá contração de 
3,4% e que o próximo ano começará 
com queda de 0,5% no Produto Inter-
no Bruto (PIB). Os dados foram apre-
sentados pela economista Sílvia Ma-
tos no seminário Perspectivas 2017: 
Economia e Política em Momento de 
Mudança, promovido pelo Instituto 
Brasileiro de Economia da Fundação 
Getulio Vargas (FGV/Ibre).

Mulheres são 61% de 
buscas por imóveis

O VivaReal (www.vivareal.
com.br), plataforma digital que co-
necta imobiliárias, incorporadoras e 
corretores aos consumidores, apon-
ta que 61% das pessoas que bus-
cam suas casas dos sonhos são mu-
lheres. O levantamento foi realizado 
em setembro com consumidores de 
todo o Brasil, e mostra que 41% 
das mulheres são casadas, 32% são 
solteiras e 11% estão em união es-
tável. Independente do estado civil, 
grande parte delas é assalariada e 
a  finalidade da busca é para compra 
de um imóvel. A intenção de compra 
é de 55% entre as solteiras e 65% 
entre as casadas. Já para aluguel, os 
números são 35% e 28%.

Venda de veículos cai 
0,57% em outubro

A venda de veículos novos no 
Brasil teve queda de 0,57% em ou-
tubro ante setembro, para 159.049 
unidades, informou nessa terça-
feira, 1º de novembro, a Federação 
Nacional de Distribuição de Veículos 
Automotores (Fenabrave). O mês 
de outubro, no entanto, contou com 
um dia útil a menos (20). Na média 
diária, portanto, houve crescimento 
de 4,4%, para 7,9 mil unidades, em 
levantamento que considera os seg-
mentos de automóveis, comerciais 
leves, caminhões e ônibus.

Apostas da Mega
da virada têm início 

Desde segunda-feira, co-
meçaram as apostas com volante 
específico da Mega da Virada, prin-
cipal concurso das Loterias CAIXA. 
A previsão inicial do prêmio principal 
é de R$ 200 milhões. O sorteio será 
realizado na véspera do Ano Novo, a 
partir das 20h, com transmissão ao 
vivo pela TV. O prêmio não acumula. Se 
não tiver ganhador na faixa principal 
de seis números, o prêmio será dividi-
do entre os acertadores da quina e da 
quadra. Para concorrer basta solicitar 
o volante especial do concurso nas 
unidades lotéricas. As apostas para-
lelas vão até o dia 24 de dezembro. 
A partir do dia 25, todas as apostas 
concorrerão para a Mega da Virada.

Conta-petróleo 
registra superávit 

A conta-petróleo, balanço que 
registra as exportações e importa-
ções de petróleo e derivados pelo Bra-
sil, teve superávit pelo terceiro mês 
consecutivo em outubro. As vendas 
do combustível fóssil para o exterior 
superaram as compras em US$ 331 
milhões no mês passado. Com o re-
sultado, o déficit da conta-petróleo 
está em US$ 114 milhões de janeiro 
a outubro, bem abaixo do registrado 
para igual período de 2015, quando 
o saldo negativo era US$ 4,5 bilhões.

Vitor Abdala 
Repórter da Agência Brasil

FOTO: Reprodução/Internet

A Petrobras informou que 
o preço do gás de botijão deve 
sofrer um reajuste. Isso porque 
a empresa alterou os contra-
tos com distribuidoras de gás 
liquefeito de petróleo (GLP), o 
gás de botijão. Os novos valo-
res começaram a valer ontem.

O botijão de 13 quilos, 
que é o padrão para uso re-
sidencial, deve ficar R$ 0,20 
mais caro, em média. De 
acordo com a Petrobras, o 
aumento não deverá passar 
de R$ 0,70 por botijão em 
nenhum lugar do País.

Segundo a Petrobras, o 
aumento ocorrerá porque 
os custos com a logística do 
produto, que eram cobertos 
pela estatal, serão repassa-
dos às distribuidoras. Ainda 
de acordo com a empresa, 
na prática isso significa uma 
redução dos subsídios às 
distribuidoras, como acon-
teceu há dois anos com os 
contratos de fornecimento 
de diesel e gasolina. A Petro-
bras explicou que o fim dos 
subsídios “é importante para 
evitar distorções”. Aumento ocorrerá porque os custos com a logística do produto, que eram cobertos pela estatal, serão repassados às distribuidoras

Andreia Verdélio 
Repórter da Agência Brasil

O Departamento Nacio-
nal de Trânsito (Denatran) 
lançou ontem o Sistema de 
Notificação Eletrônica (SNE) 
para facilitar a comunicação 
de infrações de trânsito pe-
los órgãos de autuação e para 
identificar o perfil dos infrato-
res. Os condutores de veículos 
poderão fazer o download do 
aplicativo no celular e terão a 
opção de pagar a multa com 
40% de desconto.

“Além de nós termos a 
certeza de que as infrações 
serão comunicadas, vamos 
ter um canal confiável para 
fazer chegar as campanhas 
educativas voltadas para os 
perfis específicos de conduto-
res. Àquele que tem o hábito 
de cometer infrações muito 
específicas, como de veloci-
dade ou mexer no celular en-
quanto dirige, vamos mostrar 
quais as reais consequências 
deste tipo de infração”, disse 
o coordenador geral de Qua-
lidade do Fator Humano no 
Trânsito do Denatran, Fran-
cisco Garonce.

Segundo Garonce, o obje-
tivo do aplicativo é levar o con-
dutor a repensar sua infração 
e mudar de comportamento 
no trânsito. Apesar de a ten-
dência de reduzir a arrecada-
ção na medida em que houver 
mudança de postura, a receita 
com as multas vai chegar rápi-
do aos órgãos autuadores. 

O desconto será concedi-
do apenas para aqueles que 
reconhecerem a infração as-
sim que receber a notificação 
no aplicativo, sem apresen-
tar defesa prévia e recurso. 
O sistema gerará um código 
de barras para pagamento no 
próprio aplicativo. O coorde-
nador do Denatran alerta aos 
condutores que o departa-
mento não fará comunicação 

por e-mails, mensagens SMS 
e outros mecanismos de co-
municação via internet e que 
os usuários precisam estar 
atentos para evitar tentativas 
de fraudes. A Polícia Rodoviá-
ria Federal (PRF), que registra 
multas em rodovias federais, 
e o Departamento de Trânsito 
(Detran) de Santa Catarina já 
estão integrados ao sistema. 

O Departamento Na-
cional de Infraestrutura de 
Transportes (Dnit), que aplica 
multas por excesso de peso e 
ou de velocidade por meio dos 
postos de pesagem e lomba-
das eletrônicas, está em finali-
zação. Outros Departamentos 
de Trânsito (Detran) locais já 
manifestaram o interesse em 
aderir. 

O SNE está integrado à 
base única do Registro Nacio-
nal de Infrações de Trânsito 
(Renainf), onde já ficam re-
gistradas as multas interes-
taduais. Segundo o Serviço 
Federal de Processamento de 
Dados (Serpro), que desen-
volveu o aplicativo, todos os 
órgãos do Sistema Nacional de 
Trânsito podem aderir ao SNE 
voluntariamente e as ocorrên-
cias locais passarão a ser com-
putadas. Nesta primeira etapa 
do SNE, estão aptos a aderir ao 
sistema mais de 1,6 mil órgãos 
autuadores em todo o Brasil 
integrados ao Renainf, que re-
gistram 16 milhões de multas 
ao ano. 

Redução de custos
Além de acelerar a entre-

ga e garantir que o condutor 
seja notificado, o SNE vai re-
duzir os custos de envio e de 
impressão de notificações e 
multas. O custo anual da PRF 
com o envio de multas é em 
torno de R$ 50 milhões. Já o 
Dnit gastou só este ano quase 
R$ 70 milhões com o paga-
mento dos Correios para en-
vio dos documentos.

App oferece desconto 
em multas a condutores

Repatriação recolhe à 
RF mais de R$ 50 bi

25,1 mil regularizações

Renan quer mais em 2017

O ministro da Fazenda, 
Henrique Meirelles, declarou 
ontem que dos R$ 50,9 bi-
lhões arrecadados com regu-
larização de ativos do exterior, 
por meio da chamada Lei da 
Repatriação, R$ 38,5 bilhões 
irão para o governo federal. 
O restante será dividido entre 
estados e municípios.

Segundo Meirelles, do 
montante destinado ao go-
verno federal, mais da metade 
será usado para o pagamento 
de restos a pagar do Orça-
mento e uma parte irá para 
cumprir a meta de resultado 
primário de 2016. O detalha-

mento de como serão usados 
os recursos será feito na pró-
xima quinta-feira (3).

Há ainda a previsão de 
que os recursos da repatria-
ção sejam usados para contra-
por “uma possível frustração 
de arrecadação” até o fim de 
ano, segundo o ministro.

“Tudo isso já está nas con-
tas e mais da metade deverá, 
sim, ser usada para pagamento 
de restos a pagar, que são mui-
to altos e que foram deixados 
em uma quantidade enorme 
pelo governo anterior”, disse 
Meirelles em entrevista após 
palestra para empresários na 
Federação das Indústrias do 
Estado de São Paulo (Fiesp), na 
capital paulista.

Daniel Lima 
Repórter da Agência Brasil

Setor industrial 
cresceu 0,5% 
em setembro, 
aponta o IBGE

A produção industrial 
voltou a crescer em setem-
bro. Segundo informações 
do Instituto Brasileiro de 
Geografia e Estatística 
(IBGE), houve um avanço 
de 0,5% frente a agosto 
puxado pela fabricação de 
bens duráveis e bens inter-
mediários.

Apenas a produção 
de bens duráveis cresceu 
1,9% frente a agosto. Esse 
dado sugere um aumento 
da confiança entre os in-
dustriais, já que esses pro-
dutos, a exemplo de gela-
deiras, fogões, televisores 
e outros equipamentos, são 
fabricados apenas quando 
há expectativa de que as 
vendas serão positivas.

A produção de bens 
intermediários também 
avançou no período, regis-
trou crescimento de 1,2% 
na comparação com agosto. 
Esses bens são itens usados 
para a fabricação de outros 
produtos e, na prática, eles 
são fabricados quando há 
expectativa de aumento de 
investimentos.

Os dados do IBGE mos-
tram ainda que entre os 
setores, as principais in-
fluências positivas foram 
registradas por produtos 
alimentícios (6,4%), in-
dústrias extrativas (2,6%) 
e veículos automotores, 
reboques e carrocerias 
(4,8%).

Os números, no en-
tanto, mostram que muito 
ainda precisa ser feito para 
recuperar a indústria e a 
economia do País. No ano, 
o setor acumula queda de 
7,8%. Não à toa o governo 
tem tomado medidas para 
criar as condições necessá-
rias para os investimentos.

A Receita Federal arre-
cadou R$ 50,9 bilhões em im-
postos e multas com a regula-
rização de ativos do exterior. O 
valor dos ativos regularizados 
chegou ao montante de R$ 
169,940 bilhões. O prazo para 
pessoas físicas e empresas com 
recursos no exterior quitarem 
as pendências com o Fisco com 
desconto na multa terminou 
segunda-feira. O total de pesso-
as físicas que fizeram a declara-
ção foi de 25.011 e de pessoas 
jurídicas, 103.

“Isso mostra o acerto da 
iniciativa, em primeiro lugar. E 

mostra outra coisa, da maior 
importância, na medida em 
que brasileiros que estão com 
recursos no exterior há muitos 
anos, irregularmente, estão dis-
postos a regularizar o capital, 
pagar os tributos, pagar multa, 
e trazer o recurso para o país, 
para investir aqui ou manter 
regularizado de maneira que 
ele possa a qualquer momento 
para país, isso é muito impor-
tante porque mostra uma con-
fiança no Brasil, nas institui-
ções brasileiras, confiança com 
a economia brasileira”, desta-
cou Meirelles.

O presidente do Sena-
do, Renan Calheiros (PMDB-
-AL), anunciou ontem que vai 
apresentar um projeto de lei 
para reabrir o prazo para que 
pessoas que têm recursos 
não declarados no exterior 
possam repatriar o dinheiro 
pagando imposto e multa.

“Quero comunicar à Casa 
que propus ao presidente Mi-
chel Temer reabrir o prazo 

da repatriação para o próxi-
mo ano. Para que, da mesma 
forma que nós vamos ter em 
2016 uma receita adicional 
de mais de R$ 60 bilhões com 
a repatriação, nós possamos, 
já nos primeiros dias de ja-
neiro, reabrir o prazo para 
que tenhamos pelo menos 
uma receita igual no ano de 
2017”, anunciou ao plenário 
do Senado.



Sras. Raquel de Queiroz 
Carneiro, Thereza de Jesus 
Alencar Gadelha, Laudicéia 
Ribeiro e Elza Lúcia Fran-
ca, advogado João Batista 
Tavares de Melo, médico 
João Bosco Braga, ex-ve-
reador Heraldo Teixeira de 
Carvalho, executivo Ricardo 
Wagner Domingos Couto.
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Almoço
UM ANIMADO al-

moço no restaurante 
da Blu´nelle na Av. Epi-
tácio Pessoa, marcou 
o encontro mensal 
do Clube Amigas Para 
Sempre. 

O evento 
comemorou as aniver-
sariantes do período 
e ainda teve a ajuda 
filantrópica, com 
doações de alimentos 
não perecíveis trazi-
das pelas associadas 
que foram destinados 
ao abrigo de idosos 
da Amem.

Leozita Barros, Lauriete Gonçalves, Terezinha Cavalcanti, as anfitriãs Ezilda Rocha e Roziane Coelho, 
Diana Marques no festivo almoço em prol da Amem

Amigas para sempre: Edna Paiva, Aleuda Ferraz e Maria Júlia Ferrer Tereza Neuman Vaz, Irene Ribeiro, Helena Coutinho Roberta Aquino e Auxiliadora Cardoso

Ezilda Rocha, Ruth Moura, Marletti Assis, Roziane Coelho e Céu Palmeira

Zum Zum Zum
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Nelly e João Bosco Braga, ele é o aniversariante de hoje

sustentabilidade

A LINHA “Cuide-se 
Bem”, de O Boticário con-
quistou o título de beleza 
sustentável na categoria 
“Embalagem no prêmio 
internacional “Sustaina-
ble Beauty Awards 2016”, 
concedido pela Organic 
Monitor, cujo anúncio dos 
vencedores foi realizado 
em Paris, durante a edição 
europeia da Cúpula Cos-
méticos Sustentáveis.

A embalagem vence-
dora utiliza o plástico 
verde “I´m green”, da Bras-
kem, feito à base de cana 
de açúcar.

COM uma proposta de misturar ritmos para agradar a 
todos os gostos, a capital vai ganhar a festa de Reveillon 
“Paradiso”, que será realizada ao lado do Iate Clube da 
Paraíba, no bairro do Bessa. Para quem curte forró a 
atração será o cearense Jonas Esticado, ao som do reggae 
vai ter a banda mineira Onze20 e no ritmo do axé o show 
será da banda baiana Eva.

Os ingressos estão sendo vendidos na loja Trappo, 
em Manaíra e pelo site www.blueticket.com.br. 

Reveillon Paradiso

Cinema
UM DOs melhores 

filmes de Charles Cha-
plin será exibido hoje no 
CineClube O Homem de 
Areia, na Fundação Casa 
de José Américo, a patir 
das 19h30, com comentá-
rios do professor Ma-
theus Andrade, do curso 
de Cinema e Audiovisual 
da UFPB.

Trata-se de “Tem-
pos Modernos” que 
mostra a vida de operá-
rios com a chegada da 
Revolução Industrial, que 
passou da produção ar-
tesanal para a em série.

   Circularam pelo Rio de Janeiro no último final de semana os paraibanos 
Palowa Arcoverde e seu filho Moacyr, Kubitschek Pinheiro e Francis, Agnaldo 
Azevedo e Mayne, Abelardo e Maria Lúcia Jurema. Foram a festa de quinze anos 
de Helena, filha de Márcio Tenembaum e Gisele Cittadino.

   O cantor Nando Reis tem show agendado para o dia 16 de dezembro em 
João Pessoa. Será no Teatro Pedra do Reino no Centro de Convenções, tendo somente 
seu violão como parceiro no palco.

Dois Pontos
  Com uma pegada mais fashion e 
moderna, a nova coleção de sandálias 
Havaianas Slim Princesas estampa as 
princesas da Disney como uma mulher 
atual, sendo capa de uma revista femi-
nina ou de moda da atualidade.
  As princesas escolhidas para 
esta coleção são: Branca de Neve, 
Aurora, Jasmine e Ariel que, além 
das imagens recebem frases e 
cores que retratam suas histórias e 
personalidades marcantes.

sete anos
UM DOs melhores 

filmes de Charles Chaplin será 
exibido hoje no CineClube O 
Homem de Areia, na Fundação 
Casa de José Américo, a patir 
das 19h30, com comentári-
os do professor Matheus 
Andrade, do curso de Cinema 
e Audiovisual da UFPB.

Trata-se de “Tempos 
Modernos” que mostra 
a vida de operários com 
a chegada da Revolução 
Industrial, que passou da 
produção artesanal para a 
em série.

“saudade é aquilo que 
partiu e esqueceu de levar 
a mobília que ficou em 
nosso coração”

“sinto saudades de quem me 
deixou. sinto saudades dos 
que se foram e de quem não 
me despedi direito”

SERGIO FORNASARI CLARICE LISPECTOR

FOTO: Dalva Rocha

O DEsEMBARGADOR e presidente do TJPB, Marcos 
Cavalcanti de Albuquerque recebeu, na última segun-
da-feira, o título de Cidadão Cajazeirense”, outorgado 
pela Câmara Municipal de Cajazeiras, numa propositura 
do vereador Marcos Barros de Souza.

Na sua viagem ao Sertão paraibano, o chefe do 
Poder Judiciário fez visita aos fóruns das comarcas de 
Soledade e Juazeirinho.

Cidadão cajazeirense

Os NÚMEROs finais do Festival de Turismo de João 
Pessoa apontam que houve um crescimento de 14% em 
relação ao ano anterior com a circulação de 3.424 profis-
sionais de turismo pelo evento. O número de estandes 
foi de 207, um crescimento de 10,1% em relação a 2015.

A abertura do evento contou com as presenças do 
ministro do Turismo, Marx Beltrão, do governador Ricar-
do Coutinho e prefeitos das principais cidades turísticas 
da Paraíba, além de deputados federais e estaduais.

Números do Festival

FOI inaugurada pelo governador Ricardo Coutinho a 
reforma e ampliação da Escola Estadual de Ensino Médio 
“Orlando Venâncio dos Santos”, que atende mais de mil 
alunos na cidade de Cuité, onde foram investidos mais de 
R$ 1 milhão para execução da obra.

A vice-governadora Lígia Feliciano, o deputado federal 
Damião Feliciano, além de deputados estaduais e auxiliares 
do Governo e lideranças da região participaram do evento.

Ações na Educação

   Os estudantes Jônatas Oliveira de Farias, da cidade de Jacaraú e Joseane 
Fátima de Lima, da cidade de Picuí, conquistaram a medalha de prata no gênero 
Artigo de Opinião da 5a edição da Olimpíada de Língua Portuguesa “Escrevendo o 
Futuro”.  Eles concorreram com 38 finalistas de todo o País.

   A Esma fechou a campanha Outubro Rosa com uma palestra ministrada 
por Tânia Lucena Morais que tem as presenças ilustres das desembargadoras Fátima 
Bezerra, diretora daquela escola e Maria das Graças Morais Guedes, presidente do 
Tribunal Regional Eleitoral da Paraíba.
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DIAS CONTADOS

Sorteio de árbitros vai acabar
José Renato, da Ceaf-PB, 
diz que vai se adaptar 
também à Lei do Profut

Página 24

Finalistas da Copa do 
Brasil serão conhecidos 
nas partidas de hoje

O sorteio para árbitros 
que apitarão jogos do Cam-
peonato Paraibano podem 
estar com os dias contados. 
É que a Comissão Estadual 
de Arbitragem de Futebol, 
hoje presidida por José Re-
nato, estuda a possibilidade 
de abolir este procedimento, 
seguindo assim uma reco-
mendação da Lei do Profut 
(Profissionalização do Fute-
bol), sancionada em agosto 
do ano passado pela então 
presidente da República Dil-
ma Rouseff. A escolha de que 
apitaria as partidas seria 
através de audiências públi-
cas.  Pernambuco, Pará e Rio 
Grande do Norte não mais 
efetuam o sorteio.

“O que é lei é pra ser 
cumprido. Pretendemos sim 
acabar com esses sorteios, 
no entanto, tudo depende 
de conversações que ainda 
teremos com o presidente 
da Federação Paraibana de 
Futebol, Amadeu Rodrigues 
Júnior. Não sei a partir de 
quando vamos abolir este 
sorteio, mas que isto irá 
acontecer, com certeza vai”, 
disse José Renato.

O Brasil, no entanto, é o 
único País do mundo que es-
cala árbitros através de um 
sorteio, o que, para muitos 
presidentes de comissões 
estaduais de arbitragem, se 
trata de um retrocesso, prin-
cipalmente depois que a ati-
vidade foi reconhecida pela 
legislação vigente. A audiên-
cia pública para a escalação 
dos árbitros tem amparo le-
gal, conforme os dirigentes 
de comissões.

O texto do Profut, por 
sua vez, alterou o artigo 32 
do Estatuto do Torcedor, que 
dizia que os árbitros deve-
riam ser escolhidos apenas 
"mediante sorteio". A nova 
legislação acrescentou tam-
bém a possibilidade de "au-
diência pública transmitida 
ao vivo pela rede mundial 
de computadores". Para José 
Renato, é uma decisão a ser 
tomada, no entanto, sem pre-
cipitação, haja vista que deve 
ser bastante massificada 
conjuntamente com federa-
ção e sindicato da categoria.

Com as audiências pú-
blicas para a escolha dos 
árbitros de futebol, haverá 
uma discussão sobre os no-
mes mais indicados para de-
terminado jogo, e o motivo 
é apresentado para todos os 
presentes e a quem estiver 
assistindo ao encontro, dife-
rente do sorteio, em que os 
trios de arbitragem são defi-
nidos aleatoriamente. Outro 
ponto positivo diz respeito 
à escalação do profissional, 
que atenderá, no entanto, as 
exigências físicas e técnicas. 
O sorteio, hoje ainda existen-
te, tem arruinado carreiras 
de muitos árbitros.

A definição somente vai 
ocorrer na Paraíba após o 
fechamento do regulamento 
e da tabela do Campeonato 
que ainda está no proces-
so de fechamento, já que os 
clubes voltaram a discutir a 
temporada na reunião reali-
zada ontem na sede da FPF.

Marcos Lima
marcosauniao@gmail.com

As delegações da Paraíba que estarão 
disputando as Paralimpíadas Escolares 
Brasileiras 2016 e os Jogos Escolares da 
Juventude categoria 15 a 17 anos, serão 
apresentadas oficialmente amanhã, às 
18h30, na capela do Colégio Lourdinas, 
no Centro de João Pessoa. Os dois eventos 
acontecem neste mês de novembro, sen-
do que as Paralimpíadas Escolares serão 
de 21 a 26, em São Paulo, enquanto o ou-
tro, no período de 10 a 20  deste mês, na 
capital paraibana.

Um dos objetivos do encontro é apre-
sentar aos pais, os oficiais e dirigentes que 
compõem as delegações, pois todos os pa-
ra-atletas e atletas são menores de idade e 

estudantes secundaristas. “O Governo do 
Estado tem essa responsabilidade de mos-
trar aos pais de cada um com quem seus 
filhos estarão convivendo durante as com-
petições. É uma atitude, acima de tudo, de 
responsabilidade”, disse José Hugo, chefe 
da delegação.

Ao todo, cerca de 600 pessoas, entre 
técnicos, dirigentes e atletas e para-atletas, 
além de muitos pais, estarão presentes na 
reunião. “Todos os pais foram convidados 
e é importante que cada um vá, pra saber 
os detalhes do hotel, maneira de translado, 
datas e aqueles que vão a São Paulo, sabe-
rão sobre as datas do vôo. É o Governo do 
Estado com todo zelo, cuidando dos que 

nos representarão em duas competições a 
nível nacional”, frisou Bruno Roberto, titu-
lar da Secretaria de Estado da Juventude, 
Esporte e Lazer.

As Paralimpíadas Escolares Brasileiras 
são realizadas pelo Comitê Paralímpico Bra-
sileiro e toda a delegação e o Governo do 
Estado por meio da Sejel, arcou com todas 
as passagens aérea. “O esforço é grande, 
porém, todos vão de avião para São Paulo, 
em busca de medalhas para a Paraíba. Já os 
Jogos da Juventude categoria 15 a 17 anos, 
que são do COB, o Governo do Estado, es-
tará, mais uma vez, como aconteceu em se-
tembro, na etapa de 12 a 14 anos, apoian-
do integralmente”, concluiu o secretário.

Delegações serão apresentadas no Colégio Lourdinas
JOGOS ESCOLARES

Zezinho garante que o clube será ainda mais fortalecido
O novo presidente 

do Botafogo, José Freire, 
popularmente conhecido 
como “Zezinho do Bota-
fogo”, foi empossado na 
direção do clube para os 
próximos dois anos, na 
noite da última segun-
da-feira.

Otimista, sorridente e 
ciente da missão assumi-
da, afirmou que a princi-
pal meta em sua admin-
istração é fazer um clube 
muito mais fortalecido.

“Vamos fazer de 
tudo para ter um Botafo-
go vencedor e vibrante, 
mas acima de tudo com 
planejamento para que a 
gente não perca esta est-
abilidade que o time con-
quistou. Quem assume o 
Botafogo tem a responsa-
bilidade de conquistar 
títulos. Temos que pensar 
no Paraibano e na Copa do 
Nordeste, sem esquecer, 
lógico, o tão almejado 
acesso para a Série B”,  
disse Zezinho.

Apesar de oficial-

BOTAFOGO-PB

José Renato (E) diz que pretende se adaptar à Lei do Profut e vai conversar com o presidente Amadeu Rodrigues para a implantação das audiências públicas em 2017

mente esta ser uma nova 
gestão, os nomes que as-
sumem o clube Botafo-
go para os próximos dois 

anos são os mesmos da 
gestão anterior.

O que aconteceu foi 
apenas uma troca de ca-

deiras. Zezinho, o novo 
presidente, era diretor de 
futebol; Guilherme Novin-
ho, o novo vice-presiden-

te, era o presidente; en-
quanto que Breno Morais, 
o novo diretor de futebol, 
era o vice. (ML)

Novo presidente do Botafogo, Zezinho assume o clube prometendo honrar a confiança a ele depositada e fazer o time competitivo

FOTO: TVTorcedor/Divulgação

FOTO: FPF/Divulgação



Jogos Universitários começam em 
Cuiabá hoje e reúnem 4 mil atletas
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Disputas vão acontecer 
em 17 modalidades, sendo 
13 individuais e 4 coletivas

O Centro Sportivo Paraibano, mesmo antes de entrar 
em campo na temporada 2017, continua fazendo 
história. Conhecido como a equipe que mais forma 
talentos para o cenário esportivo nacional e interna-
cional, como jogador de futebol, vem se notabilizando 
também na forma-
ção de treinadores. 
Exemplo disso são 
Tazinho, ex-atleta, 
já anunciado pelo 
Sousa para coman-
dar o dinossauro 
no campeonato do 
próximo ano. Agora, 
Gerson Júnior, que 
vai dirigir o Auto 
Esporte Clube. Para-
béns ao CSP, assim 
é que se trabalha. 
Firme, forte e con-
solidado!!!

Fazendo história!!!

O efeito Marcelinho 
Paraíba na Raposa

Experiência não lhe faltam. Conhecido nos grama-
dos brasileiros e internacional, ele é assediado por vários 
clubes do Brasil, apesar dos seus 41 anos de idade. Com 
passagem por Flamengo-RJ, São Paulo-SP, Grêmio-RS e 
diversos outros times brasileiros, com sucesso também 
no Hertha Berlim, da Alemanha, o paraibano tem vínculo 
atualmente com dois clubes do sul do País: Ypiranga, do 
Rio Grande do Sul, onde está por empréstimo e Inter de 
Lages-SC, detentor do seu passo, mas, o sonho do joga-
dor e encerrar sua carreira em 2017, jogando pelo time que 
lhe revelou, o Campinense Clube.

diante deste retrospecto de sucesso, o paraibano 
até que foi anunciado pela equipe do Campinense Clube 
para a próxima temporada. Faltou apenas a festa perante 
sua torcida, mas, seu pai (Pedro Gandula), o próprio joga-
dor e o presidente da Raposa, Willian Simões chegaram a 
posar para as fotografias no Estádio Renatão e também 
em restaurantes de Campina Grande. Tudo conforme o 
figurino: Marcelinho Paraíba era praticamente do Campi-
nense Clube.

Era!, a palavra correta! O que tem se visto ao 
longo de mais de duas semana é uma verdadeira no-
vela. Campinense Clube, Inter de Lages e Ypiranga não 
conseguem se entender, assim como o procurador do 
jogador. Todos não falam a mesma língua... Na verda-
de, o Campinense Clube anunciou um atleta sem que o 
mesmo tivesse liberado, sequer retornado ao seu clube 
de origem, pois foi emprestado.

A peleja da equipe rubro-negra da Paraíba se tor-
nou incansável nos últimos dias, no entanto, as equipes 
onde o jogador está vinculado, venceram pelo cansaço 
e a Raposa ficou a “ver navios”. Resumindo, Marcelinho 
Paraíba não mais virá para o Campinense. Pelo menos é 
o que se comenta em nível nacional. Na Raposa, poucos 
ousam falar sobre o assunto. Nem mesmo o presidente 
se encontra para se pronunciar... É no que dá! anunciar 
um jogador sem que o mesmo esteja no BId - Boletim 
Informativo diário da CBF. 

O Sousa anunciou a primeira 
contratação para a tempo-
rada de 2017. Trata-se do 
goleiro Pantera, ex-Campi-
nense, que agora vai vestir 
a camisa 1 do dinossauro no 
Campeonato Paraibano do 
ano que vem.

Pantera no Sousa

O Campeonato é o Paraibano de Skate, mas foram os fo-
rasteiros que dominaram o pódio da terceira e última etapa 
do estadual, que aconteceu no fim de semana na Pista da 
Lagoa, em João Pessoa. Ao todo a competição teve dispu-
tas em seis categorias e os paraibanos subiram no pódio 
em três, no entanto, apenas no feminino que a Paraíba 
levou medalha de ouro. O evento foi prestigiado por bastan-
te espectadores, chamando a atenção do público.

marcosauniao@gmail.com

Marcos 
Lima

Ainda sem divulgar ne-
nhuma definição sobre as 
contratações que vão ser 
feitas  para a temporada 
do ano que vem, o Treze 
começou a melhorar as 
instalações do Estádio 
Presidente Vargas.s

Galo da Borborema

Paraibano de Skate

De hoje até o próximo 
dia 13, a capital de Mato 
Grosso, Cuiabá, receberá o 
maior evento esportivo uni-
versitário do país, os Jogos 
Universitários Brasileiros 
(JUBs). A competição reuni-
rá quatro mil alunos-atletas 
de todos os estados da Fe-
deração, que competirão em 
17 diferentes modalidades 
esportivas, sendo 13 indivi-
duais e quatro coletivas.

 Além das já conhecidas 
badminton, basquete 3x3, 
judô, corrida de rua, natação, 
vôlei de praia, tênis, tênis de 
mesa, xadrez, basquetebol, 
futsal, handebol e voleibol, 
a edição deste ano traz algu-
mas novidades: JUBs Acadê-
mico, futebol virtual – com 
o jogo Fifa 2016, plataforma 
pS4 –, natação paralímpica e 
tênis de mesa paralímpico.

 O JUBs Acadêmico, que 
até o ano passado ocorria 
como uma mostra de traba-
lhos acadêmicos, passa a ter 
status de modalidade, valen-
do classificação e medalha. 
Alexandre Lima de Araújo, 
21 anos, estudante de mes-
trado da Universidade de 
Brasília (UnB), participa da 
competição. “poder apresen-
tar um trabalho acadêmico 
no JUBs é uma oportunidade 
para aqueles que querem se-
guir a vida acadêmica, como 
é o meu caso, mostrando que 
para além do desporto uni-
versitário, temos também 
outras vertentes envolvidas”, 
conta. Ele chega ao JUBs com 
seu Trabalho de Conclusão 
de Curso da Graduação, inti-
tulado Capacitação e Quali-
ficação de Gestores do Am-
biente Esportivo no DF: O 
perfil do participante do ci-
clo de palestras Gesporte.

Segundo o presidente 
da Confederação Brasileira 

do Desporto Universitário 
(CBDU), Luciano Cabral, o 
JUBs chega à sua 64ᵃ edição 
como uma plataforma de 
valorização e projeção dos 
atletas brasileiros. “É com um 
espírito de conquistas que 
Cuiabá 2016 irá celebrar a 
inclusão do paradesporto em 
nosso sistema, além da va-
lorização dos trabalhos aca-
dêmicos elevados ao status 
de modalidade e da inclusão 
dos jogos eletrônicos, absor-
vendo uma nova demanda de 
nossa juventude”.

 O JUBs 2016 é uma rea-
lização da Confederação Bra-
sileira do Desporto Universi-
tário (CBDU) e da Federação 
Mato-grossense de Esportes 
Universitários (FMEU), em 
parceria com o Governo Fe-
deral, Governo do Estado de 
Mato Grosso e apoio da pre-
feitura de Cuiabá.

 
Estrutura
para receber o JUBs, 

Cuiabá colocará à disposição 
20 praças esportivas, dentre 
ginásios, a piscina e a Arena 
pantanal, que será o grande 
palco do evento. Lá, serão 
concentradas algumas moda-
lidades individuais, além do 
Centro de Convivência e do 
refeitório. A rede hoteleira da 
cidade também se movimen-
ta para a chegada do evento. 
Ao todo, 20 hotéis hospeda-
rão as delegações e o Comitê 
Organizador do JUBs.

Voluntariado
Nesta edição, o JUBs 

contará com o apoio de 
400 voluntários, vindos de 
todas as partes do país. Se-
rão contempladas diversas 
áreas, como Direito, Comu-
nicação, Turismo, Educação 
Física e áreas da saúde. A 
CBDU oferecerá uniforme, 
certificado, alimentação 
e alojamento, neste caso, 
para os voluntários que vie-
rem de fora de Cuiabá.

FOTO: CBdU/divulgação

O basquetebol é uma das 17 modalidades dos Jogos Universitários que vão acontecer em Cuiabá com a presença dos paraibanos

Lewis Hamilton reconheceu 
que tem poucas chances de virar o 
jogo para cima de Nico Rosberg e 
conquistar o título de 2016 da F1. O 
britânico chega ao Brasil, penúlti-
ma parada o Mundial, com 19 pon-
tos de atraso para o companheiro 
de Mercedes.

 Ciente de suas chances, Ha-
milton afirmou que a derrota não 
será uma novidade em sua carreira 
e afirmou que perder o Mundial de 
2016 não vai doer tanto quanto a 
derrota de 2007.

Em sua temporada de estreia 
na F1, o #44 chegou a etapa final 
disputando o título com Fernando 
Alonso e Kimi Räikkönen, mas foi 
o piloto da Ferrari que ficou com 
o título.

“Agora não estou focado no 
campeonato, estou focado em 
tentar vencer essas corridas, com a 
minha melhor performance”, disse 
Hamilton.

Depois de perder seu primeiro 
match-point no México, Rosberg 
chega ao Brasil com melhores chan-
ces, já que uma vitória seria sufi-

Hamilton vê poucas chances contra Rosberg
FÓRMULA 1

ciente para assegurar o título. Nos 
últimos dois anos, o germânico fez 
a pole e venceu em Interlagos.

 Questionado se estava pre-
parado para perder, Lewis lem-
brou que não seria a primeira vez 
e, tampouco, sua experiência mais 
dolorosa.

 “Eu perdi em 2007 e sei que 
não vai ser tão doloroso quanto foi 

na época”, disse Hamilton. “Perdi 
muitas corridas e campeonatos na 
minha carreira, então não é como 
se eu nunca tivesse vivenciado 
isso”, apontou.

 “Estou em um cenário agora 
onde tem mais chance de eu perder 
do que de ganhar. É difícil engolir, 
mas é o que é”, declarou. “A vida 
vai seguir em frente”, encerrou.

Pilotos se cumprimentam no pódio, uma rotina no Campeonato de Fórmula-1

FOTO: FIA/divulgação



Elenco só pensa na Libertadores
CORINTHIANS
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Jogadores firmam pacto
para as cinco partidas do 
Campeonato Brasileiro
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Chegou ao fim uma das trajetórias 
mais gloriosas do futebol atual. Miroslav 
Klose anunciou a aposentadoria do fute-
bol, conforme divulgou a Federação Ale-
mã de Futebol (DFB, em alemão) ontem. 
Agora, o ex-atacante irá se preparar para 
ser técnico. Klose estará com a Manns-
chaft já na partida de 11 de novembro 
contra San Marino, válida pelas elimina-
tórias europeias da Copa do Mundo de 
2018, e também no amistoso com a Itália, 
quatro dias mais tarde.

A última vez que o centroavante 
vestiu a camisa da seleção foi em 13 
de julho de 2014, quando os germâni-
cos bateram a Argentina por 1 a 0 na 
prorrogação e asseguraram seu quarto 
título mundial. Aliás, no torneio, ele 
deixou a sua marca na vitória por 7 a 
1, se isolando como maior artilheiro da 
história das Copas com 16 gols e dei-
xando Ronaldo para trás.

Foram 137 partidas pela seleção 
alemã e 71 bolas nas redes, marca que 
deixa Klose na condição de goleador 
máximo da história da equipe nacional. 
Quanto ao número de jogos, apenas 
Lothar Matthäus o supera com 150 con-
frontos. Ele disputou quatro Mundiais 
e três Eurocopas.

Na carreira por clubes, Klose defen-

deu Kaiserslautern, Werder Bremen, Ba-
yern de Munique - com o qual conseguiu 
a dobradinha em 2008 - e Lazio. Ele dei-
xou a equipe italiana ao final da última 
temporada.

"Meus maiores êxitos foram alcan-
çados com a seleção, e por isso volto à 
DFB", afirmou o ex-atleta."Nos últimos 
meses, a ideia ficou madura de seguir 
em campo, mas de outra perspectiva, a 
de treinador. Ler uma partida e desenvol-
ver táticas e estratégias são coisas que já 
como jogador me interessavam."

O maior artilheiro da história das 
Copas do Mundo, participará de um pro-
grama de formação dentro da seleção do 
país para se tornar técnico, informou a 
Federação Alemã de Futebol (DFB).

Além do trabalho de formação, re-
quisito para obter a licença de técnico na 
Alemanha, Klose, de 38 anos, se envolve-
rá com questões relativas à seleção prin-
cipal e também atuará em programas 
relacionados com as categorias de base.

O ex-artilheiro já estará com o téc-
nico da Alemanha, Joachim Löw, para 
a partida de 11 de novembro contra 
San Marino, válida pelas Eliminatórias 
Europeias para a Copa do Mundo de 
2018, e para o amistoso quatro dias de-
pois contra a Itália.

Maior artilheiro de Copas pendura as chuteiras e vai ser técnico
MIROSLAV KLOSE

Klose marca contra o Brasil na última Copa do Mundo e passa Ronaldinho como artilheiro

O elenco do Corinthians 
firmou um pacto para encer-
rar a temporada ao menos 
com uma classificação para 
a Copa Libertadores da Amé-
rica - todos devem encarar 
a reta final do Campeonato 
Brasileiro como uma Copa do 
Mundo. Por enquanto, o com-
promisso encorajado pelo 
técnico Oswaldo de Oliveira 
não resultou em evolução na 
tabela de classificação, já que 
o time vem de empates por 2 
a 2 com o Flamengo e por 1 a 
1 com a Chapecoense e caiu 
para a sétima colocação.

"Fizemos esse pacto e 
tivemos alguns tropeços, 
mas estamos no caminho 
certo. Temos consciência 
de que muita coisa poderá 

acontecer se não nos classi-
ficarmos", comentou o meia 
Giovanni Augusto, erguendo 
a voz quando questionado 
se era a hora de renovar o 
discurso motivacional. "Va-
mos refazer o pacto, sim, e 
religar o sinal de alerta. Fal-
tam cinco jogos, e o nosso tí-
tulo será a classificação para 
a Libertadores. Vamos pro-
curar somar o maior núme-
ro de pontos para alcançar 
esse objetivo."

Os cinco jogos restantes 
do Corinthians serão con-
tra São Paulo, Figueirense, 
Internacional, Atlético-PR e 
Cruzeiro. O primeiro deles, 
no sábado, no Morumbi, tem 
importância ainda maior por 
se tratar de um clássico.

"É o jogo das nossas vi-
das", definiu Giovanni Au-
gusto. "Todo o mundo sabe 
que semana muda completa-

mente quando se vence um 
clássico. Vamos jogar como 
se fosse uma final de cam-
peonato, até porque tenho 
certeza de que o São Paulo 
encarará assim. Temos uma 
semana de trabalho para 
corrigir o que fizemos de er-
rado contra a Chapecoense", 
acrescentou, referindo-se ao 
empate por 1 a 1 do último 
sábado, com gol de pênalti 
dele, em Itaquera.

De acordo com o mate-
mático Tristão Garcia, o Co-
rinthians tem 31% de chan-
ces de ser bem-sucedido na 
missão de chegar à Liberta-
dores pelo Campeonato Bra-
sileiro. A equipe de Oswaldo 
de Oliveira computa 50 pon-
tos, um de desvantagem para 
o Atlético-PR, último time do 
chamado G6 - que poderá 
virar G7 caso o Atlético-MG 
conquiste a Copa do Brasil. Corinthians e São Paulo voltam a se enfrentar pelo Campeonato Brasileiro e jogo será no Morumbi

Gabriel Jesus vive a pior 
fase na temporada com a ca-
misa do Palmeiras. Após a der-
rota diante do Santos, no últi-
mo sábado, o atacante chegou 
ao sétimo jogo seguido sem 
marcar gols, seu maior jejum 
do ano. Além de preocupante 
para o Verdão, a falta de tentos 
levou Jesus a perder a lideran-
ça da tabela de artilheiros do 
Campeonato Brasileiro.

O último gol marcado 
pelo atacante foi no empate 
contra o Flamengo, no dia 14 
de setembro, pela 25ª rodada 
do Brasileirão. Esse foi, aliás, o 
único tento de Jesus desde sua 
ausência para a disputa dos 
Jogos Olímpicos do Rio com a 
Seleção Brasileira, em agosto.

De lá para cá, ele entrou 
em campo em sete ocasiões e 
passou em branco: pelo Cam-
peonato Brasileiro, contra 
Coritiba, Santa Cruz, Cruzeiro, 
Figueirense e Santos, e pela 
Copa do Brasil nas duas parti-
das de quartas de final contra 
o Grêmio. No total, foram três 

vitórias, dois empates e 
duas derrotas.

Com o jejum, Gabriel 
Jesus perdeu espaço na 
artilharia do Brasileirão 
para os atleticanos Fred 
e Robinho, que agora têm 
13 e 12 gols marcados res-
pectivamente e lideram o 
ranking. O atacante ainda 
foi alcançado por Diego 
Souza, do Sport, William 
Pottker, da Ponte Preta, e 
Sassá, do Botafogo, todos 
com os mesmos 11 gols 
que o palmeirense.

Apesar da má fase 
com a camisa do seu clu-
be, Gabriel Jesus não vem 
deixando a desejar quan-
do o assunto é Seleção 
Brasileira: em quatro jo-
gos com a Amarelinha pe-
las Eliminatórias para a Copa 
do Mundo de 2018, o ata-
cante de 19 anos balançou a 
rede quatro vezes.

Entretanto, o torcedor 
palmeirense espera voltar 
a ver a mesma eficiência de 

Jejum de gols chega a sete jogos no Campeonato Brasileiro
GABRIEL JESUS
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Jesus no ataque Alviverde. A 
próxima chance para apagar 
de vez a má fase será no do-
mingo, contra o Internacio-
nal, com promessa de casa 
cheia no Palestra Itália. 

Jesus não está em boa fase

A derrota do palmeiras para o 
Santos também representou um revés 
para Gabriel Jesus na disputa pela Bola 
de Ouro. Afinal, o atacante, que vive 
um momento de queda, viu sua média 
no Campeonato Brasileiro cair de 6,55 
para 6,50.

Quem aproveitou foi Robinho, 
que deixou sua marca no empate do 

Atlético-MG com o Flamengo e viu sua 
nota subir de 6,37 para 6,43, encostan-
do no atacante palmeirense.

Do outro lado do gramado, o clás-
sico paulista fez com que Renato me-
lhorasse na briga pelas duas Bolas de 
prata entre os volantes. O veterano do 
time Alvinegro foi de 6,15 a 6,17 e se 
igualou a William Arão e Tchê Tchê, 

que antes tinham 6,18 
e 6,16, respectivamen-
te. Os três, inclusive, 
empatam até no nú-
mero de partidas dis-
putadas.

Já entre os meias, 
Camilo, que esteve em 
campo no empate sem 
gols do Botafogo com 
o Coritiba, melhorou 
0,01 de sua nota e pe-
gou a segunda vaga, 
deixando Moisés, do 
palmeiras, de fora do 

time ideal.

Atacante tem queda na Bola de Ouro

Robinho melhorou a sua média após o gol contra o Flamengo
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Com a volta de Maicosuel, 
o Galo tem tudo para se 
garantir na final da disputa

Atlético favorito contra o Inter
COPA DO BRASIL

FOTO: Ricardo Duarte/Internacional

Foto: Lucas Uebel/Grêmio

Foto: Reprodução

A novidade no Atlético é 
o meia-atacante Maicosuel. 
Recuperado de contusão, o 
jogador treinou, na Cidade 
do Galo, e pode reforçar o 
grupo para o jogo contra o 
Internacional, hoje às 21h45, 
no Independência, pelo se-
gundo jogo da semifinal da 
Copa do Brasil.

Maicosuel sofreu a pri-
meira lesão muscular no 
início de setembro. Quase 
um mês depois, o jogador re-
tornou e voltou a se machu-
car, no mesmo local. Agora, 
o atleta já iniciou o período 
de transição e, se não quei-
xar nenhuma dor, poderá ser 
relacionado por Marcelo Oli-
veira para o jogo.

O meia retornou ao 
“Galo” de empréstimo em ju-
lho. Ele estava liberado para 
o Al Sharjah, nos Emirados 
Árabes. Desde seu retorno, o 
jogador passou a ser uma das 
principais peças do técnico 

Marcelo Oliveira. As contu-
sões, no entanto, interrompe-
ram o crescimento do atleta.

O jogador, entretanto, 
retorna em momento impor-
tante ao grupo atleticano. O 
Atlético tem boa vantagem 
sobre o Internacional, ao 
ganhar no Beira-Rio por 2 a 
1, e pode chegar a final. Vale 
lembrar que Maicosuel foi 
importante na conquista da 
Copa do Brasil em 2014.

Para o confronto, Celso 
Roth, do Internacional, não 
pode contar com os lesio-
nados Eduardo – entorse no 
tornozelo esquerdo -, Fer-
nando Bob – lesão muscular 
na coxa direita -, Nico López 
– lesão muscular na coxa 
esquerda – e Marcelo Lom-
ba, Anselmo e Diego, que já 
atuaram na Copa do Brasil 
por Bahia, Joinville e Portu-
guesa, respectivamente.

O provável time do In-
ter tem Danilo Fernandes; 
Ceará, Alan Costa, Ernando 
e Artur; Rodrigo Dourado, 
Eduardo Henrique, William, 
Anderson e Valdívia; Aylon. No jogo de ida quem levou a melhor foi o Atlético Mineiro que venceu o Internacional no Beira-Rio por 2 a 1 e até pode perder por 1 a 0

Quinze pontos a se-
rem disputados, 26 dias 
para o fim da Série B do 
Campeonato Brasileiro. 
O Vasco entra no últi-
mo mês de trabalho na 
temporada com a calcu-
ladora na mão. Ainda 
não garantiu o retorno 
à elite do futebol nacio-
nal e não depende só 
de si para conquistar o 
título. Pensando nisso, 
o LANCE! foi atrás dos 
cenários matemáticos 
para o clube.

Membro da Acade-
mia LANCE! e responsá-
vel pelo Departamento 
de Matemática da Uni-
versidade Federal de 
Minas Gerais, Gilcione 
Costa afirmou que a 
queda de rendimento 
do Vasco neste segundo 
semestre não complicou 
o acesso, e sim o título. 
Contas feitas por ele 
dão ao time comanda-
do por Jorginho 19.4% 
de chance de título e 
93.8% de G4.

Para subir, o Vas-

co depende apenas de 
si. Com 58 pontos, a 
equipe de São Januá-
rio precisa chegar a 68 
para selar a vaga mate-
maticamente na Série A 
de 2017. A marca de 66 
teria risco de não subir 
quase igual a zero. O 
número de 63, traba-
lhado pela comissão 
técnica de Jorginho 
como necessário, dá 
boas chances, mas de-
penderá de tropeços 
de rivais.

Em questão de tí-
tulo a situação é mais 
complicada. Com o 
Atlético-GO na frente 
com 61 pontos, o Vasco 
tem que vencer todas 
e contar com uma der-
rota do time goiano. 
Gilcione Costa acredita 
que o campeão da Sé-
rie B do Brasileiro neste 
ano terminará entre 70 
a 72 pontos.

“O Vasco precisa 
ter um desempenho 
mediano para subir” 
afirmou.

Clube faz as contas do 
acesso e título na Série B

VASCO DA GAMA

Renato Gaúcho quer o time esquecendo vantagem do 1o jogo
São nove anos sem uma 

final de competição nacio-
nal ou internacional. Os 2 a 
0 aplicados sobre o Cruzeiro 
em pleno Mineirão, na pri-
meira partida da semifinal 
da Copa do Brasil, deixaram 
gremistas em êxtase com a 
possibilidade de decidir o 
torneio. E terão que adminis-
trar a vantagem no jogo de 
hoje às 21h45 na Arena do 
Grêmio. Mas uma figura tra-
balha para fazer o elenco es-
quecer a vantagem e entrar 
focado na classificação sem 
salto alto: o técnico Renato 
Portaluppi.

O ídolo gremista tem na 
gestão de grupo um dos seus 
trunfos. Uma série de peque-

nas intervenções do coman-
dante mostram a preocupa-
ção com o clima de “ôba-ôba” 
que pode tomar conta dos 
jogadores pela vantagem da 
primeira partida. A concen-
tração foi antecipada para a 
noite de segunda-feira. Re-
nato preparou uma série de 
conversas com os atletas e 
elenca exemplos de times 
que construíram placares 
favoráveis e acabaram elimi-
nados em mata-matas. Fo-
cado no jogo de volta da se-
mifinal da Copa do Brasil, o 
Cruzeiro tem uma difícil mis-
são pela frente: reverter em 
Porto Alegre a derrota por 2 
a 0. Apesar do réves em Belo 
Horizonte, Edimar mantém 

a confiança na classificação 
para a final. Para alcançar 
a virada, o lateral esquerdo 
quer Raposa concentrada do 
início ao fim.

“A gente não pode ir 
em busca do resultado de 
qualquer maneira, porque o 
Grêmio tem uma boa equipe. 
Vamos concentrados para 
buscar um gol no começo 
do jogo e as coisas encami-
nharem do jeito que a gente 
quer. Sabemos que vamos 
dar o máximo pra conseguir 
um bom resultado lá no Sul.

Precisando vencer por 
dois gols de diferença, o Cru-
zeiro decide a vaga para a 
final da Copa do Brasil em si-
tuação bastante adversa.

GRÊMIO X CRUZEIRO

Chapecoense joga contra o San Lorenzo
A Chapecoense deu uma 

pausa na Série A do Campeo-
nato Brasileiro para focar na 
Copa Sul-Americana, onde 
enfrenta o San Lorenzo, hoje, 

em duelo válido pelas quar-
tas de final. O primeiro jogo 
será na Argentina, no Estádio 
Nuevo Gasómetro, às 21h45. 
Hyoran prevê um partida 

muito complicada fora de 
casa. Na avaliação do meia 
do Verdão do Oeste, é preciso 
muita atenção diante de uma 
equipe com tradição e cam-

SUL-AMERICANA

Jogadores do time gaúcho treinando no CT para o jogo decisivo de hoje à noite diante do Cruzeiro

peã da Libertadores de 2014.
“San Lorenzo é um clube 

de muita tradição e de muita 
qualidade. Sabemos que vão 
ser jogos muito duros. Vere-
mos a estratégia do Caio Júnior 
para esses confrontos e vamos 
buscar essa vaga na final” ex-
plicou o jovem atleta do time 
do Oeste de Santa Catarina.

Para Hyoran, a equipe 
comandada pelo técnico Caio 
Júnior está pronta para dar 
mais um passo em busca do 
título inédito para o clube e 
também para o Estado cata-
rinense. O bom desempenho 
nas fases anteriores creden-
cia a Chapecoense a sonhar 
com mais, resumiu o meia.

“Já demonstramos den-
tro de campo que temos 
condições e podemos, sim, 
almejar uma vaga na final e, 
quem sabe, até o título. Os 
outros rivais são clubes mais 
tradicionais, no entanto, nos-
so time vem muito bem na 
competição” finalizou.

A partida de volta, em 
Chapecó, está prevista para o 
dia 23 de novembro. Na ou-
tra semifinal, Cerro Porteño 
(Paraguai) e Atlético Nacio-
nal (Colômbia) também dis-
putam a vaga na decisão.O time catarinense faz uma excelente campanha na competição sul-americana e joga hoje na Argentina
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Chuvas de verão não serão suficientes para recuperar reservatórios

Rio São Francisco
As chuvas de verão não 

terão capacidade para recu-
perar os níveis dos reserva-
tórios de água distribuídos 
ao longo do Rio São Francis-
co, nos estados de Minas Ge-
rais, Bahia, Sergipe, Alagoas 
e Pernambuco. Os dados es-
tão na Previsão Climática Sa-
zonal do Ministério da Ciên-
cia, Tecnologia, Inovações e 
Comunicações (MCTIC) para 
os meses de novembro e de-
zembro de 2016 e janeiro de 
2017, divulgada na última 
segunda-feira.

Segundo o Grupo de 
Trabalho em Previsão Cli-
mática Sazonal (GTPCS), 
dificilmente o curso d’água 
vai conseguir recuperar vo-
lume com as chuvas deste 
verão. A situação só poderia 
ser revertida com “um volu-
me de chuvas muito acima 
do normal” na nascente do 
rio, informou o coordena-
dor-geral de Operações e 
Modelagens do Centro Na-
cional de Monitoramento 
e Alertas de Desastres Na-
turais (Cemaden), Marcelo 
Seluchi. Isso porque há a 
tendência de que grande 
parte da água precipitada 
seja absorvida pelo solo e 
vá para os lençóis freáticos 
da região.

“Mesmo que chova den-
tro da normal climatológica, 
não vai recuperar os reserva-
tórios. O volume de água que 

vai chegar neles será abaixo 
do normal, por conta do efei-
to esponja na cabeceira do 
rio. Entrando pouca água em 
um reservatório que está em 
situação crítica, a chance de 
recuperação é muito peque-
na. Isso em toda a extensão 
do rio”, afirmou.

A nascente do Rio São 
Francisco fica na Serra da Ca-
nastra, na região Centro-Sul 
de Minas Gerais, e o rio corre 
em direção ao Nordeste, de-
sembocando no Atlântico em 
Alagoas. O curso é a principal 
fonte de água para as locali-
dades por onde passa.

instabilidade
A previsão climática in-

dica também que as chuvas 
na região central do Brasil, 
área que compreende o sul 
da região Norte, o sul e o 
oeste do Nordeste, além do 
Centro-Oeste e do Sudeste, 
devem se consolidar a par-

tir da primeira quinzena de 
novembro. Marcelo Seluchi 
alerta, no entanto, que o vo-
lume de precipitações deve 
ser instável, variando entre 
microrregiões.

“No momento, estamos 
na fase de transição entre a 
estação seca e a estação chu-

vosa. Deveremos ter panca-
das de chuvas cada vez mais 
frequentes e generalizadas, 
mas o volume delas vai va-
riar entre diferentes partes do 
território. Algumas áreas vão 
receber mais chuvas, outras 
menos. Por isso será configu-
rada a instabilidade”, destacou 
o coordenador do Cemaden.

Menos calor
As temperaturas no pró-

ximo verão devem ser meno-
res que as registradas no iní-
cio deste ano, que registraram 
valores recordes para a esta-
ção por causa do fenômeno 
El Niño. Segundo a previsão 
climática, os termômetros de-
vem registrar valores dentro 
da média histórica.

Participam do Grupo de 
Trabalho em Previsão Climá-
tica Sazonal (GTPCS), além do 
Cemaden, o Instituto Nacional 
de Pesquisas da Amazônia 
(Inpa) e o Instituto Nacional 
de Pesquisas Espaciais (Inpe).

A matança de elefantes na Áfri-
ca causa grande impacto econômico 
nos países do continente, reduzindo 
as receitas com o turismo em US$ 25 
milhões por ano. A conclusão é de um 
novo estudo internacional publicado 
nessa terça-feira, 1º, na revista cientí-
fica Nature Communications.

De acordo com o estudo, as popu-
lações de elefantes da África foram dizi-
madas nos últimos anos, sofrendo uma 
redução de 30% entre 2007 e 2014. Ou-
tras pesquisas apontam que, nesse ce-
nário, as espécies africanas de elefantes 
se encaminham para a extinção.

Segundo os autores do novo estu-
do, eliminar a caça ilegal de elefantes 
tem um custo alto, mas, com o fim da 
matança, os ganhos econômicos com 
o ecoturismo poderiam compensar es-
ses investimentos, convertendo a pro-
teção dos animais em uma estratégia 
economicamente viável.

No novo estudo, a equipe de cien-
tistas liderada por Robin Naidoo, pes-
quisador da organização WWF Esta-
dos Unidos e da Universidade British 
Columbia (Canadá), usou modelos 
computacionais para demonstrar, em 
escala continental, os efeitos colaterais 
econômicos da caça ilegal de elefantes. 

O modelo estimou a quantidade 
de receita turística gerada por cada 
elefante existente em 216 áreas pro-
tegidas espalhadas pela África. Os 
cientistas descobriram que os turis-
tas tendem a visitar áreas protegidas 
quando os parques têm grande nú-

mero de elefantes africanos. A conclu-
são foi que, nos parques africanos, cada 
elefante a mais aumenta o número de 
visitas turísticas em 371%.

A perda de receita relacionada ao 
declínio do turismo nas áreas protegi-
das onde houve redução do número 
de elefantes foi estimada em US$ 25 
milhões por ano. Segundo os autores 
do estudo, esse valor é substancial-
mente maior que os custos médios - 
calculados por outros cientistas - de 
implementação de iniciativas contra a 
caça ilegal.

Houve diferenças, no entanto, 
no cálculo para as diversas regiões da 
África. Os benefícios do turismo rela-
cionado aos elefantes só ultrapassam 
os custos das medidas contra a caça 
ilegal nas regiões de savanas do leste 
e do sul do continente. Nas florestas 
da África central, onde é mais difícil 
observar os elefantes, a renda com o 
turismo está menos ligada à abundân-
cia dos paquidermes.

Escalas de valores
Enquanto a proteção dos elefan-

tes poderia gerar uma receita suple-
mentar de US$ 25 milhões por ano 
com o turismo, a matança desenfrea-
da dos animais rende US$ 597 milhões 
anuais à indústria ilegal do marfim. 

Ainda assim, os autores do estu-
do afirmam que a conservação dos 
elefantes - e o consequente aprimora-
mento do ecoturismo - ainda é uma 
alternativa economicamente viável, 
que só traria prejuízo aos caçadores 
ilegais e que traria renda e outros be-
nefícios às comunidades locais.

Matança reduz as receitas 
em R$ 25 milhões por ano 

ELEFANTES NA ÁFRICA

Fábio de Castro
Agência Estado

Isabela Bonfim 
Agência Estado 

Após uma mobilização de 
senadores, especialmente da 
região Nordeste, o Senado cor-
reu com a tramitação e apro-
vou o projeto de lei que eleva a 
vaquejada e o rodeio à condi-
ção de “manifestação cultural 
nacional”. 

Na prática, a proposta 
não legaliza os eventos, mas 
foi entendida pelos senadores 
como um primeiro passo para 
reverter a decisão do Supremo 
Tribunal Federal (STF), que 
tornou a vaquejada ilegal por 
considerar que a prática causa 

sofrimento animal.
Como o projeto já havia 

passado pela Câmara, agora 
o texto segue para a sanção 
presidencial. A proposta havia 
sido aprovada apenas algumas 
horas antes na Comissão de 
Educação e Cultura do Senado, 
onde os parlamentares apro-
varam um requerimento de 
urgência para colocar o proje-
to na pauta do plenário.

Mesmo com a véspera 
do feriado, a comissão con-
tou com a presença de mui-
tos senadores, de diferentes 
partidos, que fizeram questão 
de manifestar seu apoio à va-
quejada e contra a decisão 

do Supremo. No plenário, o 
comportamento foi o mesmo. 
Favorável ao projeto, o sena-
dor Roberto Muniz (PP-BA), 
defendeu que as práticas da 
vaquejada e do rodeio são tra-
dições regionais e a população 
urbana não pode desprezar a 
cultura da população rural.

“Não quer dizer que 
aqueles que praticam a va-
quejada não querem fazer um 
aperfeiçoamento dessa ativi-
dade. Assim tem sido no dia a 
dia das vaquejadas”, destacou 
Muniz.  A senadora Gleisi Ho-
ffmann (PT-PR) foi a única a se 
manifestar contra o projeto e a 
favor dos direitos dos animais. 

Uma organização de saú-
de sexual britânica está ofe-
recendo cerca de R$ 770 para 
casais fazerem sexo seguro em 
frente às câmeras. 

Organizadores do proje-
to, intitulado Pleasure (Pra-
zer), selecionarão três pares, 
que serão filmados enquanto 
transam em ambientes co-
muns como repúblicas de 
estudantes e no carro. O con-

teúdo será exibido somente 
para um pequeno grupo teste 
por meio de um link privado. 
O objetivo, segundo Suzanne 
Noble, a porta-voz da campa-
nha, é erotizar e promover o 
sexo com camisinha em cená-
rios mais realísticos. “O proje-
to que estamos trabalhando é 
o piloto para uma universida-
de britânica que pretende tes-
tar os métodos mais efetivos 

para garantir que os jovens 
usem preservativos”, explica 
ao jornal inglês The Indepen-
dent. “A pesquisa que fizemos 
indica que os jovens preferem 
ver cenários estilosos, porém 
naturais, nos quais casais fa-
çam sexo com camisinha. ” Os 
casais que se interessarem em 
participar do projeto devem 
entrar em contato com a orga-
nização.

Senado aprova a vaquejada 
como manifestação cultural 

Projeto oferece R$ 770 para 
casal que filmar sexo seguro

APÓS MOBILIZAÇÃO DO NORDESTE

EM LONDRES

Inverno normal 
não vai 
recuperar os 
níveis dos 
mananciais, 
diz MCTIC

FOTO: Divulgação/MCTIC

Escassez de água só será revertida se houver volume de chuvas muito acima do normal na nascente do rio



SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO
DIRETORIA EXECUTIVA DA CENTRAL DE COMPRAS

GERÊNCIA EXECUTIVA DE LICITAÇÃO

COMUNICADO
COMUNICADO DO PREGÃO 072/2016
PROCESSO Nº19.000.024495.2016
Comunico, a quem interessar, que o procedimento licitatório nº 072/2016         (contratação 

de serviços de conservação, higienização e limpeza hospitalar), destinado ao Hospital da Policia 
Militar General Edson Ramalho - HPMGER , modalidade Pregão Presencial, fica marcado para o 
dia 17/11/2016 as 09h, Informamos que o novo Edital está disponível no site. www.centraldecom-
pras.pb.gov.br 

REG CGE: 16-00624-5
João Pessoa, 01 de  outubro de 2016.

Vivianne Pereira Almeida Diniz
Gerente Executiva de Licitação

SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO
DIRETORIA EXECUTIVA DA CENTRAL DE COMPRAS

GERÊNCIA EXECUTIVA DE LICITAÇÃO

COMUNICADO
PREGÃO ELETRÔNICO 406/2015
PROCESSO 27.000.004749.2015
Comunico, a quem interessar, que o procedimento licitatório nº 406/2015 (aquisição de    material 

permanente - veículos) destinado a Secretaria de Estado de Desenvolvimento Humano - SEDH, 
modalidade Pregão eletrônico, marcado para o dia 03/11/2016 às 14h e 30minuto (quatorze horas 
e trinta minuto horário de Brasília), fica adiado  para  o dia 17/11/2016 as 10h (dez - horas horário 
de Brasília). Maiores informações sobre o EDITAL poderão ser obtidas na Gerência de Licitação da 
Central de Compras, de segunda a sexta-feira, das 08h às 12h e das 13h e 30mim às 16h e 30mim, 
situada a Rua João da Mata S/N, Palácio dos Despachos/Vice-governadora - Jaguaribe, telefone 
(083) 3218-4588 e no site. Por oportuno, solicitamos aos licitantes que acessem o site http://www.
licitacoes-e.com.br e  www.centraldecompras.pb.gov.br

CGE: 16-00945-3
João Pessoa, 01 de novembro de 2016.

Vivianne Pereira Almeida Diniz
Gerente Executiva de Licitação

SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO
DIRETORIA EXECUTIVA DA CENTRAL DE COMPRAS

GERÊNCIA EXECUTIVA DE LICITAÇÃO

CONVOCAÇÕES PARA PREGÃO PRESENCIAL N231/2016
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 18/11/2016 às 09h para:

Aquisição de água sanitária, papel higiênico, pilha alcalina, envelopes, caixa de arquivos, pastas 
PVC, destinados a SUDEMA/ Superintendência de Administração do Meio Ambiente, 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 - 16-01004-1
João Pessoa, 01 de novembro de 2016

Vivianne Pereira Almeida Diniz
Gerente Executiva de Licitação

SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO
DIRETORIA EXECUTIVA DA CENTRAL DE COMPRAS

GERÊNCIA EXECUTIVA DE LICITAÇÃO

CONVOCAÇÕES PARA PREGÃO PRESENCIAL N270/2016
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 16/11/2016 às 13h e 30 mim para:

Registro de preços para contratação de serviços de analise de multirresíduos, destinado a 
EMPASA/ Empresa Paraibana de Abastecimento e serviços Agrícolas, 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 - 16-01007-6
João Pessoa, 01 de outubro de 2016

Vivianne Pereira Almeida Diniz
Gerente Executiva de Licitação

EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA 
DA FEDERAÇÃO PARAIBANA DE LUTA OLIMPICA (AGE)

O Presidente da Federação Paraibana de Luta Olímpica, no uso de suas atribuições estatutá-
rias, convoca as Associações que lhe são filiadas e em dia com suas obrigações nos termos do 
Estatuto da FPBLO, para realização da Assembleia Geral Extraordinária de prestação de contas 
e alterações estatutárias (adaptação do estatuto), que será realizada no dia trinta de novembro 
de dois mil e dezesseis ás 09:00 horas, em primeira convocação e, as 09:30 horas em segunda e 
ultima convocação, no endereço na Av. General Bento da Gama, 220, Torre, Cep 58.040-090 em 
João Pessoa/PB com a seguinte, ordem do dia:

.1º. Apresentação, discussão e aprovação do parecer do conselho fiscal referente as contas da 
Federação Paraibana de Luta Olímpica.

2º. Analise, discursões e aprovação das alterações e adaptações ao estatuto da Federação 
Paraibana de Luta Olímpica na forma da Lei 9.615/98.

João Pessoa, 31, Outubro de 2016.
Adjailson Fernades Coutinho

Presidente FPBLO

EDITAL DE CONVOCAÇÃO.
Pelo presente ficam Convocados todos os trabalhadores da categoria profissional, para parti-

ciparem de uma Assembleia Geral Ordinária que será realizada no Sindicato intermunicipal dos 
trabalhadores nas indústrias de fiação e tecelagem em geral no estado da paraiba, localizado a rua 
anizio pereira borges, 46 – Centro- Santa Rita – PB no dia 06 de Novembro de 2016, as 13h00min 
horas em primeira convocação com no mínimo 2/3 (dois terço) dos trabalhadores e não havendo 
quórum a mesma se realizara em 2ª convocação as 14h00min com 50% (cinquenta por cento) e 
não havendo quórum a mesma se realizara 3ª e em última convocação as 15h00min horas com 
qualquer número de trabalhadores presentes, para deliberarem sobre a seguinte ordem do dia: a) 
leitura do Edital de Convocação, b) Autorizar a Diretoria do Sindicato a promover Acordo Salarial, 
Convenção, Dissídio Coletivo ou individual de natureza econômica e aprovar a Contribuição  a 
Negociar. Santa Rita, 01 de novembro de 2016. João Avelino da Silva

Presidente

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA 
EXTRATO DE CONTRATO

INSTRUMENTO: Contrato para confecção de fardas, ternos esportivos, camisetas diversas, de 
acordo com o Pregão Presencial nº00037/2016. 

CONTRATANTE:Prefeitura Municipal de Ibiara
CONTRATADA: ANTONIA ALMEIDA BARRETO - ME, CNPJ Nº 40.983.751/00001-90.
OBJETO: Confecção de fardas, ternos esportivos, camisetas diversas, destinados a diversas 

secretarias, conforme especificação do edital.     
VALOR GLOBAL DE: R$ 37.395,00 (trinta e sete mil e trezentos e noventa e cinco reais)
PRAZO:Da assinatura do contrato até 31.12.2016.

Ibiara - PB, 01 de novembro de 2016
PEDRO FEITOZA LEITE 

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

AVISO DE ABERTURA DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS nº 007/2016

OBJETIVO: Contratação dos serviços de Execução de obra de reforma do CAMPO DE FUTEBOL, 
localizado a rua Dr.Sinhorzinho Fernandes, S/n –Centro,malta-PB, conforme planilha orçamentaria 
, edital e seus anexos, e lei 8.666/93.

ABERTURA:  18 de Novembro   de 2016 as  08:30 hs
INFORMAÇÕES: Os interessados poderão obter o Edital na sala da CPL, na Rua Manoel Mar-

ques, 67, Centro, Malta- Estado da Paraíba. Informações pelo fone: (83) 3471-1232.
Malta, PB 30 Outubro de 2016

ALEXANDRE MARTINS DE OLIVEIRA
Presidente CPL

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLÂNEA

AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 00029/2016
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 

Pernambuco, S/N - Centro - Solânea - PB, às 08:00 horas do dia 18 de Novembro de 2016, licitação 
modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Contratação de empresa para a con-
fecção de SHOW PIROTÉCNICO - GIRÂNDOLA - REVEILLON/2017 na cidade de SOLÂNEA/PB. 
Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e Decreto 
Municipal nº 007/2013. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço 
supracitado. Telefone: (083) 3363-1285. Email: licitacoessolanea@hotmail.com.

Solânea - PB, 31 de Outubro de 2016
JUSCELINO SOARES DA SILVA 

 Pregoeiro Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS

 AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00035/2016

Torna público que fará realizar através da Pregoeira Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 
Cônego João Coutinho, 19 - Centro - Pocinhos - PB, às 09:00 horas do dia 15 de Novembro de 2016, 
licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: AQUISIÇÃO DE GENEROS 
ALIMENTICIOS, MEDIANTE REQUISIÇÃO. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento 
legal: Lei Federal nº 10.520/02 e Decreto Municipal nº 0001. Informações: no horário das 08:00 as 
12:30 horas dos dias úteis, no endereço supracitado.

Telefone: (83) 00000000.
Email: cplpocinhos@gmail.com
<#ENDERECO_EDITAL>

Pocinhos - PB, 31 de Outubro de 2016
AMANDA APOLINARIO DA SILVA

Pregoeira Oficial

Responsavel.: MANGABEIRA COMERCIO DE UTI-
LIDADES E
CPF/CNPJ....: 025375524/0001-98
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$          4.796,45
Apresentante: BANCO SANTANDER BANESPA S/A
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 056761
Responsavel.: MARCIO NASCIMENTO DE LIMA
CPF/CNPJ....: 033215574-95
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            100,00
Apresentante: CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG.: 0037
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 056211
Responsavel.: MARCONI RODRIGUES DE OLIVEIRA
CPF/CNPJ....: 109808734-87
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            222,50
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 056683
Responsavel.: PATRICIA DE MEDEIROS FERREIRA
CPF/CNPJ....: 658188221-68
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            100,00
Apresentante: CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG.: 0037
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 056189
Responsavel.: PAULO DE TACIO DE OLIVEIRA PINTO
CPF/CNPJ....: 205446934-34
Titulo......: DUP PRES SER IN  R$          1.340,00
Apresentante: CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG.: 0037
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 056262
Responsavel.: POUSADA LOUNGE ALOHAI LTDA 
ME  258
CPF/CNPJ....: 021569599/0001-59
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            111,00
Apresentante: BANCO DO BRADESCO-60746948/342340
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 056507
Responsavel.: RAISSA F VIEIRA CAVALCANTI
CPF/CNPJ....: 037007884-52
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            146,25
Apresentante: CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG.: 0037
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 056661
Responsavel.: RENAN FONSECA RODRIGUES - ME
CPF/CNPJ....: 022819856/0001-26
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            250,00
Apresentante: CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG.: 0037
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 056243
Responsavel.: RENAN FONSECA RODRIGUES - ME
CPF/CNPJ....: 022819856/0001-26
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            250,00
Apresentante: CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG.: 0037
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 056297
Responsavel.: ROSEANE OLIVEIRA MARCOLINO ME.
CPF/CNPJ....: 019699869/0001-02
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            239,25
Apresentante: BANCO SANTANDER BANESPA S/A
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 056750
Responsavel.: TCARNEIRO COMERCIO E ALUGUEL 
DE VEI
CPF/CNPJ....: 009582983/0001-96
Titulo......: CED CRE BAN IND  R$          8.052,38
Apresentante: PORTAL DE DOCUMENTOS S/A
Protocolo...: 2016 - 056175
Responsavel.: TRES FORTUNAS CONSTR. E IN-
CORP. LTD
CPF/CNPJ....: 010997972/0001-56
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            367,81
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 056692
Responsavel.: VANEIDE CHAVES DE QUEIROZ
CPF/CNPJ....: 623830602-59
Titulo......: DUP PRES SER IN  R$            155,00
Apresentante: CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG.: 0037
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 056232
Responsavel.: YURI JOSE BRITO LEITE
CPF/CNPJ....: 090659914-84
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$          1.660,00
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 055692
Responsavel.: AHP CONSTRUCOES E EMPREEN-
DIMENTOS L
CPF/CNPJ....: 008056849/0001-99
Titulo......: INDIC DUPLICATA  R$             50,12
Apresentante: LOCSOLO-LOCADORA DE EQUIPA-
MENTOS LT
Protocolo...: 2016 - 057384
Responsavel.: AHP CONSTRUCOES E EMPREEN-
DIMENTOS L
CPF/CNPJ....: 008056849/0001-99
Titulo......: INDIC DUPLICATA  R$             50,00
Apresentante: LOCSOLO-LOCADORA DE EQUIPA-
MENTOS LT
Protocolo...: 2016 - 057385
Responsavel.: BETH SANTOS COMERCIO. DE 
HORTIF. LT
CPF/CNPJ....: 010936054/0001-17
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            215,34
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 056896
Responsavel.: CARLITO ANTONIO DA SILVA ME
CPF/CNPJ....: 014398496/0001-08
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            537,30
Apresentante: BANCO SANTANDER BANESPA S/A
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 057505
Em razao de que os supracitados devedores nao  fo-
ram encontrados ou se recusaram a aceitar a devida 
intimacao, em obediencia ao Art.15 da Lei No.9.492 de 
10.09.1997, intimo as pessoas fisicas e juridicas  acima 
citadas a virem pagar, ou darem por escrito  as  razoes  
que  tem,  neste  1o. Oficio de Protesto a rua Candido 
Pessoa No.31, nesta Cidade, no prazo de 03 (tres) dias 
uteis, a  partir  desta data,  sob  pena  de  serem  os  
referidos titulos PROTESTADOS, na Forma da LEI.

Joao Pessoa,  02/11/2016
----------------------------------------

Bel. GERMANO CARVALHO TOSCANO DE BRITO
- Titular -

Responsavel.: ADRIANO DE MELO ALMEIDA
CPF/CNPJ....: 032261274-89
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            496,36
Apresentante: BANCO DO BRADESCO-60746948/342340
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 055947
Responsavel.: ARQ PARAIBA - PAROQUIA NS DA 
ASSUNC
CPF/CNPJ....: 009140351/0092-00
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            323,00
Apresentante: CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG.: 0037
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 056604
Responsavel.: AURIO GUEDES NETO
CPF/CNPJ....: 008881964-74
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            146,25
Apresentante: CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG.: 0037
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 056628
Responsavel.: BRENO LEONARDI BATISTA FON-
TES- APT
CPF/CNPJ....: 076446484-10
Titulo......: DUP PRES SER IN  R$            646,78
Apresentante: CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG.: 0037
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 056656
Responsavel.: CLAUDIA  RAISSA B DE SOUZA
CPF/CNPJ....: 096673784-97
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            146,25
Apresentante: CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG.: 0037
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 056642
Responsavel.: DUTRA E DORNELAS COMERCIO 
DE ROUPAS
CPF/CNPJ....: 023436202/0001-86
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$          1.063,75
Apresentante: BANCO DO BRADESCO-60746948/342340
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 056806
Responsavel.: E & I COMERCIO DE RACOES LTDA - ME
CPF/CNPJ....: 021590965/0001-51
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            287,56
Apresentante: BANCO DO BRADESCO-60746948/342340
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 056826
Responsavel.: EDNALDO GOMES CAMARA - ME
CPF/CNPJ....: 022045310/0001-65
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            180,00
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 054394
Responsavel.: EDVALDO MARQUES DOS SANTOS
CPF/CNPJ....: 007412304-10
Titulo......: CONT CHEQUE ESP  R$         27.998,81
Apresentante: BANCO DO NORDESTE S/A AG CENTRO
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 056567
Responsavel.: FRANCISCA DIAS DA CRUZ
CPF/CNPJ....: 062630674-46
Titulo......: CHEQUE           R$          3.000,00
Apresentante: BF FOMENTO MERCANTIL LTDA
Protocolo...: 2016 - 056571
Responsavel.: GERAN CONST, INCORP E IMOBIL. 
LTDA
CPF/CNPJ....: 015812262/0001-28
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            577,50
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 056702
Responsavel.: HELIANE GOMES BRITO
CPF/CNPJ....: 089768474-58
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            146,25
Apresentante: CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG.: 0037
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 056648
Responsavel.: JESSIKA  ROBERTA  ALVES DOS 
SANTOS
CPF/CNPJ....: 073180884-32
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            116,00
Apresentante: CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG.: 0037
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 056610
Responsavel.: JOSE CARLOS GOMES DA ROCHA
CPF/CNPJ....: 073964324-05
Titulo......: DUP PRES SER IN  R$             50,00
Apresentante: BANCO ITAU S/A-60701190/4132-80
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 056077
Responsavel.: JOSE RIBAMAR SOUZA
CPF/CNPJ....: 018726096/0001-35
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            225,00
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 056350
Responsavel.: JOSE RIBEIRO DE OLIVEIRA NETO -ME
CPF/CNPJ....: 022824326/0001-76
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            208,99
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 053477
Responsavel.: JOSEFA ROSILEIDE FERREIRA
CPF/CNPJ....: 313067644-91
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            140,02
Apresentante: CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG.: 0037
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 056595
Responsavel.: LEONILDO CARNEIRO DA SILVA
CPF/CNPJ....: 019245682/0001-20
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            161,46
Apresentante: BANCO ITAU S/A-60701190/4132-80
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 056854
Responsavel.: MANGABEIRA COMERCIO DE UTI-
LIDADES E
CPF/CNPJ....: 025375524/0001-98
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$          5.728,80
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 056735

TOSCANO DE BRITO
SERVICO NOTARIAL E REGISTRAL 

Rua Cândido Pessoa, 31
Fone: 241.7177

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

João Pessoa > Paraíba > QUARTA-feiRA, 2 de novembro de 2016Publicidade
26 A UNIÃO 

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAÍBA
JULGAMENTO DE RECURSO ADMINISTRATIVO

FASE DE HABILITAÇÃO
EDITAL DA CONCORRÊNCIA Nº 001/2016

REGISTRO DA CGE Nº 16-00659-3
A Comissão Permanente de Licitação, constituída através da Portaria nº 055/2016  de 24/06/2016,  

comunica aos participantes da CONCORRÊNCIA Nº 001/2016, cujo objeto é a contratação de em-
presa de engenharia especializada para execução de obra referente a II Etapa dos serviços de infra 
estrutura nas Vias Locais 01, 03, 04, 06 e 10 do Distrito Industrial de Mangabeira em João Pessoa/
PB, que a Diretora Presidente da CINEP, no uso das suas atribuições, conforme art. 109, § 4º da Lei 
Federal  nº 8.666/93, e com fundamento no Parecer Jurídico nº 131/2016, decidiu: Dar provimento 
ao Recurso Administrativo, interposto pela empresa A&S SERVIÇOS AMBIENTAIS E GESTÃO DE 
RESÍDUOS LTDA, julgando procedente a sua HABILITAÇÃO; Dar provimento ao Recurso Admi-
nistrativo, interposto pela empresa MINDÊLO CONSTRUÇÕES E INCORPARAÇÕES LTDA - EPP, 
julgando procedente a sua HABILITAÇÃO; Dar provimento ao Recurso Administrativo, interposto 
pela empresa SANCCOL SANEAMENTO CONSTRUÇÃO E COMÉRCIO LTDA, consequentemente, 
julgando procedente a INABILITAÇÃO da empresa A3T CONSTRUÇÃO E INCORPORAÇÃO LTDA 
e  Negar provimento ao Recurso Administrativo, interposto pela empresa RTS  CONSTRUÇÕES 
E SERVIÇOS LTDA. A CPL informa, ainda, que o prosseguimento da abertura do envelope nº 02 
Proposta de Preço, se dará no dia 04/11/2016 às 09h00 na sede da Companhia.

João Pessoa, 26 de outubro de 2016.
Adeilton Martins de Oliveira

Presidente da CPL

SINDICATO DOS EMPREGADOS EM ESTABELECIMENTOS
DE SERVIÇOS DE SAÚDE DO ESTADO DA PARAÍBA

C.NPJ. 10.733.384/0001-05
RUA CLARICE JUSTA, 165 – TORRE – JOÃO PESSOA-PB CEP 58.040-070  

TEL (83) 3262 – 0222  TEL/FAX: 3221-5350/8721-6504
www.sindesep@hotmail.com
www.sindesep@gmail.com

sindesep-pb.org
E D I T A L

O Sindicato dos Empregados em Estabelecimentos de Serviços de Saúde no Estado da Paraíba 
– SINDESEP-PB,  tendo em vista cumprir os seus estatutos e as determinações constitucionais e 
legais quanto à aplicação de desconto assistencial para categorias profissionais, torna público que 
a oposição ao DESCONTO ASSISTENCIAL, PEDIDO DE EXCLUSÃO DA RELAÇÃO DE SÓCIO 
ASSISTIDO E QUALQUER OUTRA ALTERAÇÃO NA RELAÇÃO DE SÓCIOS DO SINDICATO 
PUBLICADA NA PÁGINA ELETRÔNICA DE ENDEREÇO WWW.SINDESEP.ORG.BR somente 
poderá ser feita por requerimento individual e por escrito do empregado interessado, protocolizado 
até as 17:00h (dezessete horas) do dia 18 de  novembro de 2016, na secretaria do sindicato, sito 
à Rua Clarice Justa, Nº 165, bairro da torre, município de João Pessoa - PB. 

A oposição expressa ao desconto assistencial, ou o pedido de desligamento da condição de sócio 
do sindicato, nos termos e prazos deste edital, isenta o opositor de qualquer desconto a esse título 
e também isenta o sindicato de qualquer assistência gratuita ao opositor, salvo o que dispuser a lei.

João Pessoa-PB, em 02 de novembro de 2016.
A DIRETORIA DO SINDESEP-PB

ROBERTO DE ANDRADE LEÔNCIO
Presidente do SINDESEP-PB

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE
Secretaria Municipal de Administração

HOMOLOGAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº. 001/2016/PMSJT
Nos termos do relatório final e adotando as razões que nortearam o julgamento do Pregoeiro 

Oficial, HOMOLOGO o resultado do Pregão Presencial nº. 009/2016, que tem por objeto a CON-
TRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA TÉCNICA DE ENGENHARIA NA FISCALIZAÇÃO 
DE OBRAS COM EMISSÃO DE LAUDOS, PARECERES E ELABORAÇÃO DE MEDIÇÃO DE 
SERVIÇOS, para suprir a necessidade desta municipalidade, conforme termo de adjudicação, em 
favor da seguinte empresa: HUMBERTO JOSÉ MENDES DA SILVA – ME (MENDES CONSTRU-
ÇÕES) pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob o nº. 11.724.567/0001-27, do qual se 
sagrou vencedora no item: 01, com o valor total de R$ 21.000,00 (Vinte e um mil reais), de acordo 
com o termo de homologação em anexo ao processo. Dê ciência aos interessados e determinar 
que seja lavrado o respectivo Contrato Administrativo e a extração dos respectivos empenhos de 
despesas pelo setor competente. 

São João do Tigre – PB, 21 de Julho de 2016.
JOSÉ MAUCÉLIO BARBOSA

Prefeito Constitucional.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE
Secretaria Municipal de Administração

EXTRATO DO CONTRATO
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA TÉCNICA DE ENGENHARIA NA 

FISCALIZAÇÃO DE OBRAS COM EMISSÃO DE LAUDOS, PARECERES E ELABORAÇÃO DE 
MEDIÇÃO DE SERVIÇOS. FUNDAMENTO LEGAL: nos termos da Lei Federal nº. 10.520/02 Lei 
Complementar Federal nº. 123/2006 e a Lei nº. 8.666/93 - ALTERADA – PROCESSO LICITATÓRIO 
Nº. 028/2016, Pregão Presencial nº. 009/2016. DOTAÇÃO: 05.000.15.122.2035.2026 – 33.90.39.00. 
VIGÊNCIA: Do presente contrato tem vigência até 31 de Dezembro de 2016, a partir da data de 
assinatura do contrato. PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de São João do Tigre - 
PB/José Maucélio Barbosa e a empresa HUMBERTO JOSÉ MENDES DA SILVA – ME (MENDES 
CONSTRUÇÕES)/HUMBERTO José Mendes da Silva, CNPJ 11.724.567/0001-27, com sede a Rua 
Wagner Augusto Bezerra Japiassu, 75, Monteiro - PB, com o valor total de R$ 24.600,00 (Vinte e 
quatro mil e seiscentos reais) – Contrato Administrativo nº PC 028.01/2016/CPL.  

São João do Tigre - PB, 22 de Julho de 2016.
JOSÉ MAUCÉLIO BARBOSA

Prefeito Constitucional

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CUBATI

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00040/2016
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 

José Araújo Dantas, 229 - Centro - Cubatí.. - PB, às 09:00 horas do dia 16 de Novembro de 2016, 
licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: FORNECIMENTO DE REFEI-
ÇÕES DO TIPO (CAFÉ DA MANHÃ, ALMOÇO E JANTAR), MEDIANTE REQUISIÇÃO. Recursos: 
previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e Decreto Municipal nº 
0001. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado.

Telefone: (083) 33851110.
Email: pmcubati@hotmail.com

Cubatí.. - PB, 01 de Novembro de 2016
JOSÉ BARROS DE ARAÚJO

Pregoeiro Oficial
 

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA

AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 00037/2016
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 

José Rosas, 426 - Centro - Manaíra - PB, às 13:00 horas do dia 17 de Novembro de 2016, licitação 
modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Contratação de serviços especializados 
em Oficinas para o serviço de convivência e fortalecimento de vinculo em diversas áreas no Muni-
cípio de Manaíra/PB. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 
10.520/02 e Decreto Municipal. Informações: no horário das 08:00 as 11:30 horas dos dias úteis, no 
endereço supracitado. 

Manaíra - PB, 31 de Outubro de 
SAWLLO NOGUEIRA BEZERRA

Pregoeiro Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA

AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 00036/2016
 Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 

José Rosas, 426 - Centro - Manaíra - PB, às 09:00 horas do dia 17 de Novembro de 2016, licitação 
modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Contratação de empresa especializada na 
realização da formação inicial e continuada para os alfabetizadores e coordenadores do Programa 
Brasil Alfabetizado e formação inicial para os profissionais da creche do Município de Manaíra/PB. 
Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e Decreto 
Municipal. Informações: no horário das 08:00 as 11:30 horas dos dias úteis, no endereço supracitado.

Manaíra - PB, 31 de Outubro de 2016. 
SAWLLO NOGUEIRA BEZERRA

Pregoeiro Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BRANCA
EXTRATO DO RESULTADO DE HABILITAÇÃO

LICITAÇÃO MODALIDADE TOMADA DE PREÇO Nº. 00006/2016
RESULTADO DE HABILITAÇÃO

Em cumprimento ao disposto no artigo 109, I, a, da Lei nº. 8.666/93 de 21 de junho de 1.993, 
torna-se público aos proponentes os seguintes resultados: decidiu pela Habilitação das empresas 
AMPLA - CONSULTORIA, PROJETOS, OBRAS E SERVIÇOS LTDA – EPP; AQ CONSTRUTORA 
LTDA - ME; CEDRO ENGENHARIA LTDA; ELF TEIXEIRA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI 
- EPP, por ter cumprido a todas as exigências do edital. Portanto decidiu ainda pela Inabilitação/Des-
qualificação Técnica das empresas: INOVA CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI ME; 
GIRLEUDO FEITOSA DA SILVA LIMA - ME; CONSTRUTORA J. GALDINO EIRELI - EPP. Portanto 
Fica a partir desta publicação informado aos licitantes que a documentação esta a disposição dos 
mesmos e que a partir desta publicação esta aberto o prazo recursal mediante o que o preceitua o 
artigo 109, incisos, da Lei 8.888/93. Nada mais havendo a tratar, encerrou-se a reunião, lavrando-se 
a presente ata que vai assinada pelos membros da Comissão Permanente de Licitação.  Autue-se, 
divulgue-se e cumpra-se.

Água Branca/PB, 01 de novembro de 2016.
DANILA FIRMINO DE LIMA

Presidente da CPL

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BRANCA
EXTRATO DO RESULTADO DE HABILITAÇÃO

LICITAÇÃO MODALIDADE TOMADA DE PREÇO Nº. 00007/2016
RESULTADO DE HABILITAÇÃO

Em cumprimento ao disposto no artigo 109, I, a, da Lei nº. 8.666/93 de 21 de junho de 1.993, 
torna-se público aos proponentes os seguintes resultados: decidiu pela Habilitação das empresas 
AQ CONSTRUTORA LTDA – ME; CEDRO ENGENHARIA LTDA; ELF TEIXEIRA CONSTRUÇÕES E 
SERVIÇOS EIRELI - EPP; V& A CONSTRUTORA LTDA ME, por ter cumprido a todas as exigências 
do edital. Portanto decidiu ainda pela Inabilitação/Desqualificação Técnica da empresa: ANGULO 
CONSTRUCOES E SERVIÇOS EIRELI – ME E INOVA CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS 
EIRELI ME. Portanto Fica a partir desta publicação informado aos licitantes que a documentação 
esta a disposição dos mesmos e que a partir desta publicação esta aberto o prazo recursal mediante 
o que o preceitua o artigo 109, incisos, da Lei 8.888/93. Nada mais havendo a tratar, encerrou-se a 
reunião, lavrando-se a presente ata que vai assinada pelos membros da Comissão Permanente de 
Licitação.  Autue-se, divulgue-se e cumpra-se.

Água Branca/PB, 01de novembro de 2016.
DANILA FIRMINO DE LIMA

Presidente da CPL

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BRANCA
EXTRATO DO RESULTADO DE HABILITAÇÃO

LICITAÇÃO MODALIDADE TOMADA DE PREÇO Nº. 00008/2016
RESULTADO DE HABILITAÇÃO

Em cumprimento ao disposto no artigo 109, I, a, da Lei nº. 8.666/93 de 21 de junho de 1.993, 
torna-se público aos proponentes os seguintes resultados: decidiu pela Habilitação das empresas 
AQ CONSTRUTORA LTDA – ME; CEDRO ENGENHARIA LTDA; ELF TEIXEIRA CONSTRUÇÕES E 
SERVIÇOS EIRELI - EPP; V& A CONSTRUTORA LTDA ME, por ter cumprido a todas as exigências 
do edital. Portanto decidiu ainda pela Inabilitação/Desqualificação Técnica da empresa: INOVA CONS-
TRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI ME. Portanto Fica a partir desta publicação informado 
aos licitantes que a documentação esta a disposição dos mesmos e que a partir desta publicação esta 
aberto o prazo recursal mediante o que o preceitua o artigo 109, incisos, da Lei 8.888/93. Nada mais 
havendo a tratar, encerrou-se a reunião, lavrando-se a presente ata que vai assinada pelos membros 
da Comissão Permanente de Licitação.  Autue-se, divulgue-se e cumpra-se.

Água Branca/PB, 01de novembro de 2016.
DANILA FIRMINO DE LIMA

Presidente da CPL

ESTADO DA PARAIBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRINHO

EXTRATO DE RESCISÃO AMIGÁVEL DE CONTRATO
OBJETO: A rescisão amigável do Contrato Administrativo nº. 06111/2015, objeto do Procedimento 

Licitatório nº. 013/2015. FUNDAMENTO LEGAL: Art. 78, inciso XVII da Lei Federal 8.666/93 e suas 
alterações posteriores, c/c o art. 79, inciso II do mesmo Diploma Legal. Monteiro - PB, 01 de Novembro 
de 2016. JONILTON FERNANDES CORDEIRO – Prefeito Constitucional.

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA

HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO - TOMADA DE PREÇOS Nº 00012/2016
Nos termos do relatório final apresentado pela Comissão Permanente de Licitação e observado 

o parecer da Assessoria Jurídica, referente a Tomada de Preços nº 00012/2016, que objetiva: con-
tratação de empresa especializada para reforma de diversas Escolas Municipais de Primeiro Grau 
e Grupo Escolar no Município de Manaíra/PB, conforme projeto básico em anexo; HOMOLOGO o 
correspondente procedimento licitatório e ADJUDICO o seu objeto a: PROJEMAQ CONSTRUÇÕES 
E SERVIÇOS LTDA ME - R$ 302.974,82. 

Manaíra - PB, 01 de Novembro de 2016
 JOSÉ SIMÃO DE SOUSA

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE REMÍGIO
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00048/2016
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Avenida 

Joaquim Cavalcante de Morais, 96 - Centro - Remigio - PB, às 09:00 horas do dia 17 de Novembro 
de 2016, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: CONTRATAÇÃO DE 
EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE OXIGÊNIO E AR COMPRIMIDO. Recursos: 
previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e Decreto Municipal nº 
001461. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado.

Telefone: (083) 33641631.
Email: LICITACOESREMIGIO@GMAIL.COM
Edital: LICITACOES.REMIGIO.PB.GOV.BR

Remigio - PB, 01 de Novembro de 2016
ALEXANDRE GONÇALVES DIAS

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO
AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº 49/2016

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS para manutenção preventiva e corretiva, bem como a reposição 
de Peças junto ao mercado paralelo, destinados aos veículos que compõem a frota da Prefeitura 
Municipal de São Francisco. Data e Local, às 08:00 horas do dia 16/11/2016, na sala de Reuniões 
da CPL, Rua Ana Gomes do Nascimento, 60 - Centro - São Francisco - PB. Portal da Transparência: 
http://www.saofrancisco.pb.gov.br.

São Francisco - PB, 01 de Novembro de 2016
MARIA SONALY DA SILVEIRA

Pregoeiro

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO
AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº 50/2016

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS para o fornecimento parcelado de materiais e suprimentos de 
informática, destinados a manutenção de diversas secretarias do Município de São Francisco. Data 
e Local, às 09:30 horas do dia 16/11/2016, na sala de Reuniões da CPL, Rua Ana Gomes do Nasci-
mento, 60 - Centro - São Francisco - PB. Portal da Transparência: http://www.saofrancisco.pb.gov.br.

São Francisco - PB, 01 de Novembro de 2016
MARIA SONALY DA SILVEIRA

Pregoeiro

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ
RESULTADO FASE PROPOSTA - TOMADA DE PREÇOS Nº 00011/2016

OBJETO: Execução dos serviços de regularização de piso/base e implantação de piso em granilite 
em diversos prédios públicos, deste Município. CLASSIFICAÇÃO FINAL: 1º - Brito Construções Ltda. 
- Valor: R$ 149.120,00. 2º - Costa L Construções e Empreendimentos Ltda. - Valor: R$ 172.240,00. 
3º - J.F Santos Construções e Serviços Eireli - Valor: R$ 190.000,00. 4º - VN Construções E Incorpo-
rações Eireli - Valor: R$ 204.380,00. 5º - Nordcon Nordeste Construtora Ltda. - Valor: R$ 206.680,00. 
6º - Pinheiro & Braga Construções e Engenharia Ltda. - Valor: R$ 218.160,00. 7º - Construforte 
Construções Eireli - Valor: R$ 229.640,00. LICITANTE DESCLASSIFICADA: - Construtora e Serviços 
Exclusiva Ltda. Maiores informações poderão ser obtidas junto a Comissão Permanente de Licitação, 
Rua Orcine Fernandes, S/Nº - Centro - Sapé - PB, no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis.

Telefone: (83) 8146-1430.
Email: cplsape1@gmail.com.

Sapé - PB, 01 de Novembro de 2016
MARCELO DE SOUZA PEREIRA

Presidente da Comissão

Fernando Augusto Dantas da Costa Júnior EIRELI-ME torna público que requereu a SEMAM- Secretaria 
de Meio Ambiente a Licença de operaçãopara atividade de controle de pragas urbanas e manutenção 
predial situadoAv. Professor Paredes, 175, Torre, João Pessoa-PB.

COWBOY COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES LTDA-ME - CNPJ/CPF Nº 
14.027.002/0001-89. Torna público que a SUDEMA - Superintendência de Administração do Meio 
Ambiente, emitiu a Licença de Operação nº 3374/2016 em João Pessoa, 4 de outubro de 2016 - Pra-
zo: 1095 dias. Para a atividade de: Comércio varejista de combustíveis (gasolina, álcool e diesel), 
lubrificante loja de conveniência e serviço de troca de óleo lubrificante. Na(o) RUA INSPETORA 
EMILIA MENDONÇA GOMES - Nº 47  Município:  JOÃO PESSOA - UF: PB.  Processo: 2016-004023/
TEC/LO-2468.

AQUAFER-AQUACULTURA FERNANDO LTDA - CNPJ/CPF Nº 04.032.697/0001-33. Torna público 
que a SUDEMA - Superintendência de Administração do Meio Ambiente, emitiu a Licença de Operação 
nº 3413/2016 em João Pessoa, 6 de outubro de 2016 - Prazo: 730 dias. Para a atividade de: Fazenda 
de Piscicultura e Camarão cultivados em 06 viveiros; Crassostrea sp e Macroalgas cultivados nos 
06 viveiros e nos canais; e 02 Bacias de Sedimentação, totalizando 31,93ha. Na(o) -  BARRA DE 
MAMANGUAPE, RIO TINTO  Município:  RIO TINTO - UF: PB.  Processo: 2016-006724/TEC/LO-3125.

EMPRESA EXPRESSO GUANABARA S/A - CNPJ/CPF Nº 41.550.112/0019-22. Torna público que 
a SUDEMA - Superintendência de Administração do Meio Ambiente, emitiu a Licença de Operação 
nº 3235/2016 em João Pessoa, 21 de setembro de 2016 - Prazo: 730 dias. Para a atividade de: 
TRANSPORTE COLETIVO DE PASSAGEIROS INTERMUNICIPAL E INTER ESTADUAL, PRESTA-
ÇÃO DE SERVIÇOS DE MECÂNICA, LAVAGEM DE VEÍCULOS, TROCA DE ÓLEO E POSTO DE 
ABASTECIMENTO DOS ÔNIBUS. Na(o) - RUA SANTA CLARA, Nº 1007, LOT. PLANALTO, MULTIRÃO 
Município: BAYEUX - UF: PB.  Processo: 2015-002154/TEC/LO-9706.
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