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l Prefeito de Sousa é proibido de convocar aprovados em concurso. Página 3 

l Lixo e redes de pesca mataram 100 tartarugas este ano na PB. Página 7

l Estado aumenta investimento em segurança e reduz violência. Página 8

l Churrasco é vilão do aquecimento global, dizem especialistas. Página 14

www.paraiba.pb.gov.br auniao.pb.gov.br facebook.com/uniaogovpb Twitter > @uniaogovpb

Sol e poucas 
nuvens

Sol e poucas 
nuvens
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Três despachantes foram presos ontem em ação da Polícia Civil da Paraíba e da Corregedoria do Detran. Eles são 
suspeitos de fraudar documentos e legalizar aproximadamente 150 veículos roubados em quatro estados.  PÁGINA 5

Polícia desmonta
fraude no Detran

Foto: Edson MatosLegalização de carros roubados

DÓLAR    R$ 3,234  (compra) R$ 3,236  (venda)
DÓLAR TURISMO  R$ 3,080  (compra) R$ 3,400  (venda)
EURO   R$ 3,617  (compra) R$ 3,621  (venda)

Nublado com 
chuvas ocasionais

Esportes

Ideme

Canadá: Kaio Márcio 
estará em Mundial 

Preço da cesta 
básica sobe em JP 

Participação do nada-
dor paraibano foi confir-
mada pela Confederação 
Brasileira de Desportos 
Aquáticos.  PÁGINA 22

Aumento médio foi 
de 1% e frutas estão en-
tre os itens com maio-
res altas. PÁGINA 7
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Chico César e
Quinteto da PB

Músicos participam 
hoje de concer-
to beneficente 
para ajudar no 
tratamento de 
câncer do vio-
loncelista Nel-
son Campos. 
PÁGINA 9

Cagepa “prepara” Rio ParaíbaOperação Enem começa hoje 405 benefícios são bloqueados
transposIção do são francIscosEgurança públIca bolsa famílIa no Estado

a Cagepa anunciou ontem que vai iniciar a limpeza 
de calhas para o recebimento da água.  PÁGINA 5

ações de policiamento vão ganhar o reforço de 
1,4 mil PMs em 51 municípios do Estado.  PÁGINA 6

Ministério suspeita que CPFs tenham sido usados 
em doações a campanhas eleitorais.  PÁGINA 18

seis ministros já se disse-
ram favoráveis ao impedimento 
de “ficha suja” na Presidência da 
Câmara e do senado.  PÁGINA 13      

Maioria do STF vota 
para impedir réu de 
assumir Presidência

Câmara e Senado

Julgamento foi suspenso após 
pedido de vistas de Dias Toffoli

O delegado Nélio Carneiro (E), 
em entrevista coletiva, explica 

os detalhes da investigação

Foto: Nelson Jr.



É muito difícil, praticamente impossí-
vel, encontrar hoje em dia um brasileiro, 
ou brasileira, que não tenha sido vítima de 
algum tipo de violência. Isso em qualquer 
cidade, qualquer estado ou qualquer região 
do país. A brutalidade, de maior ou menor 
potência, está incorporada ao cotidiano da 
vida nacional.

A vida perde sua importância a cada 
dia, e muitos a tiram de seus semelhantes 
por motivos muitas vezes banais. O resul-
tado de uma simples partida de futebol, por 
exemplo, já motivou brigas que resultaram 
em mortes. E o trânsito parece liderar a 
classificação das causas que geram agres-
sões físicas e verbais.

Em nosso país, o assunto “violência” é 
discutido, diariamente, nas igrejas, nas casas, 
nas calçadas, nos bares, nas paradas de ôni-
bus, nos supermercados, nas farmácias, nas 
filas de cinema, enfim, em todos os lugares 
onde a chamada “coletividade” ganha corpo, 
a partir do encontro de duas ou mais pessoas.

Faz muito tempo que a violência deixou de 
ser privilégio das grandes cidades brasileiras. 
Hoje, a agressividade está presente, também, 
nos municípios de médio e pequeno porte, 
alastrando-se, inclusive, pela zona rural, onde, 
outrora, a maioria da população campesina 
conseguia viver com menos assombro.

Os elevados índices de violência, regis-
trados no Brasil, são comprovados sistema-
ticamente pelos institutos que investigam 
o nosso “convívio” social, como aconteceu 

agora, com o Datafolha, cuja mais recente 
pesquisa indica que três entre quatro brasi-
leiros têm medo de ser agredidos ou assas-
sinados.

Os números do Datafolha, divulgados 
pelo Fórum Brasileiro de Segurança Pública, 
são alarmantes, e exprimem a necessidade 
urgente de tomadas de decisões, pelo poder 
público, em parceria com a sociedade, que 
apontem ao menos para a perspectiva con-
creta de reversão desse quadro assustador.

Os entrevistados pelo Datafolha, em 
sua maior parte, confessam que têm medo 
de ser assassinados ou agredidos por bandi-
dos e policiais. E quanto menor a renda do 
indivíduo, maior a chance dele ser vitimado, 
o que atesta que as desigualdades sociais, 
por si sós, são poderosas modalidades de 
violência.

O contexto político nacional, ao que tudo 
indica, não favorece o combate à violência, 
haja vista que toda a energia do Governo Fe-
deral está sendo canalizada, neste momento, 
no sentido de tentar legitimar-se, como for-
ma de defender-se da forte reação que sofre 
de setores organizados da sociedade.

Por esse motivo, parece distanciar-se, 
também, da concretização, o pacto nacional 
contra a violência, proposto pelo governa-
dor Ricardo Coutinho, na forma da criação 
de um Ministério da Segurança Pública. 
Resta à população organizar-se massiva-
mente, para lutar até encontrar saídas para 
o problema.

Editorial

Na ordem do dia
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REPUblICANO

A DECISÃO DO STF E O FUTURO DE RENAN

Um grupo de deputados esta-
duais da Frente Parlamentar das 
Águas da AL-PB vai aos municí-
pios de Monteiro (PB) e Sertânia 
(PE) na próxima segunda-feira. 
Os parlamentares vão visitar 
o Açude de Poções, na cidade 
paraibana, reservatório que re-
ceberá as águas do Eixo Leste da 
Transposição do São Francisco. 
A previsão é que a água chegue 
ao reservatório em fevereiro de 
2017.

O governador Ricardo Coutinho 
recebeu ontem, na Granja San-
tana, o prefeito e o vice-prefeito 
eleitos de São Bento, Jarques 
Lúcio e John Lúcio, ambos do 
DEM, para discutir ações e in-
vestimentos no município. Eles 
venceram a eleição contra o 
candidato do PSB, Gemilton Sou-
za, que tentava a reeleição. O 
gestor estadual disse que fará 
visita à cidade, onde o governo 
construiu uma Escola Técnica.

O PDT promove encontro hoje, 
em João Pessoa, com prefeitos 
e vice-prefeitos eleitos pela 
legenda na Paraíba. A reunião 
servirá para debater a conjun-
tura política e econômica, além 
das perspectivas de investi-
mentos nos municípios, cujas 
gestões se iniciam em janeiro. 
Está confirmada a participação 
da vice-governadora Lígia Fe-
liciano e do deputado federal 
Damião Feliciano. 

O deputado Jeová Campos (PSB) saiu em defesa do desembargador Siro Darlan, acusado de conce-
der liminares que teriam ‘beneficiado’ réus condenados, com a soltura. O parlamentar foi o autor da 
proposta de entrega da Medalha Epitácio Pessoa ao magistrado, que nasceu em Cajazeiras. “Se trata 
de uma retaliação da Rede Globo [veiculou matéria sobre a denúncia, no Fantástico] contra quem se 
opõe à posição golpista da emissora. Não tenho dúvida da idoneidade e caráter deste magistrado”. 
Lembrou que Darlan enfrentou a Rede Globo ao questionar a participação de crianças em cenas ina-
dequadas à faixa etária nas novelas.

Ex-deputados federais paraibanos, entre 
os quais Enivaldo Ribeiro, Carlos Dunga, 
Domiciano Cabral e Marcondes Gadelha, 
estão entre os denunciados na Justiça 
por uso indevido de dinheiro público. De 
acordo com a Procuradoria da República, 
443 ex-parlamentares participaram da 
‘Farra das Passagens’: usavam recursos 
do Congresso para pagar passagens de 
familiares e amigos, até para o exterior.

Do secretário de Comunicação da Paraíba, Luís Tôr-
res, ao comentar a negativa do presidente Michel 
Temer (PMDB) em receber o governador Ricardo 
Coutinho (PSB), em audiência: “O governo não es-
conde certa frustração com o presidente se negar. 
Existe uma expectativa com relação ao repasse de 
recursos para tocar obras. Mas o governador não 
vai desacelerar o ritmo das obras na Paraíba”.

O RITmO DE OBRAS CONTINUA
A ‘FARRA DAS PASSAgENS’

FRENTE DAS ÁgUAS

JEOvÁ SObRE SIRO DARlAN: “TEM IDONEIDADE”

ENCONTRO DO PDT

Em maio deste ano, logo após o 
Supremo Tribunal Federal trans-
formar em réu o então presiden-
te da Câmara dos Deputados, 
Eduardo Cunha (PMDB), o Rede 
Sustentabilidade apresentou 
àquela Corte uma ação pedin-
do que o peemedebista fosse 
afastado da função, uma vez 
que ele estaria impedido de as-
sumir, sendo réu em ação penal, 
eventualmente, a Presidência da 
República – o presidente da Casa é o segundo na linha sucessória, em caso de ausência temporária do 
presidente da República e vice-presidente. Ocorre que o STF afastou Cunha a pedido da Procuradoria-
-Geral da República, acusado de fazer manobras para impedir investigações contra ele. Porém, a ação do 
partido não ser julgada, até ontem. Em que pese o pedido de vistas feito por Dias Toffoli, a maioria dos 
ministros votou a favor de que réus não poderão ocupar cargos de vice-presidente da República, pre-
sidente da Câmara, presidente do Senado e presidente do STF. Essa decisão poderá afetar diretamente 
o senador Renan Calheiros (foto), presidente do Congresso, cujo mandato será encerrado em janeiro. É 
que ele, embora ainda não seja réu em ação penal, responde a 11 inquéritos da Lava Jato no STF. Caso 
os ministros o tornem, o peemedebista seria afastado imediatamente do cargo, o que lhe causaria sério 
desgaste político.
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A canção do desespero

Na quarta-feira de finados, acordei 
com uma afirmação peremptória na cabe-
ça: Não, aquele não era o dia dos meus mor-
tos, pessoas do meu afeto que se foram, em 
dias alternados de anos alternados e que, 
habitantes agora da minha memória, fa-
zem-me visitas com suas lembranças vívi-
das, de quando estavam vivos, de quando 
cumpriam comigo a mesma jornada, res-
pirando o mesmo ar, ocupando a mesma 
trilha de espaço-tempo.

Liguei a tevê, e de novo me veio à mente 
a urgência dessa ideia, de que meus mortos 
não têm nada a ver com esse caminhar da 
multidão, nos cemitérios, comprando velas 
e flores, chorando, murmurando preces, ar-
rastando os pés à procura dos túmulos de 
famosos, gente anônima esquadrinhando a 
terra à busca da simplicidade das covas dos 
seus, o desespero estampado nas caras, fei-
to um grito terrível cheio de espanto.

Não sei se de fato os finados precisam 
de um dia no calendário, quando a morte 
assumiu de vez o comando das horas, dos 
minutos, quando todos os dias do ano são 
dias de afirmação da violência, da cruelda-
de, dos velórios à pressa, quando sequer 
houve tempo para a perplexidade, a acei-
tação, e somente o desespero compõe sua 
sinfonia de uma nota única, agônica e longa.

Desliguei a tevê, contemplei os finados 
da minha infância. Pessoas que viveram 
muito, deixaram esse mundo por morte 
natural, avós e pais cujos filhos, no dia 2 
de novembro, acorriam ao cemitério com 
um ramo de flores frescas, uma oração 
antiga e lembranças de vidas retas e boas.

Os finados agora são cadáveres jo-
vens, infantis, idosos e adultos, esquarte-
jados, extraídos da vida por balas perdi-
das, atirados à beira da praia com o último 
sonho ainda exalando nas peles tenras da 
infância.

Não se finaram. A maioria deles saiu 
da vida de supetão, por um estampido, um 
esquecimento, um incidente banal, um 
ódio antigo e incontrolável.

Os cadáveres acumulam-se sem iden-
tificação, em casas, em cemitérios clan-
destinos, em laboratórios refrigerados, e 
a morte, como uma trituradora, vai mar-
cando o ritmo implacável na ampulheta do 
tempo, um, dois, cem, milhões de mortos.

Senti medo. Imaginei um dia de fina-
dos universal, multidões aglomerando-
se nos portões dos cemitérios e nas ruas 
adjacentes, esbracejando, pedindo passa-
gem, um tropel terrível a caminhar, a bra-
mir por piedade, enquanto a morte, irre-
mediavelmente ocupada, ia depositando  
sua colheita implacável na bacia do tempo. 

Não, esse não é o dia dos meus mortos, 
nem nunca o será. Em todos os momentos 
que posso, invento orações para as pessoas 
do meu afeto que se foram, faço reuniões 
amenas para lhes contar, numa espécie de 
ruga do tempo só nossa, as transforma-
ções do mundo, o modo como agora nos 
comunicamos, os planos para o futuro.

Nesses dias, como que cerramos as 
cortinas para esse espetáculo macabro, 
para essa longa nota aguda de deses-
pero, que invade sem trégua o viver do 
nosso tempo.

Artigo Palmari lucena - palmari@gmailcom

Em todos os momentos que posso, invento orações para as pessoas do 
meu afeto que se foram, faço reuniões amenas para lhes contar...”
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Prefeito de Sousa é proibido de convocar 
aprovados em concurso fora das vagas 
Justiça diz que atual gestor, 
André Gadelha, ultrapassou 
limites de responsabilidade 

A justiça decidiu proibir 
o prefeito de Sousa, André 
Gadelha, do PMDB, de no-
mear novos aprovados em 
concurso público realizado 
em 2014. A decisão partiu 
do juiz Renan do Vale Melo 
Marques, da Quinta Vara da 
Comarca de Sousa, através 
de medida liminar manejada 
por ação popular proposta 
pela comissão de transição 
formada pelo prefeito eleito 
Fábio Tyrone, do PSB. 

A decisão liminar proi-
biu a gestão municipal de 
convocar candidatos classi-
ficados, mas fora do número 
de vagas previamente defi-
nido em edital do concurso 
público realizado pela gestão 
Gadelha há dois anos. 

Os advogados funda-
mentaram a ação alegando 
que o atual prefeito, ao con-

vocar pessoas que realizaram 
o concurso, mas ficaram fora 
do número de vagas, provo-
caria aumento significativo 
da despesa corrente com pes-
soal, gerando desequilíbrio  
das contas públicas. 

Em sua decisão o juiz 
Renan do Vale Melo Mar-
ques revelou que o Mu-
nicípio de Sousa já teria 
comprometido 73,08% das 
receitas líquidas com pa-
gamento de despesas com 
a folha de pessoal, desres-
peitando dispositivos cons-
titucionais e a própria Lei 
de Responsabilidade Fiscal 
que estabelece limites com 
gastos desse tipo. 

O magistrado deferiu o 
pedido liminar e fixou mul-
ta pessoal de R$ 100 mil em 
desfavor do prefeito André 
Gadelha, em caso de desobe-
diência, além da tipificação 
de crime de desobediência e 
prática de ato de improbida-
de administrativa. 

“... diante do exposto, 
com base em tudo o mais 
que dos autos consta e ba-
seado nos dispositivos legais 

invocados, DEFIRO o pedido 
de liminar e, em consequên-
cia, DETERMINO que os réus 
se abstenham de nomear 
e empossar os aprovados 
fora das vagas veiculadas no 
Edital (nº 001/2014) do con-
curso público realizado pelo 
Município de Sousa, sob pena 
de imposição de multa pes-
soal ao gestor no importe de 
R$ 100.000,00 (cem mil reais), 
além da caracterização do cri-
me de desobediência e ato 
de improbidade administra-
tiva”, diz trecho da decisão. 

A Comissão de Transi-
ção formatada pelo prefeito 
eleito Fábio Tyrone, do PSB, 
manteve a primeira reunião 
com o prefeito André Gade-
lha, PMDB, na manhã dessa 
quinta-feira (3) nas depen-
dências da Secretaria de 
Educação do Município. 

No encontro ficou defi-
nido que a comissão será re-
cebida pelo secretário de Ad-
ministração da Prefeitura na 
próxima segunda-feira (7). 
Estão também programadas 
visitas a órgãos públicos e 
outras secretarias.

George Wagner 
georgewagner1@gmail.com

O procurador regional da República 
Marcelo Alves Dias de Souza é o novo 
chefe da Procuradoria Regional da Re-
pública da 5ª Região (PRR5). Ele, que era 
procurador-chefe substituto desde 1º 
de outubro de 2015, assumiu o lugar do 
então titular, Antônio Edílio Magalhães 
Teixeira, que deixou o cargo voluntaria-
mente, por motivos pessoais, para retor-
nar a seu Estado de origem, a Paraíba.

 A permanência de Marcelo Alves, 
que num primeiro momento assumiu 
interinamente a chefia, teve respaldo 
do colegiado de membros da PRR5. O 
grupo também acatou o nome de Isabel 
Guimarães da Câmara Lima como che-
fe substituta. Eles foram formalmente 
designados pelo procurador-geral da 
República, Rodrigo Janot, por meio da 
Portaria nº 946, de 28 de outubro de 
2016, para exercer os cargos até 30 de 
setembro de 2017.

 Marcelo Alves ingressou no Mi-
nistério Público Federal (MPF) em 
1997, na Procuradoria da República 
na Paraíba, e depois atuou por oito 
anos na Procuradoria da República 
no Rio Grande do Norte. Em abril de 
2011, foi promovido a procurador re-
gional da República, por merecimen-
to, sendo lotado na PRR1. Veio para a 
PRR5 em 2012, por concurso de remo-
ção. Atualmente, ocupa a coordena-
ção do Núcleo de Apoio Operacional 
à Procuradoria Federal dos Direitos do 

Cidadão (NAOP) na 5ª Região. 
Natural de Natal (RN), ele for-

mou-se em Direito pela Universida-
de Federal do Rio Grande do Norte 
(UFRN), fez mestrado na Pontifícia 
Universidade Católica de São Pau-
lo (PUC-SP) e doutorado pela King’s 
College de Londres. É autor de vários 
títulos, como “Do precedente judicial 
à súmula vinculante” (2006), “Ensaios 
ingleses” (2011), “Retratos ingleses” 
(2012) e “Códigos ingleses” (2013).

Embora não esperasse assumir a 
chefia neste momento, Marcelo Alves 
está pronto para enfrentar os desafios 
e dar o melhor de si para a gestão da 
Unidade. “Minha expectativa é melho-
rar cada vez mais a administração da 
nossa PRR5, melhorar também a convi-
vência entre os servidores, procurado-
res, estagiários e terceirizados que fa-
zem esta Casa andar. Espero contribuir, 
com apoio da nossa excelente equipe, 
para que a PRR5 atenda plenamente 
os anseios da sociedade”, declarou.

Marcelo Alves assume Procuradoria 
Regional da República da 5ª Região

ATÉ SETEMBRO DE 2017

FOTO: Divulgação

FOTO: Divulgação/TJPB
Procurador regional da República, Alves era chefe substituto desde outubro de 2015

Títulos serão outorgados aos desembargadores Marcos Cavalcanti, Fátima Bezerra e José Aurélio

O presidente do Tribu-
nal de justiça da Paraíba, de-
sembargador Marcos Caval-
canti de Albuquerque, e os 
desembargadores josé Auré-
lio da Cruz e Fátima Bezerra 
Cavalcanti receberão cidada-
nia campinense. A outorga 
do Título de Cidadão Campi-
nense aos magistrados ocor-
rerá durante sessão Solene, 

a ser realizada às 11h, do 
próximo  dia 11 de novem-
bro, na Câmara Municipal de 
Campina Grande.

A propositura da cidada-
nia ao presidente Cavalcanti 
foi apresentada pelo verea-
dor  Antônio Alves Pimen-
tel Filho, atual presidente 
da Câmara Municipal. já os 
vereadores Nelson Gomes e 

Alexandre do Sindicato são 
autores da propositura de 
cidadania ao desembargador 
josé Aurélio, enquanto que o 
título de cidadania para a de-
sembargadora Fátima Bezer-
ra foi apresentado pelo ex-
vereador e atual deputado 
estadual, Bruno Cunha Lima 
e, subscrito, pelo ex-verea-
dor Assis da Costa.

Três desembargadores recebem 
título de cidadania campinense

CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE

Durante o mês de ou-
tubro a Coordenadoria da 
Infância e juventude (Coin-
ju), do Tribunal de justiça 
da Paraíba, realizou dez 
audiências concentradas 
nas casas de acolhimento 
de joão Pessoa. No total, 89 
crianças e adolescentes fo-
ram ouvidas, das quais duas 
foram reencaminhadas para 
suas famílias de origem e 
cinco para adoção.

O objetivo das audiên-
cias, que são realizadas a 

cada seis meses, é regulari-
zar a situação das crianças 
e adolescentes que moram 
nas instituições. Durante 
os encontros, foram acer-
tadas medidas para forta-
lecer os vínculos familiares 
que irão possibilitar a rein-
tegração dos acolhidos com 
seus parentes.

“O trabalho continua 
no esforço de viabilizar-
mos uma aproximação en-
tre eles e suas famílias. O 
principal trabalho de todos 

que compõem a rede de 
proteção à infância e ju-
ventude, nesses casos, é o 
fortalecimento do vínculo 
familiar”, ressaltou o juiz 
Adhailton Lacet, coordena-
dor da Coinju.

Além disso, nas au-
diências concentradas são 
tomadas providências para 
trabalhar a autonomia dos 
adolescentes que não vol-
tarão a conviver com seus 
familiares ou irão para uma 
família substituta.

Audiências encaminham cinco 
crianças para adoção na capital

ENTRE 89 OUvIDAS

O Pleno do Tribunal 
de justiça da Paraíba apre-
ciou 46 processos no mês 
de outubro, sendo 25 ações 
judiciais e 21 feitos admi-
nistrativos. Os julgamentos 
ocorreram durante a reali-
zação de três sessões, con-
forme relatório divulgado 

pela assessoria do órgão.
Dentre os processos 

analisados pelo colegiado, 
houve mandados de segu-
rança, agravos internos, ha-
beas corpus, notícias-crime, 
embargos de declarações, 
inquérito policial, indicação 
para vaga do Tribunal Regio-

nal Eleitoral, entre outros.
Além dos membros titu-

lares da Corte, também atua-
ram como substitutos de de-
sembargadores, no período, 
os juízes joão Batista Barbo-
sa, Tércio Chaves de Moura, 
Gustavo Leite Urquiza e Car-
los Antônio Sarmento.

Pleno do Tribunal de Justiça 
divulga produção de outubro

TOTAL DE 46 PROCESSOS

“Minha expectativa é 
melhorar cada vez mais 
a administração da 
nossa PRR5”
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Políticas

Estudantes assumem protagonismo 
contra governo Temer, diz Charliton
Manifestantes protestam 
na Paraíba contra PEC 241 
e reforma do Ensino Médio

FOTO: Divulgação

Na última terça-feira 
(1º), o juiz convocado Tércio 
Chaves de Moura decidiu, ao 
negar pedido de liminar, que 
os defensores públicos inati-
vos não podem participar da 
eleição destinada à elabora-
ção da lista tríplice para esco-
lha do defensor público-geral 
para o biênio 2017/2018.

Com a decisão, o rela-
tor indeferiu mandado de 
segurança impetrado pelos 
defensores públicos aposen-
tados. Eles recorreram, no 
2º Grau, contra ato em tese 
praticado pelo presidente 
do Conselho Superior da De-
fensoria Pública, Ivanildo de 
Oliveira Brito, que, por meio 

da Resolução nº 033/2016, 
teria excluído os defensores 
públicos inativos do colégio 
que elegerá o novo defensor 
público-geral do Estado para 
os próximos dois anos.

Os defensores aposen-
tados, ainda, alegaram a tese 
de que são membros da De-
fensoria Pública do Estado e, 

por isso, têm direito ao voto, 
nos termos da Lei Comple-
mentar nº 80/94, alterada 
pela Lei Complementar nº 
1232/2009.

Ao negar a liminar, o 
juiz Tércio Chaves ressaltou 
não vislumbrar a presença 
dos requisitos necessários à 
concessão da medida pleite-

ada, uma vez que a lei com-
plementar citada, que orga-
niza a Defensoria Pública da 
União, do Distrito Federal e 
dos Territórios e prescreve 
normas gerais para sua orga-
nização nos estados trata os 
‘membros’ ou ‘integrantes da 
carreira’ da Defensoria como 
sendo aqueles que se encon-

tram na ativa.
“Assim, em um juízo de 

cognição sumária, entendo 
que a redação da Resolução 
nº 033/2016 está em con-
sonância com a legislação de 
regência, ao estabelecer que 
apenas os defensores públi-
cos em atividade podem vo-
tar”, concluiu o relator.

O presidente estadual do 
Partido dos Trabalhadores da 
Paraíba, Professor Charliton, 
está acompanhando de perto 
as manifestações nos Institu-
tos Federais de Educação da 
Paraíba, localizados nas cida-
des de João Pessoa, Cabedelo 
e Sousa, e as organizações no 
campus I da Universidade Fe-
deral da Paraíba. 

Segundo o Professor 
Charliton, o momento é de 
importantes mobilizações 
no País, pois estão para ser 
aprovadas a PEC 241, que no 
Senado é chamada PEC 55, e a 
Medida Provisória de Reforma 
do Ensino Médio no Brasil. “Os 
estudantes estão dando uma 
resposta de que é possível sim 
fazer o enfrentamento de for-
ma clara, forte e consistente”. 

“A ocupação pacífica 
das escolas, universidades 
e dos institutos federais é o 
caminho para que possamos 
lutar por nossos direitos, e 

sabemos que o Governo Gol-
pista, com apoio do Judiciá-
rio e da mídia, tenta, a todo 
custo, construir dois Brasis, 
aumentando assim as dife-
renças sociais. Todos esses 
movimentos também estão 
servindo para encorajar ou-
tras mobilizações no nosso 
país”, acrescentou. 

O presidente estadu-
al do PT da Paraíba frisou 
que esse é um movimento 
histórico do ponto de vis-
ta político: “Os estudantes 
brasileiros estão assumindo 
o protagonismo de fazer o 
enfrentamento, assim como 
em 2013, quando ocorreram 
aquelas grandes manifesta-
ções que sacudiram o Brasil 
naquela época”.

“É imprevisível saber 
quais serão as próximas 
ações do Governo Golpista 
em relação a esses movimen-
tos, mas precisamos ficar 
atentos, pois não é possível 
aceitarmos qualquer ato de 
repressão e força contra os 
estudantes que estão mobili-
zados em todo o Brasil”, aler-
tou o Professor Charliton.  Presidente estadual do PT acredita que mobilização dos estudantes em todo o País tem servido para incentivar outras categorias

Sempre disponível a 
mostrar à sociedade como 
promove o controle e a fisca-
lização das verbas públicas, o 
Tribunal de Contas da Paraí-
ba recebeu, nessa quinta-fei-
ra (3), a visita de um grupo de 
70 alunos do 10º período do 
curso de Direito da Universi-
dade Federal da Paraíba.

O presidente do TCE-PB, 
conselheiro Arthur Cunha 
Lima, ao abrir a sessão ple-
nária que, excepcionalmente 
foi transferida da quarta-fei-
ra (2) para a quinta (3), em 
razão do feriado do Dia de 
Finados, deu boas-vindas aos 
alunos e destacou a iniciativa 

do tribunal em ampliar sua 
política de transparência e 
de transferência de conheci-
mento a todos os segmentos 
da sociedade. Em especial, 
observou, ao universo aca-
dêmico de onde saem regu-
larmente aqueles que um dia 
atuarão profissionalmente 
junto à Corte.

Por sua vez, ao saudar 
os alunos em nome do Mi-
nistério Público de Contas, 
a procuradora-geral Sheyla 
Barreto, destacou a impor-
tância de os alunos terem a 
oportunidade de acompa-
nhar, na prática, o trabalho 
de fiscalização e controle dos 

recursos públicos vendo, na 
prática, o funcionamento da 
instância máxima decisória 
da Corte. E, ainda, conhecen-
do em detalhes as principais 
ferramentas de controle, de 
uso do tribunal e plenamente 
acessíveis à sociedade.

Acompanhados do pro-
fessor de Direito Municipal da 
UFPB, Carlos Bráulio, os estu-
dantes assistiram inicialmen-
te ao julgamento da prestação 
de contas da Prefeitura de São 
Sebastião de Lagoa de Roça, 
exercício 2013, constante de 
uma pauta de 25 processos, 
dos quais 14 envolvendo exa-
mes de contas de órgãos pú-

blicos e empresas do Estado, 
Prefeituras e Câmaras de Ve-
readores.

“Visitas como esta aju-
dam a unir o conhecimento 
teórico dos alunos à realida-
de, no campo prático de sua 
atuação. Como professor, já 
testemunhei muitas situa-
ções de estudantes pratica-
mente concluintes não co-
nhecerem minimamente as 
Cortes onde brevemente vão 
atuar. Por isto é muito impor-
tante que o TCE da Paraíba 
mantenha sempre suas por-
tas abertas a esse público”, 
observou o professor Carlos 
Bráulio.

Servidores inativos não poderão participar de eleição

Alunos estudam controle de gastos 

ESCOLHA DO NOVO DEFENSOR PÚBLICO-GERAL

UFPB VISITA O TRIBUNAL DE CONTAS

Gabinete abre novas vagas para 
programa ‘Aprendiz de Vereador’

O gabinete do vereador 
Lucas de Brito (PSL) abriu edi-
tal para processo seletivo de 
ingresso e formação de qua-
dro de reserva do Programa de 
Estágio-Visita “Aprendiz de Ve-
reador”. O programa é voltado 
para estudantes que estejam 
cursando o Ensino Superior e 
têm a finalidade de aproximar o 
meio acadêmico do Parlamento 
Municipal.

As inscrições estão aber-
tas até o dia 11 de novembro, 
através do endereço eletrônico 
http://lucasdebrito.com. Esta-

rá habilitado à inscrição o estu-
dante regularmente matricula-
do em cursos de nível superior, 
o qual tenha concluído, no ato 
da convocação, pelo menos 40% 
da carga horária ou dos créditos 
do curso, independentemente 
do semestre em que esteja for-
malmente matriculado.

Após realizar a pré-inscri-
ção online, o candidato deverá 
comparecer ao gabinete do ve-
reador Lucas de Brito, situado 
na Câmara Municipal de João 
Pessoa (CMJP), para fazer a con-
firmação da inscrição. A data 

provável de realização das pro-
vas é 19 de novembro deste ano.

O prazo de validade da 
seleção será de seis meses, a 
contar da data da publicação 
do respectivo resultado final, 
podendo ser prorrogado por 
igual período. “O estágio é de 
natureza voluntária e estimula 
a participação democrática e o 
exercício da cidadania, propor-
cionando ao estagiário conhe-
cer e acompanhar de perto o 
funcionamento da Câmara Mu-
nicipal de João Pessoa”, desta-
cou Lucas de Brito.



Operação Enem 2016 
é deflagrada hoje pela 
Polícia Militar na Paraíba
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Eles são suspeitos de 
legalizar veículos roubados ou 
clonados de outros estados

Três despachantes são presos na PB
OPERAÇÃO CADASTRO IRREGULAR

A Polícia Civil da Paraí-
ba, juntamente com a Cor-
regedoria do Departamento 
Estadual de Trânsito (Detran
-PB), prendeu na madrugada 
de ontem três despachantes 
suspeitos de legalizar veícu-
los roubados ou clonados na 
Paraíba, desde o mês de ja-
neiro, dos estados do Rio de 
Janeiro, Rio Grande do Norte, 
Pernambuco e Ceará. Segun-
do informações do correge-
dor do Detran-PB, Valberto 
Lira Júnior, eles conseguiram 
legalizar em cartórios das ci-
dades de Remígio, Santa Rita 
e João Pessoa aproximada-
mente 150 automóveis. Os 
despachantes acusados pela 
fraude foram detidos em 
João Pessoa, através de uma 
operação que investiga irre-
gularidades na transferência 
de veículos no órgão. 

Toda a documentação 
fraudulenta foi apreendida 
em três residências e escri-
tórios de despachantes atra-
vés de seis mandados de 
busca e apreensão. Com os 
despachantes detidos foram 
apreendidos vasta quantidade 
de cheques no valor de R$ 50 
mil, processos com falsificação 
junto ao Detran, documentos 
de reconhecimento de firma 
sem assinatura, carimbos e 
selos de cartórios e selos digi-
tais falsificados do Tribunal de 
Justiça da Paraíba.  

De acordo com Valberto 
Júnior, a fraude foi detectada 
a partir da prisão de um des-
pachante no mês de janeiro 
deste ano. Ele foi detido por 
uso indevido de um código 
de acesso do próprio Detran 
com a ajuda de um funcioná-
rio do órgão que também está 
preso. "A falsificação que eles 
praticavam apontam para um 
cartório de Santa Rita, outro 
da cidade de Remígio e um da 
capital, mas não há indícios 
que os cartórios participavam 
da fraude", disse Valberto.

Investigações continuam
As investigações, segundo 

o delegado de Roubos e Furtos 
de Veículos, Nélio Carneiro, 
vão continuar sendo feitas, 
no sentido de descobrir se há 
mais funcionários do Detran 
ou despachantes envolvidos. 
O objetivo é prender também 
os membros de organizações 
criminosas que roubam ou 
furtam os veículos. Os despa-
chantes já detidos, Franklin 
Rocha, Jardes Meira e José Oli-
veira da Silva, proprietário da 
empresa Duda Emplacamen-
tos, são credenciados junto ao 
Conselho Regional de Despa-
chantes e Documentalistas da 
Paraíba. 

O delegado de Crimes 
contra o Patrimônio, Aldrovilli 
Grisi, afirmou que na residên-
cia do despachante Franklin, 
além de vasta documentação 
falsa, também foi apreendi-
da uma grande quantidade 
de munições e uma pistola. 
"Percebemos que há uma li-
gação criminosa entre os des-
pachantes investigados, uma 
vez que na localização dos 
documentos encontrados na 
casa do Franklin, ele apontou 
imediatamente os outros dois 
que trabalhavam com a fraude 
da documentação de veículos 
roubados ou clonados", disse 
o delegado Grisi.

José Alves
zavieira2@gmail.com

Delegados Aldrovilli Grisi e Nélio Carneiro, o corregedor Valberto Lira Júnior e o superintendente do Detran, Agamenon Vieira, deram os detalhes ontem durante coletiva 

Usuários da linha  
de transportes coleti-
vos 207 – Penha pre-
cisam ficar atentos a 
partir do próximo fim 
de semana para al-
terações promovidas 
pela Superintendência 
Executiva de Mobili-
dade Urbana (Semob).

Aos domingos, a 
linha não estará mais 
operando. No entan-
to, os veículos serão 
incorporados a 2307 
- Penha/Rangel/Pedro 
II, para que não ocorra 
prejuízo na oferta do 
serviço à comunidade. 
De segunda-feira a sá-
bado, ela permanece 
operando sem mu-
dança entre os bairros 
Penha e Mangabeira. 

A Semob-JP infor-
ma ainda que está dis-
ponível para tirar dú-
vidas sobre o assunto 
pela Central de Recla-
mações e Informações 
(Cerin) nos números: 
0800 281 1518, 3218-
9330, 3218-9336 e 
3218 9310 (Terminal 
de Integração do Va-
radouro).

Linha de 
ônibus da 
Penha será 
alterada

A 207-Penha 
não vai 
operar aos 
domingos e 
os veículos 
serão 
incorporados 
à linha 2307

Uma empresa contrata-
da pela Cagepa vai iniciar no 
dia 13 os serviços de limpeza 
da calha e a remoção de todos 
os impedimentos para que o 
Rio Paraíba possa receber as 
águas da transposição do Rio 
São Francisco que deverão cair 
no Açude Epitácio Pessoa, no 
município de Boqueirão. O re-
servatório, que está com pouco 
mais de 6% de sua capacidade 
de acumulação (mais de 400 
milhões de metros cúbicos), é 
a única alternativa de abaste-
cimento de Campina Grande e 
mais 18 cidades do Comparti-
mento da Borborema. 

O anúncio foi feito na ma-
nhã de ontem em Campina 
Grande, pelo diretor-presiden-
te da Cagepa, Marcus Vinicius 
Fernandes, durante entrevista 
coletiva na sede do Escritório 
Regional da empresa na cida-
de. Questionado a respeito da 
existência de um plano B para 
assegurar o abastecimento 
d’água, ele explicou que a Cage-
pa está  contando com a chega-
da das águas da transposição, 
em meados de 2017 e da qua-
dra chuvosa do início do ano. 

De acordo com o presidente 
da Cagepa, os meteorologistas 
estão na expectativa de chuvas 
dentro da média na região, en-
sejando uma recarga expressi-
va no Açude de Boqueirão. 

Marcus Vinicius des-
cartou a construção de uma 
adutora de engate rápido do 
Açude de Poções em Montei-
ro para o Açude de Boquei-
rão, conforme está proposto 
numa ação ajuizada pela Pro-
curadoria Geral do Município 
de Campina Grande. O gestor 
da estatal de saneamento es-
clareceu que se essa alternati-
va fosse viável teria um custo 
de R$ 270 milhões e deman-
daria um tempo de oito a dez 
meses, sem falar no percurso 
de 124 km que a adutora co-
briria.  No entendimento dele, 
nesse espaço de tempo as 
águas da transposição já esta-
riam chegando ao sistema de 
Boqueirão e a quadra chuvo-
sa já teria provocado uma re-
carga de água no manancial.

Ele classificou como “de-
sarrazoada” a ação promovi-
da contra a Cagepa pela Pro-
curadoria Geral do Município 
de Campina Grande. Segundo 
ele, faltaram embasamentos 
técnicos na peça inicial. Vini-

cius também manifestou es-
tranheza pelo fato de apenas 
a Cagepa – na condição de 
usuária da água do Açude de 
Boqueirão – ser alvo de uma 
representação, que deveria 
envolver o Governo Federal, 
ao qual pertencem Depar-
tamento Nacional de Obras 
Contra as Secas (Dnocs) – 
dono do Açude de Boqueirão, 
e a própria Agência Nacional 
de Águas (ANA), a quem cabe 
dar o aval para qualquer tipo 
de empreendimento na área 
de recursos hídricos.  

           
Cagepa não é omissa 
De acordo com o presi-

dente da Cagepa, a estatal não 
pode ser tachada de omissa. 
“Não é verdade que a Cagepa 
ficou silente nesse período. 
Não é verdade que a  Cagepa 
não estudou alternativas. Es-
tudamos alternativas, sim. Es-
tudamos alternativas de trazer 
água da barragem de Araçagi, 
trazer água de João Pessoa, da 
barragem de Saulo Maia, em 
Areia. Toda vez que nos é che-
gado qualquer tipo de solução, 
a gente passa aos nossos téc-
nicos, para que possa ser dada 
uma resposta técnica”.

Marcus Vinicius ain-

da explicou que a perda por  
evaporação e consumo cor-
responde a um centímetro, 
variando de acordo com a 
maior intensidade da insola-
ção. “Quanto maior o espelho 
d’água, maior a incidência de 
evaporação”. Ele disse que o  
limite de captação de água 
do Açude de Boqueirão para 
abastecer Campina Grande 
é de 650 litros por segundo, 
determinado pela Agência 
Nacional de Águas (ANA), le-
vando em consideração um 
volume de 20 milhões de 
metros cúbicos armazenado 
pelo Açude de Boqueirão. 

O dirigente da Cagepa 
ainda sustentou que a  estru-
tura da empresa,  havendo 
água no Açude de Boqueirão, 
é suficiente para atender  to-
talmente as necessidades da 
população de Campina. A em-
presa tem capacidade de tra-
tar 1.600 litros de água por 
segundo. “Não existe plano 
B milagroso para resolver o 
problema do abastecimento 
da cidade. Ou é a transposi-
ção ou a chegada das chuvas 
da quadra invernosa da re-
gião. A Cagepa poderá captar 
água até do porão do Açude 
de Boqueirão”, sustentou.

Cagepa anuncia limpeza do Rio Paraíba
TRANSPOSIÇÃO DO SÃO FRANCISCO

Chico José
chicodocrato@gmail.com

Anúncio foi feito ontem pelo diretor-presidente da Cagepa, Marcus Vinícius Fernandes, na sede regional da empresa, em Campina Grande 
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Polícia Militar deflagra hoje a 
Operação Enem 2016 na Paraíba
Policiais vão atuar na 
escolta das provas e nos 
locais do exame no Estado

Tudo pronto para a 
revisão final do curso Pré-
-Vestibular Social (PBVest) 
promovido pelo Governo do 
Estado, por meio da Secre-
taria de Estado da Educação 
(SEE). A aula está marcada 
para hoje. O ‘aulão’, intitu-
lado “Em Cima da Hora”, vai 
ser realizado pela internet, 
no portal do PBVest (pbvest.
pb.gov.br), e em Escolas da 
Rede Estadual, em João Pes-
soa, Campina Grande e Pa-

tos. A revisão começa às 8h 
e vai até as 17h. O objetivo 
é orientar os alunos na reta 
final do Exame Nacional do 
Ensino Médio (Enem).

Em João Pessoa, o “Em 
Cima da Hora” vai acontecer 
no Liceu Paraibano, no centro 
da cidade. Em Campina Gran-
de, será na Escola Dr. Elpídio 
de Almeida (o Estadual da 
Prata). Já em Patos, o ‘aulão’ 
vai ser realizado na Escola 
Monsenhor Manuel Vieira. 

Pela internet, os interessados 
no conteúdo podem acessar, 
de graça, o site do PBVest e, 
mesmo depois da aula, po-
dem obter o material em for-
mato PDF, para download. 

“A intenção da SEE é 
reforçar e ampliar os co-
nhecimentos dos alunos da 
3ª série do Ensino Médio e 
egressos das escolas da rede 
pública do Estado da Paraíba 
que pretendem concorrer às 
vagas dos cursos de gradua-

ção por meio do Enem ou de 
outros processos seletivos”, 
explicou o coordenador do 
PBVest, Américo Falcone. 

Este ano, o PBVest ino-
vou com a utilização do apli-
cativo “Studos” composto 
por questões de simulados. 
Com o aplicativo, o aluno re-
solveu questões de simula-
dos, intensificando o estudo 
na disciplina onde ele verifi-
cou que estava com dificul-
dades no aprendizado.

A Polícia Militar inicia, 
na manhã de hoje, a Opera-
ção Enem 2016, que vai mo-
bilizar um reforço de 1.400 
policiais militares e 300 via-
turas para atuarem na escol-
ta das provas, dos cadernos 
de respostas e no policia-
mento dos locais de reali-
zação do exame em todo o 
Estado. Na Paraíba, o Exame 
Nacional do Ensino Médio 
(Enem) acontece em 51 cida-
des, seis a menos em relação 
ao ano passado.

O coordenador de pla-
nejamento da Polícia Militar, 
tenente coronel Montgomery 
Silva, ressaltou que o adia-
mento das provas para 2.468 
candidatos não afetou o es-
quema de segurança para a 
operação, que foi definido 
no dia 18 de outubro do mês 
passado. “Não altera porque 
são apenas quatro locais de 
provas a menos, nas cidades 
de Cabedelo, Areia e Bana-
neiras. O efetivo que estava 
destinado para esses locais 
será remanejado e reforça-
rá outras cidades onde será 
realizado o exame”, explicou, 
informando que a PM estará 

presente nos 474 locais de 
prova.

A operação da PM come-
ça com a escolta dos carros 
dos Correios que vão trans-
portar as provas das unida-
des centralizadoras (em João 
Pessoa e Campina Grande) 
para as unidades distribui-
doras, que ficam nas cidades 
onde será realizado o exame, 
sob um forte esquema de 
segurança. O mesmo traba-
lho será feito ao término do 
Enem, no domingo (6), com 
a escolta dos gabaritos dos 
candidatos. As rotas utiliza-
das estão sendo mantidas 
em sigilo.

Durante a realização das 
provas, no sábado (5) e do-
mingo (6), os policiais milita-
res farão o policiamento em 
todas as escolas. Nas imedia-
ções dos locais de realização 
do exame, as rondas motori-
zadas serão intensificadas - 
com auxílio de drones - para 
prevenir roubos a pessoas, 
furtos a veículos e também 
para coibir a perturbação do 
sossego (som alto) nas ruas 
adjacentes.  

A Operação Enem/2016 
da Polícia Militar só termina 
na segunda-feira (7), quando 
todos os cadernos de respos-
tas estiverem nas unidades 
centralizadoras.

Foto: Roberto Guedes

Aulão vai ser realizado das 8h às 17h pela internet, no portal do PBVest e em escolas de João Pessoa, Campina Grande e Patos 

PBVest promove revisão para o exame

Mais de 235 mil inscritos farão as provas

UEPB inscreve para vagas do Sisu 2016.2

Após a rotina de 
estudos e em meio à an-
siedade nos dias que an-
tecedem o Enem, o estu-
dante deve ficar atento 
ao material que precisa 
levar no dia da prova e 
ao que não é permitido 
durante o exame.

Para fazer as provas, 
a redação e preencher 
o cartão de respostas, o 
candidato terá de usar 
caneta esferográfica de 
tinta preta, fabricada 
com material transpa-
rente. Outra cor de tin-
ta impossibilita a leitura 
óptica do cartão de res-
postas. Não é autorizado 
o uso de celular ou qual-
quer aparelho eletrôni-
co durante as provas. Os 
aparelhos terão de ser 
colocados em um porta
-objetos com lacre, que 
ficará embaixo da cadei-
ra até o final das provas.

Nas últimas edições 
do Enem, candidatos 
foram eliminados por 
postar imagens da prova 
em redes sociais. O dire-
tor do Colégio Concór-
dia, de São Paulo, Edson 
Wander Eller, alerta os 
estudantes para o ris-
co de tirar fotos e usar 
redes sociais no exame. 
“Hoje, com a moda dos 
selfies, é comum o aluno 
entrar na sala e querer 
fotografar a prova e pu-
blicar nas redes sociais. É 
importante lembrar que 
o Ministério da Educa-
ção e outros órgãos do 
governo fazem o acom-
panhamento disso e 
podem fazer com que o 
aluno seja desclassifica-
do”, diz o professor.

O candidato tam-
bém não poderá usar lá-
pis, lapiseira, borrachas, 
livros, manuais, impres-

sos, anotações, óculos 
escuros, boné, chapéu, 
gorro e portar armas de 
qualquer espécie, mes-
mo com documento de 
porte. Se estiver com um 
desses objetos, eles de-
verão ser colocados no 
porta-objetos.

Neste ano haverá, 
pela primeira vez, iden-
tificação biométrica dos 
estudantes. O objetivo 
é prevenir fraudes. As 
impressões digitais se-
rão colhidas durante as 
provas. O Ministério da 
Educação informou que 
também haverá fiscali-
zação dos lanches dos 
candidatos.

Ao receber a prova, 
é importante verificar se 
o caderno de questões 
e o cartão de respostas 
têm a mesma quantida-
de de itens e se não há 
defeito gráfico. É reco-
mendado ler e conferir 
as informações no cader-
no de questões, no car-
tão-resposta, na folha 
de redação e na lista de 
presença.

O aluno poderá 
deixar o local após duas 
horas do início da prova 
e sair com o caderno de 
questões nos últimos 30 
minutos antes do fim das 
provas. Quem descum-
prir, será eliminado.

O documento de 
identidade com foto é 
obrigatório. Pode ser 
apresentada a carteira 
de identidade, identi-
dade expedida pelo Mi-
nistério da Justiça para 
estrangeiros, carteiras 
expedidas por ordens ou 
conselhos de classes vali-
dadas por lei, carteira de 
trabalho, certificado de 
reservista, passaporte ou 
a carteira de habilitação.

Usar celular é proibido

A Paraíba terá 235.088 
estudantes realizando as pro-
vas do Exame Nacional do En-
sino Médio (Enem) neste fim 
de semana. Em 2016, o Estado 
apresentou um aumento de 
15,18% no número de inscri-
tos para o Enem em relação a 
2015, quando, de acordo com 
os dados do Instituto Nacional 
de Estudos e Pesquisa Anísio 
Teixeira (Inep), se inscreveram 
204.098 estudantes. 

O aumento no número de 
inscritos no Enem na Paraíba 
é maior do que a média nacio-
nal, que registrou aumento de 
9,42% este ano, com 9,2 mi-
lhões de inscritos. O Enem de 
2015 contou com 7,7 milhões 
de inscritos em todo o Brasil. 

Este ano, o exame trará, 
pela primeira vez, o reconhe-
cimento individual, com a im-
pressão da digital na ficha de 
identificação do participante 
por meio de selo gráfico, au-
toadesivo. A coleta acontecerá 
no primeiro ou no segundo 
dia de provas, assim, não ha-
verá nenhuma possibilidade 
de uma pessoa fazer prova no 
lugar de outra. 

O novo procedimento de 
segurança soma-se aos já uti-
lizados: envelope com lacre e 
detector de metais. Outra novi-
dade é o aplicativo Enem 2016 
para celulares, desenvolvido 
pelo Ministério da Educação 
(MEC), que traz todas as infor-
mações necessárias aos parti-

cipantes além do acompanha-
mento da inscrição.

Especiais
Pessoas com deficiência 

ou necessidades específicas 
contarão com atendimento 
especializado, de acordo com 
solicitação feita pelo próprio 
interessado no sistema de ins-
crições. Travestis e transexuais 
que pretendem ser identifica-
dos pelo nome social também 
terão sua solicitação atendida, 
caso tenham encaminhado 
a documentação necessária 
pelo sistema, na Página do Par-
ticipante.

Provas
Nos dois dias de exa-

me, os portões nos locais de 

provas serão abertos às 12h 
e fechados às 13h (horário 
oficial de Brasília), mas os 
paraibanos deverão chegar 
aos locais de provas antes do 
meio dia, por causa do ho-
rário de verão. O período de 
duração das provas é de qua-
tro horas e meia no primeiro 
dia e cinco horas e meia no 
segundo dia.

Mais informações no 
http://www.inep.gov.br/ Na 
Paraíba, o Enem possui uma 
Coordenação de Logística. Os 
responsáveis são José Mar-
tins (99981-9040) e Gelisa 
(99981-3291).

A Pró-Reitoria de Gradua-
ção (Prograd) da Universidade 
Estadual da Paraíba (UEPB) ins-
creve até o dia 9 de novembro 
os interessados em ingressar na 
Instituição através do edital de 
processo seletivo para preen-
chimento das vagas não ocupa-
das no Sistema de Seleção Unifi-
cada (Sisu) no período 2016/2. 

Estão disponíveis 196 va-
gas distribuídas nos campus de 
Campina Grande, Lagoa Seca, 

Catolé do Rocha, João Pessoa, 
Monteiro e Patos. A inscrição 
deve ser efetuada presencial-
mente, na coordenação do cur-
so que está oferecendo a vaga, 
no horário das 7h às 11h.

Podem se inscrever candi-
datos que realizaram o Enem 
referente a 2015 ou porta-
dores de diplomas de cursos 
superiores de graduação. Os 
que concorrerão utilizando as 
notas obtidas no Enem devem 

apresentar os seguintes docu-
mentos: resultado original do 
exame; cópias autenticadas 
do certificado de conclusão do 
Ensino Médio, do histórico es-
colar, do registro de nascimen-
to ou certidão de casamento, 
do RG, do CPF e da prova de 
quitação com o Serviço Mili-
tar; quitação com o TRE e uma 
foto 3×4 colorida recente. Para 
os que concorrerão às vagas 
destinadas aos portadores de 

diplomas de cursos de gradua-
ção: cópias autenticadas do 
diploma ou certidão de conclu-
são de curso de graduação, do 
histórico escolar do curso, do 
certificado de conclusão do En-
sino Médio, do histórico escolar 
do Ensino Médio, do registro de 
nascimento ou certidão de ca-
samento, RG, CPF e da prova de 
quitação com o Serviço Militar; 
uma foto 3×4 colorida e prova 
de quitação com o TRE.

Leia mais nas páginas 8 e  14
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Lixo e redes de pesca causaram a 
morte de 100 tartarugas este ano
Animal geralmente morre 
pela ingestão de material 
despejado nas praias

Cerca de 100 tartarugas 
marinhas já foram encontra-
das mortas no litoral parai-
bano neste ano. Segundo a 
bióloga e fundadora da ONG 
Guajiru e do projeto Tartaru-
gas Urbanas em João pessoa, 
Rita Mascarenhas, esse núme-
ro é compatível com o do ano 
passado, que registrou 120 
mortes, o que significa que 
não houve aumento, conside-
rando a média anual. A rede 
de pesca, a presença de lixo e a 
urbanização das praias são al-
guns dos motivos para o óbito 
das tartarugas.

De acordo com a bióloga, 
a tartaruga geralmente mor-
re pela ingestão de material 
plástico, proveniente de lixo 
despejado nas praias, ou pela 
ação de pescadores, que mes-
mo não planejando capturar 
o animal, acabam prendendo 
o réptil na rede de pesca por 
acidente. “Elas se alimentam 
basicamente de água viva e 
confundem o plástico com 
esse animal. Assim como mui-
tas dessas tartarugas que apa-
recem mortas têm marca de 
rede no corpo”, informou.

para Rita, uma das solu-
ções é estabelecer uma área 
específica para pesca, onde 
não existam muitas tartaru-
gas, e monitorar esse ambien-
te. “Não existe uma solução 
definitiva, qualquer tartaruga 
pode nadar e dar de cara com 

Adrizzia Silva
Especial para A União

uma rede”, comentou. No en-
tanto, ela explicou que uma 
norma do Conselho Nacional 
do Meio Ambiente (Conama), 
de 1997, determina que as re-
des de pesca de camarão têm 
que ter um dispositivo chama-
do ‘excluidor de tartaruga’, mas 
que os pescadores não usam.

Além disso, ela esclarece 
que é necessário um trabalho 
de educação ambiental, para 
conscientizar a população dos 
danos causados pelos lixos 
jogados nas águas e areia das 
praias, fator responsável por 
grande parte das mortes des-
ses animais. “As ocorrências só 
vão diminuir quando houver 
um trabalho de conscientiza-
ção para não jogarem lixo nos 
córregos, rios e praias, assim 

como por meio de uma fiscali-
zação maior da ação dos pesca-
dores”, completou.

As áreas que mais ofere-
cem perigo para as tartarugas 
marinhas são, conforme infor-
mou Rita, os locais entre recifes 
de corais. “Onde existe recife de 
coral e banco de algas, as tar-
tarugas estão se alimentando. 
Então ela pode estar comendo 
no Cabo Branco e resolver ir co-
mer em Cabedelo. No caminho, 
ela se encontra com uma rede”   

Ainda de acordo com 
Rita, a tartaruga verde é a es-
pécie mais encontrada morta 
no litoral brasileiro, por ter o 
habitat mais próximo da cos-
ta. Geralmente os animais são 
ainda jovens, fêmeas, entre 10 
e 15 anos, com 60 centímetros 

de casco e pesando 60 quilos.  
A bióloga ainda relatou que 
as tartarugas que aparecem 
mortas na margem paraiba-
na podem não ter morrido no 
Estado, mas em outros, como 
Alagoas e pernambuco. “Elas 
podem ter se aproximado das 
praias para desovar, ou arras-
tadas pela correnteza após 
morrerem em redes de pesca 
e foram trazidas pelas ondas 
do mar até a areia das praias 
paraibanas”.

praias como Manaíra e 
Bessa (João pessoa) e Interma-
res (Cabedelo) recebem anual-
mente dezenas de tartarugas 
fêmeas que depositam seus 
ovos nas areias das praias ur-
banas. para proteger e conser-
var a espécie surgiu o projeto 

Tartarugas Urbanas da ONG 
Guajiru. Idealizado pela biólo-
ga Rita Mascarenhas, o projeto 
atua para resguardar a espécie 
da ação humana na costa de 
João pessoa e Cabedelo.

Novos voluntários 
A ONG Guajiru atua na 

conservação e recuperação de 
tartarugas marinhas e educa-
ção ambiental na paraíba há 
14 anos. É um trabalho feito 
por voluntários que doam um 
pouco do seu tempo e conhe-
cimento para tornar o projeto 
viável e ajudar esses animais 
ameaçados de extinção. No úl-
timo sábado (29) foi realizado 
um encontro que reuniu cer-
ca de 25 pessoas entre idades 
e profissões variadas, com o 

objetivo de prepará-las para 
serem voluntárias. Os treina-
mentos acontecerão amanhã.

Ao longo do ano, a ONG 
Guajiru realiza diversas ativi-
dades permanentes de preser-
vação ambiental. Dentre elas, 
destacam-se a proteção aos 
ninhos de tartaruga desova-
dos na areia do litoral parai-
bano, o nascimento assistido 
dos filhotes dessas tartarugas, 
atendimento de chamadas 
(emergenciais, assistenciais 
ou denúncias) de pessoas e 
instituições públicas (polícias 
e órgãos ambientais) feitas ao 
SOS Tartarugas e a realização 
de palestras e campanhas edu-
cativas junto aos turistas, mo-
radores e frequentadores das 
praias urbanas da capital.

Todos os dias, o primeiro 
trabalho da equipe é vistoriar 
e cercar os ninhos, para evitar 
que banhistas pisem acidental-
mente e acabem destruindo os 
ovos. Já à tarde, no período de 
desova, é realizada a chamada 
cesariana de areia. Consiste 
na antecipação do nascimento 
das tartaruguinhas para o pe-
ríodo vespertino, evitando que 
o casco rompa à noite, quando 
a orla está iluminada, e que as 
recém-nascidas acabem sendo 
atraídas pela luz do asfalto e, 
consequentemente, atropela-
das por carros e pedestres.

n Quem quiser fazer parte da equipe 
ou contribuir com o trabalho da or-
ganização, pode entrar em contato 
através do (83) 9129-7496. O mesmo 
número pode ser utilizado para acionar 
o SOS Tartaruga.

Serviço

A qualidade da água 
varia entre excelente, mui-
to boa e satisfatória em 52 
praias do litoral da paraíba 
classificadas como apropria-
das ao banho pela Superin-
tendência de Administração 
do Meio Ambiente (Sudema).

De acordo com o rela-
tório semanal da empresa 
ambiental, em João pessoa, 
os banhistas devem evitar a 
praia do Bessa I, no trecho 
que fica 100 metros à direita 
e 100 metros à esquerda do 

maceió da praia do Bessa.  Na 
praia do Manaíra, é bom não 
tomar banho em toda sua ex-
tensão. Já na praia do Seixas, 
deve-se evitar 100 metros à 
esquerda e 100 metros à di-
reita da desembocadura do 
Rio do Cabelo. No município 
de pitimbu, está imprópria 
para o banho a praia do Ma-
ceió, na área que fica 100 me-
tros à direita e à esquerda da 
desembocadura do Riacho 
do Engenho Velho. 

A autarquia ainda re-

comenda aos banhistas que 
evitem os trechos de praias 
localizados em áreas frontais 
às desembocaduras de gale-
rias de águas pluviais, prin-
cipalmente se houver indício 
de escoamento recente.

A equipe da Coordena-
doria de Medições Ambien-
tais da Sudema divulga, uma 
vez por semana, a situação de 
balneabilidade das 56 praias, 
por meio de coleta de mate-
rial para análise nos municí-
pios costeiros do Estado. 

O procon-Jp realizou pes-
quisa de preços de protetor so-
lar e encontrou uma diferença, 
para a mesma marca e quan-
tidade, de R$ 31,70, no l’oreal 
paris, Expertise FpS30 - 200ml, 
com preços entre R$ 44,29 e 
R$ 75,99. A maior variação, 
235,37%, ficou com o Sun-
down Senses FpS30 – 120ml, 
com preços entre R$ 9,98 e R$ 
33,47, diferença de R$ 23,49. A 
menor, 4,10%, foi encontrada 
no Nivea Sun Kids Sensitive 
FpS60 - 125ml, com preços 
entre R$ 48,98 e R$ 50,99, dife-
rença de R$ 2,01.

As maiores variações fica-
ram com os produtos Cenoura 
Bronze Kids  FpS30 - 110ml, 
189,99%, com preços entre 
R$ 14,48 e R$ 41,99, diferença 
de R$ 27,51;  Sundown Kids 
FpS30 - 120ml, 73,49%, com 
preços entre R$ 27,20 e R$ 
47,19, diferença de R$ 19,99; 
l’oreal paris, Expertise FpS30 
- 120ml, 71,57%, com preços 
entre R$ 44,29 e R$ 75,99, di-
ferença de R$ 31,70; l’oreal 
paris, Expertise FpS30 - 200ml, 
com preços entre R$ 36,94 e R$ 
75,99, diferença de R$ 23,05. 

 A pesquisa do procon-Jp 

levantou preços de 60 itens em 
11 estabelecimentos: Farmá-
cia pague Menos (Mangabei-
ra), Big Ben (Epitácio pessoa), 
Tambiá (Shopping Tambiá), 
Drogaria Figueiredo (Valenti-
na),  permanente (Epitácio pes-
soa), Farmácia France (Geisel), 
Supermercado Extra (Epitácio 
pessoa), Farmácia 26 de Julho 
(Cristo), Farmácia Bom Dia 
(Bancários), Hiper Bompreço 
(Bessa) e Bemais (Bancários).

para conferir a pesquisa 
completa acesse http://bit.ly/
2fgfhwv e o site do Procon-JP 
– proconjp.pb.gov .

Banhistas podem aproveitar 
52 praias do litoral paraibano

Diferença no preço de protetor 
solar chega a R$ 31,00 em JP

BALNEABILIDADE

 pESquISA Do procoN

O valor da cesta 
básica na cidade de 
João Pessoa ficou mais 
caro no mês de outu-
bro, com um acrésci-
mo de 1%, ficando o 
acumulado no ano em 
17,41% e nos últimos 
12 meses em 22,97%. 
De acordo com o Ins-
tituto de Desenvol-
vimento Municipal e 
Estadual (Ideme), essa 
alta se deve, principal-
mente, por causa das 
variações positivas da 
farinha de mandioca 
(5,60%), frutas (4,87%) 
e raízes (3,28%).

Segundo a pes-
quisa do Ideme, no 
mês de outubro/16, 
outros produtos da 
cesta básica também 
tiveram acréscimo 
de preços médios, a 
exemplo do leite pas-
teurizado (1,81%), 
carnes (1,52%), açúcar 
(0,82%), óleo de soja 
(0,77%) e café moído 
(0,65%). Já dos pro-
dutos que registra-
ram quedas de preços, 
pode-se destacar a 
margarina (2,60%), o 
feijão (2,37%), o arroz 
(0,92%) e os legumes: 
abóbora, beterraba, 
batata-inglesa, cenou-
ra e tomate (0,30%). O 

pão francês não apre-
sentou reajuste de 
preços. 

custo total
Com isso, o custo 

total da cesta básica 
em João Pessoa no mês 
de outubro elevou-se 
para R$ 371,05, passan-
do a representar apro-
ximadamente 42,16% 
do salário mínimo. Um 
trabalhador que nesse 
período ganhou um sa-
lário mínimo de R$ 880 
precisou trabalhar o 
equivalente a 92 horas 
e 46 minutos para ad-
quirir sua alimentação 
individual. Uma famí-
lia composta por qua-
tro pessoas teria que 
dispor de R$ 1.484,20.

A ração essen-
cial mínima (cesta bá-
sica), definida pelo 
Decreto-Lei no 399, 
de 30.04.1938, que es-
tabelece 13 produtos 
alimentares básicos 
(arroz, feijão, carnes, 
farinha de mandioca, 
café, pão, leite, açú-
car, margarina, óleo de 
soja, legumes, frutas e 
raízes) e suas respecti-
vas quantidades. Mais 
informações podem 
ser obtidas na página 
www.ideme.pb.gov.br.

Preço da cesta básica 
aumenta 1% na capital

pESquISA Do IDEME
Pronatec na PB: 
adiado resultado 
de avaliação de 
professores

Foi adiada para o dia 7 de 
novembro a divulgação pre-
liminar do resultado da ava-
liação de currículos dos ins-
critos no Edital nº 011/2016 
para professores bolsistas do 
programa Nacional de Acesso 
ao Ensino Técnico e Emprego 
(pronatec) na paraíba. As no-
vas datas do cronograma se-
rão definidas em breve.

Foram ofertadas 109 va-
gas para professores bolsistas 
no pronatec na paraíba. Os 
professores selecionados vão 
atuar nos seguintes cursos: 
Assistente de Recursos Huma-
nos, Espanhol Intermediário, 
Inglês Básico e Intermediário, 
Guia Intérprete, Agente de Re-
cepção e Reservas em Meios 
de Hospedagem, Camareira 
em Meios de Hospedagem, 
Garçom, Cumim (assistente 
de garçom), Mensageiro em 
Meios de Hospedagem, Orga-
nizador de Eventos, Recepcio-
nista de Eventos e Recepcio-
nista em Serviços de Saúde.

Os professores serão re-
munerados pelo Fundo Na-
cional de Desenvolvimento da 
educação (FNDE), de respon-
sabilidade do Ministério da 
educação, já que o programa 
funciona em parceria com os 
Estados. A carga horária se-
manal para o bolsista servidor 
público federal, estadual ou 
municipal fica limitada a um 
máximo de 16 horas sema-
nais, sendo o valor da bolsa de 
R$ 50, por hora/aula.

FOTO: Tartarugas Urbanas - Guajiru

ONG Guajiru e projeto Tartarugas Urbanas atuam na conscientização das pessoas e na conservação das tartarugas marinhas na Paraíba



UNIÃO  A João Pessoa, Paraíba - SEXTA-FEIRA, 4 de novembro de 2016

Últimas
8

PB aumenta investimento em 
segurança e reduz violência
Dados foram divulgados 
ontem pelo Fórum Brasileiro 
de Segurança Pública

A Paraíba registrou 
uma queda nas estatísticas 
criminais apresentadas no 
10º Anuário Brasileiro de 
Segurança Pública, divulga-
do pelo Fórum Brasileiro de 
Segurança Pública ontem. 
De acordo com a publicação, 
houve redução dos crimes 
violentos letais intencionais 
(CVLI) em 2015 em relação 
aos dados referentes ao ano 
anterior. O estudo também 
revela que houve um aumen-
to no investimento da segu-

rança pública por parte do 
Governo do Estado.

As informações apre-
sentadas pelos documen-
tos divulgados mostram 
que em 2014 o montante 
de investimentos na área 
de segurança pública era 
de R$ 861.084.733,45, pas-
sando em 2015 para R$ 
911.790.918,52, um cresci-
mento de 5,9%. No mesmo 
período comparativo, hou-
ve uma redução de 2,4% no 
número de ocorrências de 
homicídio doloso, caindo de 
36,3 para 35,4 ocorrências 
por 100 mil habitantes. O 
número de vítimas de ho-
micídios dolosos também 

apresentou uma queda de 
2%, passando de 37,8 para 
37 por 100 mil habitantes. 
Em números absolutos fo-
ram 1.489 vítimas em 2014 e 
1.469 em 2015. Outra queda 
apresentada é na categoria 
lesão corporal seguida de 
morte, que diminuiu 40,4% 
no período.

As estatísticas do Anuário 
Brasileiro de Segurança Públi-
ca também mostram redução 
de taxas na análise da catego-
ria crimes violentos letais in-
tencionais (CVLI) – na qual es-
tão agregadas as ocorrências 
de homicídio doloso, latrocí-
nio e lesão corporal. Segundo 
os dados, foram registrados 

1.513 crimes em 2014, caindo 
para 1.502 em 2015. Com isso, 
a taxa de CVLI por 100 mil ha-
bitantes teve uma redução de 
38,4 para 37,8.

Os dados apontam ainda 
que em João Pessoa, a redu-
ção na categoria de homicí-
dio doloso foi maior, apresen-
tando uma queda de 3,6%. Já 
na de lesão corporal seguida 
de morte, a redução foi de 
3%, saindo de 61,2 para 59,4 
ocorrências por 100 mil ha-
bitantes. Outro dado impor-
tante a ser ressaltado é que, 
apesar do número de muni-
cípios paraibanos que decla-
raram despesas com segu-
rança pública ter caído de 17 

para 14 no período, o volume 
de recursos investidos para 
as ocorrências aumentou de 
R$ 30.016.538,52 para R$ 
32.292.666,86.

O Fórum Brasileiro de Se-
gurança Pública é uma organi-
zação não governamental que 
tem como missões principais 
a promoção do intercâmbio, 
da cooperação técnica para o 
aprimoramento da atividade 
policial e da gestão da segu-
rança pública no Brasil. Den-
tre as atividades propostas 
pela organização, uma delas 
é a produção do anuário, que 
monitora as instituições e po-
líticas de segurança pública 
dos estados brasileiros.

Edmar Bacha é 
eleito para a ABL

O economista e escritor 
Edmar Bacha, que participou da 
equipe que concebeu e implantou o 
Plano Real, é o mais novo integrante 
da Academia Brasileira de Letras 
(ABL). Ele foi eleito ontem para a 
cadeira 40, vaga desde 22 de julho 
deste ano, com a morte do jurista 
Evaristo de Moraes Filho. 

Bacha obteve 18 votos, con-
tra 15 dados ao jurista, escritor e 
ex-ministro do Supremo Tribunal 
Federal (STF) Eros Grau. Votaram 
23 acadêmicos presentes e dez por 
cartas.

Nascido em Lambari (MG), 
Edmar Lisboa Bacha tem 74 anos e 
se formou em Ciências Econômicas 
na Universidade Federal de Minas 
Gerais (UFMG), e em seguida obteve 
o Ph.D em Economia na Universida-
de de Yale (EUA). Lecionou econo-
mia em diversas universidades no 
Brasil e no exterior. 

No setor público, foi pesqui-
sador do Instituto de Pesquisa Eco-
nômica Aplicada (IPEA) e na década 
de 80 presidiu o Instituto Brasileiro 
de Geografia e Estatística (IBGE). 

Agevisa realiza
licitação segunda

A Agência Estadual de Vigi-
lância Sanitária (Agevisa) realiza na 
próxima segunda-feira (7), a partir 
das 10h, no seu auditório, à Avenida 
João Machado, no 109, 1o andar, no 
Centro de João Pessoa/PB, licitação, 
na modalidade Pregão Presencial do 
tipo Menor Preço, para aquisição de 
material de consumo destinado à 
realização do curso de Capacitação 
em Vigilância Sanitária, nos termos 
do Edital no 002/2016 e seus ane-
xos, que estão disponibilizados no 
endereço www.agevisa.pb.gov.br e 
nos links abaixo.

A licitação será dividida em 
itens, conforme tabela constante 
do Termo de Referência anexo ao 
Edital no 002/2016, sendo facul-
tado aos licitantes a participação 
em quantos itens forem de seu 
interesse, segundo informou Mar-
gareth Cristina, responsável pela 
realização do Pregão Presencial. 
Segundo ela, poderão participar os 
interessados cujo ramo de ativi-
dade seja compatível com o objeto 
da licitação, conforme disposto nos 
respectivos atos constitutivos, que 
atenderem a todas as exigências 
(inclusive quanto à documentação) 
constantes do Edital e seus Anexos.

Futebol feminino da 
PB terá 4 equipes

O Campeonato Paraibano de 
Futebol Feminino/2016 tem início 
no próximo dia 20, com a participa-
ção de Botafogo-PB, Flamengo-PB, 
Kashima e Serrano de Campina 
Grande. A decisão aconteceu on-
tem, em reunião na sede da Fede-
ração Paraibana de Futebol (FPF), 
com a presença dos dirigentes dos 
clubes e da entidade. Dois jogos 
abrem a disputa, com Kashima e 
Grêmio Serrano e Flamengo e Bota-
fogo, com locais e horários a serem 
definidos pela entidade. A tabela 
deve sair nos próximos dias. 

A fórmula de disputa será 
igual a do ano passado, com todos 
jogando entre si (ida e volta) com 
os dois primeiros colocados fazen-
do a final em dois confrontos. Quem 
ficou de fora foi o Auto Esporte, que 
alegou problemas financeiros. O 
Botafogo é o atual campeão, ao ga-
nhar do Kashima (4 x 0 e 5 x 0) nas 
duas partidas da decisão. 

O Governo Federal re-
toma no dia 20 deste mês as 
mobilizações para o combate 
ao mosquito Aedes aegyp-
ti, transmissor dos vírus da 
dengue, chikungunya e zika. 
O objetivo é conscientizar a 
população para a importân-
cia da eliminação do inseto 
transmissor das doenças, um 
ano após a epidemia que sur-
preendeu o Brasil ao relacio-
nar o vírus zika em grávidas 
a bebês nascidos com micro-
cefalia.

Com a esperança de que 
o auge das transmissões de 
zika tenha ocorrido em 2015, 
o governo estima que neste 
ano o número de casos seja 
menor. A confirmação da ex-
pectativa, segundo o minis-
tro da Saúde, Ricardo Barros, 
vai depender da participação 
da sociedade na eliminação 
dos focos do mosquito e em 
um trabalho articulado entre 
o Governo Federal, os esta-
dos e municípios. No próxi-
mo dia 20, tem início uma 
campanha de divulgação em 
rádio e TV para sensibilizar 
os brasileiros a participarem 
do combate ao inseto.

Escolas
As escolas de todo o País 

serão envolvidas nas ativi-
dades e, no próximo dia 25, 
será realizado o Dia Nacional 
de Combate ao Mosquito. De-
pois dessa data, a intenção é 
que todas as sextas-feiras se 
tornem dias de mobilização.

O ministro da Saúde 
informou que o Ministério 
da Educação vai orientar as 
instituições de ensino para 
que reservem os últimos 10 
minutos das aulas de sexta a 
conscientizarem as crianças 
sobre a eliminação do mos-
quito. Durante as férias es-
colares, a meta é que os imó-
veis sejam vasculhados uma 
vez a cada semana em busca 
das larvas do Aedes.

“Já são R$ 80 milhões 
em larvicidas e equipamen-
tos de pulverização para 
todo o território nacional. A 
gente tem que lembrar que 
o mosquito é pequeno, mas 
as consequências podem ser 
muito grandes”, alertou Ri-
cardo Barros. 

Porto de Cabedelo recebe 12 mil 
toneladas de petcoke dos EUA

Justiça nega pedido para adiar provas
ENEM 2016

Em operação no Porto 
de Cabedelo, desde ontem, o 
navio Global Andes, de ban-
deira panamenha, está des-
carregando 12 mil tonela-
das de coque de petróleo. O 
produto tem como destino 
final o polo cimenteiro do 
Estado da Paraíba, cujas fá-

bricas o utilizam como com-
bustível para a produção do 
cimento.

Essa operação de petco-
ke ou coke verde de petróleo 
deve durar 72 horas e envol-
ve cerca de 40 caminhões 
caçamba e média de 400 via-
gens do porto ao seu destino.

A presidente da Com-
panhia Docas da Paraíba, 
Gilmara Temóteo, informou 
que esse navio veio dos EUA 
e está desembarcando no 
porto paraibano 12 mil to-
neladas de coque de petró-
leo (do inglês “petcoke”, que 
é o produto sólido resultan-

te da destilação do petróleo, 
obtido a partir do craquea-
mento das frações residuais 
pesadas).

Gilmara explica que a 
carga é material sólido e com 
granulometria que varia de 0 
a 75mm, fornecido pelas re-
finarias.

Navio Global Andes, de bandeira panamenha, está descarregando 12 mil toneladas de coque de petróleo para o polo cimenteiro

Mariana Tokarnia
Repórter da Agência Brasil

A Justiça Federal no Cea-
rá indeferiu o pedido do pro-
curador da República, Oscar 
Costa Filho, do Ministério Pú-
blico Federal (MPF) no Ceará, 
de adiar o Exame Nacional do 
Ensino Médio (Enem) para 
todos os candidatos do País. 
Com a decisão da Justiça, a 
prova está mantida para este 
final de semana (5 e 6 de no-
vembro). O procurador pediu 
o adiamento do exame para 
todos os candidatos após 
o Ministério da Educação 
(MEC) adiar a prova de cer-
ca de 191 mil candidatos que 
fariam o exame em escolas, 
universidades e institutos fe-
derais ocupados por estudan-
tes em protesto a medidas 
do Governo Federal. O exa-
me para esses candidatos foi 
adiado para os dias 3 e 4 de 
dezembro.

O procurador argumen-

tou que há prejuízo à isono-
mia do exame, uma vez que 
seriam aplicadas provas e 
temas de redação diferentes 
para aqueles que forem fazer 
a prova apenas em dezem-
bro. A Justiça, no entanto, 
entendeu que “apesar da di-
versidade de temas que ina-
fastavelmente ocorrerá com a 
aplicação de provas de reda-
ção distintas, verifica-se que a 
garantia da isonomia decorre 
dos critérios de correção pre-
viamente estabelecidos, em 
que há ênfase na avaliação do 
domínio da língua e de outras 
competências que não têm “o 
tema” como ponto central”.

O MPF chegou a pedir, 
como alternativa, que a pro-
va seja mantida, mas que não 
seja válida a prova de redação 
até “o julgamento de mérito 
da demanda, assegurando as-
sim a “igualdade de partes” e 
a reversibilidade dos efeitos 
da decisão”. A alternativa se-
ria tomar medidas para asse-

gurar que todos os candidatos 
submetam-se à mesma prova 
de redação. O pedido alterna-
tivo foi também negado.

Em defesa da manuten-
ção do Enem, a Advocacia-Ge-
ral da União (AGU) argumen-
tou que o adiamento nacional 
custaria R$ 776 milhões aos 
cofres públicos. Segundo o 
MEC, o adiamento de parte 
dos candidatos custará cerca 
de R$ 12 milhões.

De acordo com a AGU, 
como um número elevado de 
provas teria que ser corrigido 
em um curto período de tem-
po, o adiamento certamente 
também prejudicaria o aces-
so dos estudantes ao Ensino 
Superior por meio do Sistema 
de Seleção Unificada (Sisu), 
bem como o cronograma do 
ano letivo das universidades 
que utilizam o Enem.

Segundo a AGU, o Enem 
normalmente já é composto 
por duas provas aplicadas em 
datas diferentes. Além do exa-

me regular, a avaliação é feita 
em um segundo momento pe-
los estudantes privados de li-
berdade e aqueles que foram 
impedidos de participar do 
certame por desastres natu-
rais, como aconteceu no ano 
passado em dois municípios 
de Santa Catarina.

A AGU também defen-
deu que, embora com temas 
diferentes, a isonomia das 
redações está garantida na 
correção. O resultado da ava-
liação é definido com base 
em cinco competências ex-
pressas na matriz do Enem, 
cada uma, avaliada por qua-
tro critérios corresponden-
tes aos conceitos: insuficien-
te, regular, bom e excelente.  
Os pontos observados consi-
deram, por exemplo, o domí-
nio da modalidade escrita, a 
compreensão da proposta da 
redação e a proposta de in-
tervenção ao problema abor-
dado respeitando os direitos 
humanos.

Paulo Victor Chagas
Da Agência Brasil

Campanha 
nacional contra 
o Aedes começa 
dia 20 deste mês

FOTO: Secom-PB



Políbio Alves faz 
palestra em evento 
promovido pelo IHGP
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AGENDA

Confira o melhor da 
programação cultural 
do final de semana

PÁGINA 12

Aniversário de Caiçara é 
comemorado com Mostra 
de filmes e exposição

Concerto para ouvir 
Quinteto e Chico César
Linaldo Guedes
linaldo.guedes@gmail.com

Chico César
acompanhado do 

Quinteto da 
Paraíba (destaque) 
faz show solidário 

em prol do 
tratamento
de saúde do 

instrumentista 
Nelson Campos 

(detalhe)

Música e solidariedade. Sensibilidade e ta-
lento. Canção e instrumento. Quinteto da 
Paraíba e Chico César. A noite desta sexta-
feira promete ser de muita emoção no 
Teatro de Arena do Espaço Cultural 
José Lins do Rego. A partir das 
21 horas, Chico César e Quin-
teto da Paraíba sobem ao 

palco para um Concerto para Nelson Campos. 
Antes, às 20h30, haverá a pré- es-
treia do filme documentário “O 
Príncipe Alumioso” que tem 
direção de Torquato Joel e du-
ração de trinta minutos. Todos 
os recursos adquiridos neste 
evento serão revertidos para o 
tratamento de Nelson contra o 
câncer. 

O repertório do concerto vai ser 
basicamente o incluído no disco que o 
Quinteto da Paraíba gravou com Chico César 
- “De uns tempos pra cá”. Na época de lançamento, 
em 2006, Chico César assim definiu o álbum: “Pra mim é 
como se ele começasse escuro, numa sessão maldita de cinema à 
meia-noite. Atravessa uma longa madrugada, clareia aos poucos 
e termina encandeiado de sol tropical ao meio-dia, numa mistura 
de feijoada e rave. Claro que não é a única leitura possível, e essa 
talvez seja otimista demais. É na verdade como ele nasceu em 
mim e aí tomou corpo, de uns tempos pra cá”.

Um dos principais nomes do Quinteto da Paraíba, Xisto Me-
deiros diz que “vai ser um show beneficente para o nosso irmão 
ex-violoncelista do Quinteto da Paraíba, Nelson Campos Videla, 
que foi submetido a uma cirurgia de retirada de um câncer”. A 
atual formação do Quinteto: violino 1, Ronedilk Dantas; violino 
2, Thiago Formiga; viola, Ulisses Silva; violoncelo Nilson Galvão; 
contrabaixo Xisto Medeiros. 

Tocar mais uma vez com Chico César é assim definido por 
Xisto: “Chico é um artista completo, compositor, cantor, arranja-
dor, poeta... Lenine me falou um dia: “ele é o artista mais comple-
to da nossa geração”. É sempre uma honra participar de shows, 
concertos, gravações... Eu Sou Fã!!!”

O Quinteto da Paraíba é um dos mais queridos e respeitados 
grupos musicais do Brasil, tanto na música popular como na 

erudita. Este concerto com Chico César integra o projeto 
“Quinteto Convida”, que já é um marco na história da 

música brasileira. A expectativa é ter, em um ano, 
seis DVDs gravados com artistas brasilei-

ros de renome internacional.
 O último foi com Xangai. 

Xisto lembra que foi um re-
encontro maravilhoso. “Nós 
temos dois discos gravados 

com Xangai. Ele é um dos 
maiores artistas brasileiros. 

O projeto “Quinteto Convi-
da” estreou com sucesso 

de crítica e público, motivo 
de muito orgulho pra nós do Quinteto”. 

As atrações para 2017 já estão definidas: 13 e 
14 de janeiro, o mestre Carlos Malta (só Pixin-

guinha); 24 e 25 de março Chico César (só Luiz Gon-
zaga); em julho Nelson Ayres; em outubro Toninho 

Ferragutti; em dezembro Elomar e João Omar.
O Quinteto da Paraíba foi criado em 1989. O grupo, 

que é formado por renomados instrumentistas da Paraíba e 
considerado um dos melhores ensambles em atuação no País, foi 
apresentado pelo selo Kuarup como “uma das melhores surpre-
sas instrumentais do Brasil nos últimos anos”.

O Quinteto da Paraíba é considerado o responsável pelo res-
gate do Movimento Armorial, imortalizado por Ariano 
Suassuna. Recebeu elogios da crítica internacional e no Brasil 
se tornou conhecido do grande público pela sua participação na 
trilha sonora do premiado filme “Central do Brasil” e constantes 
aparições nas TVs Cultura, Educativa, Senac, Senado e Globo em 
concertos,workshops e programas ao vivo, assim como pela sua 
participação nos mais importantes festivais de música do País.



Diversidade 

A UNIÃO João Pessoa, Paraíba - SEXTA-FEIRA, 4 de novembro de 2016
FOTOS: Divulgação

Campanha de Popularização do Teatro e Dança traz ao Teatro Municipal Severino Cabral espetáculo “Meu Enterro”

n Espetáculo Meu Enterro
n Quando: Hoje

n Onde: Teatro Municipal Severino Cabral

n Horário: 20h

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

Serviço

 “O espetáculo não traz persona-
gem para que essa impessoalidade seja 
proposital. O público pode se identifi-
car com as situações apresentadas no 
decorrer do monologo dessa forma”, 
explicou o diretor da produção teatral 
intitulada “Meu Enterro”, Júlio César 
Rolim, em entrevista a Tv Itararé.  Além 
de dirigir, Rolim é ator e interpreta 
todo o monologo que têm apresentação 
marcada para hoje, no Teatro Municipal 
Severino Cabral, em Campina Grande.   
O espetáculo tem início às 20h, com 
ingressos aos preços de R$ 20 (inteira) 
e R$ 10 (meia entrada).

Fazendo parte da Campanha de Po-
pularização do Teatro e Dança, o espe-
táculo busca divertir e ao mesmo tempo 
despertar reflexão na plateia sobre não 
apenas a morte em si, mas especialmen-
te como se vive e como são praticadas 
as relações interpessoais. Com intenção 
de montar um espetáculo de caráter 
intimista e divertido, Rolim norteou a 

criação da peça construída a partir de 
uma concepção que visa aproximar e 
integrar artista e público. 

“Inicialmente, Meu Enterro surgiu 
na condição de esquete em 2008, 
durante o festival Overdoze (evento 
no qual ganhou o prêmio de melhor 
ator), diante do resultado, a peça foi 
ampliada para poder ser apresentada 
como espetáculo teatral. Desde então, 
participou de vários eventos no Estado 
da Paraíba, a exemplo do Festival de 
Inverno de Campina Grande, Festival 
de Arte de Areia, Cajazeirato, Palco 
Giratório, Semana Mundial do Teatro, 
Mostra Estadual de Teatro (conse-
guindo o prêmio especial) e esteve em 
Brasília durante o Fórum Mundial de 
Educação Profissional e Tecnológica.”, 
contou Rolim. 

Dessa forma, “Meu Enterro” é 
um monólogo em que o personagem 
protagonista, um cidadão comum, tem 
uma revelação, em detalhes, sobre 

como seriam seu velório e enterro. Em 
resumo, o ator conversa com a plateia 
sobre a morte, fazendo uma introdução 
sobre o tema e em seguida relata que 
em um determinado dia, após beber um 
chá, teve uma visão futurística de seu 
velório e enterro.

A ação percorre as vinte e quatro 
horas que a tradição manda seguir 
da morte ao sepultamento. Durante o 
desenrolar do espetáculo é retratada 
a missa de corpo presente, o cortejo, 
a chegada ao cemitério e o enterro do 
personagem.

Peça aborda com bom humor o tema da morte

Guilherme Cabral 
guipb_jornalista@hotmail.com
 

Os 108 anos de emancipação política de Caiçara começam a ser comemorados hoje
com mostra de filmes do ator Rafael de Carvalho, exposição e projeção fotográfica

Na próxima segunda-feira 
(7), o Município de Caiçara, 
localizado na região Agreste 
da Paraíba, completará 108 
anos de emancipação políti-
ca. No entanto, com o intuito 
de comemorar o transcurso 
dessa data, o Grupo Atitude - 

ONG que desenvolve projetos educacionais 
e culturais na cidade há mais de uma década 
- inicia os festejos já a partir de hoje, com a 
realização da Mostra de Cinema “Rafael de 
Carvalho, 35 Anos de Saudades”. O evento 
- que acontece dentro da programação deno-
minada “Caiçara na Tela”, que se estenderá 
até o dia 7 - começa às 19h30, no auditório 
da Fundação Waldemir Miranda, situada no 
Centro, com a exibição - gratuita para o pú-
blico - do filme intitulado Fogo Morto, cujo 
objetivo é, também, marcar o 40º aniversário 
desse  longa-metragem, um drama lançado 
em 1976, dirigido por Marcos Farias e que 
é uma adaptação do romance homônimo do 
escritor paraibano José Lins do Rêgo.

Cidade da cultura
Outro evento, que também vai ocorrer 

no mesmo local, simultaneamente à realiza-
ção da Mostra de Cinema, é uma exposição 
- em tom de homenagem póstuma - sobre 
a vida e obra do ator caiçarense Rafael de 
Carvalho (1918-1981), constituída por 
livros e objetos oriundos do acervo que o 
coordenador do Grupo Atitude, professor e 
pesquisador Jocelino Tomaz, vem reunindo 
há vários anos e cujo objetivo é ressaltar a 
importância do saudoso artista, sobretudo 
para as novas gerações. 

“O Grupo Atitude já vem realizando 
eventos que ressaltam, por meio de eventos 
de cunhos cultural e educacional, a impor-
tância da cidade. E, com a realização do 
“Caiçara na Tela”, queremos que as pessoas 
conheçam a cidade, pois, assim, poderão 
se identificar ainda mais com a sua própria 
aldeia e, quem sabe, também promoverem 
ações que continuem o trabalho de resgate 
da história do Município”, disse Jocelino 
Tomaz para o jornal A União. Nesse sentido, 
ele acrescentou ser outra iniciativa - que 
ocorre durante este mês de novembro, para-
lelamente à programação - o projeto “Cai-
çara na Escola”, uma parceria da ONG com a 
Escola Municipal “João Alves de Carvalho”, 

que consiste em aulas especiais e pesquisas 
sobre a cidade em todas as disciplinas. 

Depois de Fogo Morto, a programação 
da Mostra de Cinema em homenagem ao ator 
Rafael de Carvalho prosseguirá amanhã, nos 
mesmos horário e local, com a exibição do 
filme O Trapalhão na Ilha do Tesouro, lança-
do em 1974 e dirigido por J. B. Tanko, cujo 
roteiro foi adaptado do romance Treasure Is-
land, de Robert Louis Stevenson, e protagoni-
zado pelos Trapalhões Renato Aragão e Dedé 
Santana. E, no domingo, o público assistirá 
o longa-metragem Eles não Usam Black-tie, 
produção de 1981 com direção e roteiro de 
Leon Hirszman, baseado no espetáculo ho-
mônimo de Gianfrancesco Guarnieri.

“O ator Rafael de Carvalho nasceu na 
cidade e se projetou nacionalmente como 
um multi-artista. Além de ter sido cordelista, 
cantor, compositor, militante cultural e po-
lítico, ele se destacou, principalmente, pela 
atuação em várias peças teatrais, programas 
de humor, cinco novelas - como O Bem-ama-
do, Gabriela e Saramandaia - e 35 filmes”, 
lembrou Jocelino, ao ressaltar a importância 
da obra do artista paraibano. 

Outro aspecto destacado pelo coordena-
dor do Grupo Atitude é que amanhã o escri-

tor, jornalista, professor e vice-presidente da 
Academia Paraibana de Cinema, Wills Leal, 
visitará, em companhia de outros membros 
da APC, a exposição sobre Rafael de Carva-
lho. Na ocasião, os integrantes da entidade 
ainda pretendem conhecer os demais pro-
jetos do Grupo Atitude, além do trabalho do 
jovem Wilton Miranda, que exibe filmes nas 
ruas de Caiçara. 

E, na próxima segunda-feira, data do ani-
versário de emancipação política do Muni-
cípio, o Grupo Atitude realizará, também no 
auditório da Fundação Waldemir Miranda, a 
partir das 19h30, o evento intitulado “Caiça-
ra na Tv”, que consiste na exibição, em telão, 
de matérias jornalísticas que destacaram 
a cultura, o esporte, a música e os projetos 
educacionais da cidade. E, em seguida, a pro-
jeção fotográfica “108 Anos em 108 Fotos”. “É 
uma verdadeira viagem pelo tempo através 
de imagens que venho pesquisando há anos”, 
garantiu Jocelino Tomaz, acrescentando que 
a Associação Beneficente “Severino Félix 
da Silva” está organizando o 12º Encontro 
dos Filhos e Amigos de Caiçara, que ocorre-
rá amanhã, a partir das 22h, na Granja dos 
Promotores, no bairro de Água Fria, em João 
Pessoa.

Exibições de cinema e 
exposição são algumas 
das atrações do evento 
que objetiva valorizar o 

acervo e a produção 
cultural da cidade 

de Caiçara



O poeta Políbio Alves profere, hoje, palestra sobre 
sua vida literária em evento promovido pelo IHGP

Roteiro
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Em cartaz

Literatura

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

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

PROGRAMAÇÃO DE HOJE

Rádio Tabajara

Serviço

O escritor Políbio Alves fala hoje, 
a partir das 17h, na sede do Institu-
to Histórico e Geográfico Paraibano 
(IHGP), em João Pessoa, sobre sua 
vida literária, dentro do Ciclo de 
Palestras Acadêmico Luiz Augusto 
Crispim denominado “A arte poética 
de autores paraibanos por eles pró-
prios”, evento promovido pela ins-
tituição, localizada na Rua Barão do 
Abiaí, nº 64, no Centro da cidade. Na 
ocasião, a professora doutora Roselis 
Batista Ralle, da Universidade de Reims 
Champagne – Ardenne, na França, 
fará a apresentação do poeta e ficcio-
nista e também haverá performance 
da atriz Anunciada Fernandes, que irá 
recitar alguns textos do convidado.

“Isso é muito salutar para o 
autor. Ir ao encontro do seu público 
leitor. Isso é muito enriquecedor. 
Haverá uma troca de informações e 
energias positivas entre a plateia e 
o autor”, disse para o jornal A União 
Políbio Alves, ao falar sobre o evento. 
“O objetivo é divulgar o autor parai-
bano vivo. Parabéns ao dr. Guilherme 
D’ávila Lins, guardião do IHGP, por 
essa iniciativa”, acrescentou o poeta, 
que nasceu na cidade de João Pessoa. 
“A nova administração do IHGP está 
com esse projeto cultural em plena 
efervescência, tendo como suporte a 
arte poética de autores paraibanos 
por eles próprios. Isso é algo novo 
na Paraíba, ou seja, valorizar o autor 
vivo, porque normalmente, aqui na 
minha província, é um propósito cul-
tural homenagear os autores mortos”, 
garantiu o escritor.

O poeta admitiu se sentir “em es-
tado de graça” por essa oportunidade 
para falar do seu trabalho, que clas-
sifica de “escritura polibiana”. E fez a 
seguinte confissão: “Eu sempre quis 
ser um autor que pudesse ser lido e 
discutido nas escolas, com a possibili-
dade de formar jovens leitores. Então, 
essa iniciativa do IHGP tem um voo 
mais alto, que é um público adulto e, 
na maioria das vezes, cabeças pen-
santes da minha província”.

“Estou na velhice mas, no entan-
to, continuo lúcido, como se fosse ple-
no adolescente. Esse convite chegou 

num momento preciso, porque eu 
estou trabalhando muito, correndo 
contra o tempo, e é a grande oportu-
nidade de eu falar do ofício de escre-
ver. Essa palestra está pautada numa 
conversa que tive com Molina Ribei-
ro, jornalista e escritora campinense. 
Ela não se encontra mais entre nós. 
Está em outras galáxias. Eu tenho 
certeza que ela está muito feliz com o 
resultado do meu trabalho literário. E 
ela permanece viva na minha lem-
brança e na dos amigos. E, exatamen-
te, no meu coração”, confessou ele.

Políbio Alves antecipou para A 
União já ter um novo projeto literário 
em vista. Trata-se do livro intitulado 
Aquele homem devorava ervas amar-
gas. “É um texto de ficção, conforme os 
estudiosos de teoria literária. Confesso 
que eu não tenho nenhuma preocu-
pação de classificar o meu texto. Esse 
livro eu comecei a escrever em janeiro 
de 2008 e somente agora dei por ter-

minado. Eu estou muito ansioso para 
entregar esse livro ao público leitor. 
Eu pretendo publicá-lo no próximo 
ano, aqui no reino do Varadouro ou 
na Felipeia de Nossa Senhora das 
Neves, ou nas Acácias, ou às margens 
do Sanhauá. Esse meu novo trabalho 
tem como referencial uma cidade 
antiga, banhada por um rio e um velho 
porto desativado. Toda a história se 
passa num sobrado às margens do 
rio, tendo como patriarca o coronel 
da família Alvarez, a mais importan-
te, segundo os historiadores dessa 
cidade. Há uma procura incessante 
para se chegar a uma conclusão, se o 
coronel foi assassinado ou se suicidou. 
Foram arroladas testemunhas, entre 
outras, Alberto Camus, Roselis Batista 
Ralle, Gean Genet, Américo Vespúcio, 
Cecília Meireles. Foram detidos como 
suspeitos, Urubu Doido (um morador 
de rua), Alberto Moravia e Bertolt 
Brecht”, revelou o autor. 

FOTO: Edson Matos
FOTO: Divulgação

O inquieto Políbio Alves antecipou ao Jornal A União que está produzindo um novo projeto

Shakespeare em Mangá

A obra 
do bardo 
inglês Wiliam 
Shakespeare 
(1564 - 1616) 
para ser lida 
de maneira 
diferente. É 
assim o livro 
intitulado 
Macbeth (selo 
Galera, do 
Grupo Edito-
rial Record, 
216 páginas, 
R$ 39,90), 
que apresenta 
aos jovens um 
dos maiores 
clássicos sobre 
ambição e bus-
ca desmedida 
pelo poder, só que na forma de quadrinhos japoneses, 
um estilo bem contemporâneo conhecido como mangá. 
O volume - contendo ilustrações de Robert Deas, cuja 
trama foi adaptada por Richard Appignanesi e traduzi-
da por Alexei Bueno - chegou nas livrarias do Brasil no 
último mês de outubro.

Uma das obras mais contundentes do dramatur-
go britânico, Macbeth é um espetáculo com enredo de 
tragédia - considerada a mais concisa do autor, que a 
escreveu, provavelmente, entre 1603 e 1606 - enfocando 
alguns aspectos, a exemplo da ambição humana, a cobiça 
desmedida e os fantasmas que assombram os atos crimi-
nosos. O livro em quadrinhos que agora está chegando 
às livrarias do País integra a série Mangá Shakespeare, 
lançada pela Galera desde 2011 e cuja característica é 
reimaginar as tramas escritas pelo bardo inglês em um 
formato bastante contemporâneo, o qual se constitui em 
importante ferramenta de pesquisa.

Nesta obra, adaptada por Richard Appignanesi - 
mas que utiliza o texto original de Shakespeare, combi-
nado com as ilustrações de Robert Deas - o protagonista, 
Macbeth, é um guerreiro samurai vivendo num futuro 
pós-mutação nuclear. Depois que três bruxas profetizam 
que será rei, ele se lança numa trajetória assassina, cujo 
desfecho se revelará trágico.  

Desde 2011, a Editora Galera já publicou as versões 
em mangá das seguintes obras de Shakespeare: Ricar-
do III, A tempestade, Hamlet, Romeu e Julieta e Sonho 
de uma Noite de Verão. Dentro dessa proposta da série 
de produzir adaptações de cunho contemporâneo, em 
Hamlet, por exemplo, o atormentado príncipe da Dina-
marca vive em 2017; já em Romeu e Julieta acompanha 
o romance proibido entre os jovens que pertencem 
a famílias inimigas da Yakuza, a máfia japonesa.

 

Guilherme Cabral
guipb_jornalista@hotmail.com

Guilherme Cabral
guipb_jornalista@hotmail.com

Livros em destaque

 

Curta! exibe filme inédito na 
TV com ator João Miguel

No mês de aniversário do Curta!, a faixa especial “Iconoclássicos Itaú Cultural” exi-
be amanhã, a partir das 22h, o filme inédito na TV “Ex Isto”, no qual o ator João Miguel 
interpreta René Descartes em um desembarque imaginário no Brasil. O Descartes da ficção 
aparece sob o efeito de ervas alucinógenas, encontrando um mundo estranho, selvagem e 
contemporâneo nos trópicos. Na produção, o diretor Cao Guimarães articula a experiência 
no cinema e nas artes plásticas para contar a história livremente inspirada em “Catatau”, do 
poeta Paulo Leminski.

No ar desde outubro, a faixa especial “Iconoclássicos Itaú Cultural” é uma parceria 
do Curta! com o Itaú Cultural que antecipou as comemorações do aniversário de quatro anos do 
Curta!, completados agora em novembro. Na série, filmes inéditos na TV revelam a trajetória de 
ícones da cultura brasileira sob o olhar de expoentes diretores de cinema da atualidade. Além 
de “Ex Isto”, o Curta! já exibiu “Assim É, se Lhe Parece”, de Carla Gallo sobre o artista plástico Nel-
son Leirner, “Daquele instante em diante”, de Rogério Velloso sobre o músico Itamar Assumpção, 
e “Evoé – Retrato de um antropófago”, sobre o líder do Teatro Oficina Zé Celso.

Cinema

A GAROTA DO TREM (EUA 2016). Gênero: 
Suspense. Duração: 116 min. Classi-
ficação: 14 anos. Direção: Tate Taylor. 
Com Emily Blunt, Rebecca Ferguson, 
Haley Bennett. Sinopse: Rachel sofre 
pelo seu divórcio recente. Todas as 
manhãs ela viaja de trem de Ashbury 
a Londres, fantasiando sobre a vida, 
mas certo dia ela testemunha uma 
cena chocante e mais tarde descobre 
que a mulher está desaparecida. CinEs-
paço1: 13h50 (DUB) e 16h20, 21h20 
(LEG). Manaíra1: 16h40, 22h20 (LEG). 
Manaíra11: 20h30 (LEG).  

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, 20h, 22h. Manaíra2: 14h30, 
17h, 19h30, 21h50. Mangabeira3: 14h30, 
17h, 20h, 22h25. Tambiá4: 14h20, 16h25, 
18h30, 20h35. 

INFERNO (EUA 2016). Gênero: Suspense. 
Duração: 117 min. Classificação: 12 anos. 
Direção: Ron Howard. Com Tom Hanks, Feli-
city 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. Manaíra1: 14h, 19h30 (LEG).  
Manaíra4: 21h15 (LEG). Manaíra11: 14h50 
(LEG). Mangabeira4: 21h30 (DUB). Tambiá1: 
16h25, 18h40, 20h55 (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: 22h10 (LEG). Tambiá3: 14h 
(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, 19h. 

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,18h, 20h30.

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



n Quando: Amanhã 
n Onde: Espaço Paralelo 
(Rua Maciel Pinheiro, no 38, 
1o andar, Varadouro)
n Horário: 20h 
n Entrada: Gratuita

PrOjEtO 
IntérPrEtEs Em CrIsE

A OrdEm é sAmbA 
COm trEm dAs OnzE E fEIjOAdA

n Quando: Amanhã
n Onde: Centro Cultural 
Espaço Mundo
n Horário: 13h
n Entrada: R$ 10 (feijoada não inclusa)

Domingo

Sábado

Sábado
Zezé Di Camargo & Luciano

e José Augusto
omemorando 25 anos de carreira, a dupla Zezé Di Camargo 
& Luciano sobe ao palco da Domus Hall hoje, às 22h, para 
mais uma apresentação. Rodando o País com a turnê “Flo-
res em Vida”, que virou um DVD, a dupla irá apresentar aos 
fãs grandes sucessos de sua carreira. Além deles, o cantor 
José Augusto é também uma das atrações da noite com seu 

show acústico intitulado “José Augusto + Acústico”. Os interessados 
em participar da noite de apresentação podem adquirir seus ingres-
sos nos valores de R$ 40 (meia-entrada) e R$ 80 (inteira) . 

C
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fim de semana
AtrAÇÕEs dIVErsAs

n dj’s: Domênica Pinto, 
Carol Caiaffo, Riana Uchôa e Kimmy Simões.
n Quando: Hoje
n Onde: Vila do Porto
n Horário: 23h
n Entrada: R$ 20 antecipado 
e na bilheteria R$ 25

fEstA VElVEt
tHE rEAl l PArty

n Quando: Domingo
n Onde: Associação de Moradores do 
Castelo Branco (AMCAB), ao lado do 
Mercado Municipal do Castelo Branco
n Horário: 20h
n Entrada: R$ 5,00 inteira e R$ 2,50 
moradores do Castelo Branco

EsPEtáCulO bErÇO EsPlêndIdO 
GruPO: CIA Os COGItAdOrEs

n Quando: Domingo
n Onde: Teatro Paulo Pontes
n Horário: 19h
n Entrada: R$ 5 (meia-entra-
da) R$ 10 inteira 

EsPEtáCulO A ErudItA

Domingo

Paraíba: todos os cantos teresa duarte - teresaduarte2@hotmail.com

l  *roteiro
Em breve o Sebrae Paraíba lançará na Paraíba uma publicação que reúne cerca de 

150 atividades criativas com foco na produção associada ao turismo, na economia 
criativa e de experiência das regiões do Litoral, Brejo e Cariri paraibanos.  O livro, com 
170 páginas, apresenta um roteiro integrador de 35 dias de vivência e experiência em 
19 municípios. De acordo com a gestora de Turismo do Sebrae Paraíba, Regina Amorim, 
a publicação reúne os resultados das ações realizadas em parceria com o Sebrae e 
a Associação de Culturas Gerais (ACG), que iniciou, em 2012, a formatação e estru-
turação das atividades criativas nos municípios de Areia, Bananeiras, Conde, Pitimbu, 
Lucena, Cabedelo, Pilões, Alagoa Grande, Boqueirão, Cabaceiras, Ingá, Guarabira, Re-
mígio, Solânea, João Pessoa, Campina Grande, Rio Tinto, Mamanguape e Marcação. O 
livro será distribuído gratuitamente para a imprensa, os guias de turismo, as agências 
de receptivo e outros equipamentos turísticos de vários municípios do Estado. Mais 
informações: 83. 2108-1256.
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l  Conde
Os prefeitos eleitos do Litoral Sul da Paraíba se reuniram ontem na Pousada En-

seada do Sol, em Carapibus, Município de Conde, para traçar estratégias conjuntas a 
fim de buscar soluções, de forma integrada, para os problemas da região. A iniciativa 
da reunião foi da prefeita eleita de Conde, Márcia Lucena (PSB). Segundo ela, a ideia 
é pensar a gestão de forma regional e integrada com objetivo de iniciar discussões e 
conhecer os problemas em comum e buscar soluções unificadas.

l  *joão Pessoa 
Amanhã, a partir das 14 horas, no Casarão 39 da Praça Anthenor Navarro 

no Centro Histórico de João Pessoa, será inaugurado o Centro de Artes, Moda 
e Cultura. Conforme a idealizadora, empresária Ana Maia, o novo espaço tem o 
objetivo de mostrar aos turistas os talentos de artistas paraibanos em diver-
sos seguimentos, a exemplo da arte, música, poesia, gastronomia e artesanato. 
A inauguração será marcada com uma extensa programação, entre elas expo-
sição fotográfica de Guy Joseph, exposição dos artistas plásticos Clóvis Júnior 
e Márcio Bizerril e de esculturas em ferro dos artistas Flávio Araújo e Humerto 
Heleno. Também haverá venda de produtos ecológicos e importados, mostra de 
literatura de autores paraibanos patrocinada pela Livraria do Luiz, performance 
da poetisa Cassandra Figueiredo, bem como a recitação de poemas pela atriz 
Petra Ramalho. Quem vai animar a programação é o artista Marcelo Vilar com 
o show com repertório de músicas paraibanas e MPB. O barzinho estará aberto 
servindo uma deliciosa feijoada, com mesas de frutas e cachaça. Informações: 
Ana Maia – (83) 98627-4342 (celular e WhatsApp).

l  Galante 
A temporada 2017 do Arraiá 

de Cumpade será realizada nos 
dias 3, 10, 17,18, 23, 24, 25 e 30 do 
mês de junho, sempre no período 
das 11h às 17h, tendo como novi-
dade a “Fazendinha da Tetê”. O 
projeto, que é todo voltado para 
a família e, especialmente, para 
o público infantil proporciona a 
experiência real de uma vida rural 
com direito a atividades lúdicas 
voltadas para os pequenos. As 
novidades para a temporada 2017 
foram apresentadas durante a 6a 
edição do Festival do Turismo de 
João Pessoa, realizado nos dias 21 
e 22 de outubro último no Centro 
de Convenções.  Informações: 
(83) 3224-3050 ou 
(83) 8650-0471.

l  tempo 
Quem pretende desfrutar das 

praias paraibanas hoje, fique aten-
to porque a Agência Executiva de 
Gestão das Águas (Aesa) mantém a 
previsão de possibilidade de chuvas 
isoladas com nebulosidade variável 
para a faixa litorânea. Para as de-
mais regiões que compõem o setor 
leste do Estado (Agreste e Brejo), 
a previsão é de sol com variação 
de nuvens. No Sertão, Alto Sertão 
e Cariri-Curimataú, hoje deverá ter 
sol entre poucas nuvens, com máxi-
ma de 37º C e mínima de 24º C no 
Sertão.



Pesquisa aponta Hillary 
Clinton com 3 pontos à 
frente de Donald Trump

Página 14

A UNIÃO João Pessoa, Paraíba - SEXTA-FEIRA, 4 de  novembro de 201613

Especialistas dizem que
a proposta vai impactar 
as políticas sociais

PEC deve aumentar desigualdade
avaliação De eConomisTas

A Proposta de Emenda à 
Constituição (PEC 55/2016) 
que limita os gastos públi-
cos pelos próximos 20 anos 
à correção da inflação do 
ano anterior deverá aumen-
tar a desigualdade social no 
País e impactar as políticas 
sociais, na avaliação de eco-
nomistas que participaram 
ontem (3) de audiência pú-
blica na Comissão de As-
suntos Econômicos (CAE) 
no Senado.

Para a professora de 
economia da Universidade 
Federal do Rio de Janeiro 
(UFRJ), Esther Dweck, a PEC 
está baseada em um diag-
nóstico equivocado sobre a 
situação fiscal do país e vai 
piorar a distribuição de ren-
da e a possibilidade de recu-
peração da economia.

“A política fiscal é cru-
cial para a distribuição de 
renda. A distribuição de 
renda não se dá pelo siste-
ma produtivo. Ela se dá pela 
capacidade que os estados 
têm de arrecadar parte da 
renda que foi gerada na eco-
nomia e redistribuir essa 
renda”, avaliou Esther, ex-
secretária de Orçamento do 
Ministério do Planejamento 
no governo da ex-presiden-
te Dilma Rousseff.

Para a economista, o 
governo precisa intervir na 
desaceleração econômica e 
não cortar mais despesas. 

Ana Cristina Campos
Da Agência Brasil

FoTo: Marcelo Camargo/Agência Brasil

A Comissão de Assuntos Econômicos do Senado discutiu as consequências da PEC 55/2016, que limita os gastos públicos do governo

Ela argumenta que a crise 
fiscal não é resultado de um 
crescimento maior de despe-
sas, mas de queda na receita 
por causa da diminuição da 
arrecadação, decorrente da 
crise econômica.

“A PEC não trata de ar-
recadação, não trata de pa-
gamento de juros [da dívida] 
e não trata de retomada do 
crescimento. Ao contrário, 
ela tende a piorar a retoma-
da do crescimento. Os únicos 
alvos da PEC são as despesas 
primárias, que, no Brasil, 
são justamente o principal 
elemento de distribuição de 
renda que a gente teve nos 
últimos tempos”, afirmou a 
professora da UFRJ.

Segundo a ex-secretária 
de Orçamento, a PEC propõe 
um corte sistemático das 
despesas em proporção do 
Produto Interno Bruto (PIB), 
soma de todas as riquezas 

produzidas pelo Brasil, o 
que vai afetar as despesas 
sociais. “A ideia é que se re-
duzam em torno de 0,5% do 
PIB ao ano as despesas pri-
márias […]. O que mais cres-
ceu nos últimos anos foram 
as despesas sociais. No caso 
de saúde e educação, em re-
lação aos mínimos, a gente 
antes tinha um percentual 
fixo de receitas e agora eles 
necessariamente vão cair.”

Conselho de Economia
O presidente do Con-

selho Federal de Economia 
(Cofecon), Júlio Miragaya, 
reconhece a necessidade de 
o Brasil retomar o quanto 
antes o crescimento econô-
mico. “Evidentemente, todos 
estão cientes das consequên-
cias sociais que a recessão 
econômica tem provocado 
nas pessoas, particularmen-
te o elevado índice de desem-

prego. Mas esse crescimento 
não pode se dar a qualquer 
preço. Ele tem que preservar 
a inclusão social e avançar 
na distribuição social e espa-
cial da renda”, disse.

Para o Cofecon, os gastos 
públicos primários da União 
têm contribuído para dimi-
nuir as desigualdades, o que 
pode ser comprometido com 
o atual formato da PEC 55.

“O Brasil persiste como 
um dos países de maior de-
sigualdade social e o princi-
pal mecanismo da concen-
tração da renda e da riqueza 
é nosso modelo tributário, 
altamente regressivo, eco-
nomicamente irracional e 
socialmente injusto. Nós 
tributamos o consumo e a 
produção. Economicamente, 
isso é irracional. Os países, 
no mundo inteiro, tributam 
a renda e a riqueza e, aí, pas-
sa a ser socialmente justo. 

Nós adotamos um caminho 
inverso”, afirmou Miragaya.

Para o economista, em 
vez de debater a reforma 
tributária, o governo traça 
um falso diagnóstico para a 
crise, identificando “uma su-
posta e inexistente gastança 
do setor público, responsa-
bilizando despesas com saú-
de, educação, previdência e 
assistência social pelo au-
mento do déficit”.

“Dessa forma, omite as 
efetivas razões, que são os 
gastos com juros da dívida 
pública, responsáveis por 
80% do déficit nominal – no 
último ano, porque ante-
riormente era mais ainda, 
até porque tínhamos supe-
rávit primário –, as exces-
sivas renúncias fiscais, o 
baixo nível de combate à so-
negação fiscal, a frustração 
da receita”, destacou o pre-
sidente do Cofecon.

Um pedido de vista do ministro Dias 
Toffoli, do Supremo Tribunal Federal 
(STF), suspendeu ontem o julgamento 
da ação que pretende impedir parla-
mentares que são réus em ações penais 
ocupem a presidência da Câmara dos De-
putados ou do Senado. Até o momento, 
há seis votos a favor do impedimento, a 
maioria dos votantes. Não há data para 
a retomada do julgamento.

A Corte começou a julgar a ação 
na qual a Rede Sustentabilidade pede 
que o Supremo declare que os réus 
não podem fazer parte da linha suces-
sória da Presidência da República. A 
ação foi protocolada pelo partido em 
maio, quando o então presidente da 
Câmara, ex-deputado Eduardo Cunha 
(PMDB-RJ), tornou-se réu em um pro-
cesso que tramitava no STF.

Até o momento, votaram o rela-
tor, ministro Marco Aurélio, e os mi-
nistros Edson Fachin, Teori Zavascki, 
Rosa Weber, Luiz Fux e Celso de Mello.

De acordo com Marco Aurélio, o 
curso da ação penal inviabiliza o réu 
a ocupar o cargo mais alto do Legis-
lativo. No julgamento, por analogia, 
a maioria dos ministros levou em con-
ta a regra constitucional que prevê o 
afastamento do presidente da Repú-
blica que se torna réu no Supremo.

“Aqueles que figurem como réus 

em processo-crime no Supremo não 
podem ocupar cargo cujas atribuições 
constitucionais incluam a susbtituição 
do presidente da República”, disse 
Marco Aurélio.

Gilmar Mendes e Ricardo Lewan-
dowski não participaram do julga-
mento. No início da sessão, o ministro 
Luis Roberto Barroso declarou-se im-
pedido para julgar a ação. Barroso dis-
se que se trata de “motivo pessoal”. 
Dessa forma, o julgamento foi realiza-
do com quórum mínimo.

PGR
Em sua manifestação, o procura-

dor-geral da República, Rodrigo Ja-
not, defendeu que parlamentares que 
são réus em ações penais não podem 
ocupar a presidência da Câmara dos 
Deputados ou do Senado.

Janot defendeu que a linha suces-
sória deve ser exercida plenamente, 
sem limitações, principalmente na atual 
situação política do Brasil, em que não 
há vice-presidente em exercício.

“O Legislativo tem que ser presi-
dido por cidadãos que estejam plena-
mente aptos a exercer todas as fun-
ções próprias dessa magna função. 
A atividade política é muito nobre e 
deve ser preservada de pessoas en-
volvidas com atos ilícitos, ainda mais 
quando sejam objeto de ação penal 
em curso na Suprema Corte do país”, 
disse Janot.

Maioria no Supremo é a favor de 
proibir réu de ocupar presidência

JUlGamenTo sUsPenso 

André Richter
Da Agência Brasil

A Procuradoria Regional 
da República na 1ª Região 
(PRR1) apresentou 52 denún-
cias com 443 ex-deputados 
acusados de usar verbas para 
passagens aéreas para interes-
ses particulares, como o trans-
porte de parentes e centenas 
de viagens de turismo no Bra-
sil e no exterior.

As denúncias, encami-
nhadas à Justiça na sexta-feira 
(28), dizem respeito a bilhetes 
emitidos entre 2007 e 2009, 
quando foi revelado pelo site 
Congresso em Foco a utiliza-
ção indevida da verba para 
passagens aéreas por parla-
mentares no escândalo que fi-
cou conhecido como “farra das 
passagens”.

Entre os denunciados 
estão o prefeito de Salvador, 
ACM Neto; o secretário-execu-
tivo do Programa de Parcerias 
Privadas (PPI) da Presidência 
da República, Moreira Franco; 
e o ex-governador do Ceará, 
Ciro Gomes.

Os 443 parlamentares 
são acusados de peculato – 
o uso irregular, em proveito 
próprio ou alheio, de recursos 
públicos a que têm acesso em 

função do cargo. Para formu-
lar as denúncias, o procurador 
Elton Ghersel examinou mais 
de 160 mil bilhetes aéreos 
emitidos entre 2007 e 2009.

A lista da PRR1 não inclui 
políticos com foro privilegia-
do, como ministros de Estado 
ou deputados federais e sena-
dores no exercício do manda-
to, que só podem ser investi-
gados pela Procuradoria-Geral 
da República (PGR).

Respostas
Por meio de sua asses-

soria, Moreira Franco disse à 
Agência Brasil não ter cometi-
do irregularidades no uso das 
passagens aéreas a que tinha 
direito quando era deputado 
federal, e que isso ficará claro 
no decorrer das investigações.

Ciro Gomes divulgou uma 
nota na qual lembrou o escla-
recimento público feito em 
2009 pela companhia aérea 
TAM, em que a empresa admi-
tiu ter cometido um equívoco 
ao emitir passagem aérea para 
Nova York, a ser faturada na 
cota do então parlamentar, em 
nome da mãe do ex-deputado.

Ciro disse “causar indig-
nação” o ressurgimento de de-
núncias sobre o assunto, mes-
mo depois da explicação da 

companhia aérea, e reafirmou 
nunca ter emitido, em nome 
de terceiros, passagens aéreas 
a que tinha direito como par-
lamentar.

O prefeito de Salvador, 
ACM Neto, disse considerar a 
denúncia “descabida, impro-
cedente e inaceitável”, tam-
bém por meio de nota. “Se o 
Supremo Tribunal Federal, a 
pedido da Procuradoria-Geral 
da República, arquivou todas 
os inquéritos porque cons-
tatou que não houve crime, 
como querem agora fazer a 
mesma denúncia?”, questio-
nou o prefeito.

Pente-fino
Um inquérito sobre a 

“farra das passagens” foi aber-
to no STF para investigar 20 
deputados envolvidos no es-
cândalo, mas acabou arquiva-
do em maio deste ano a pedi-
do da PGR, que não conseguiu 
provar o envolvimento direto 
dos parlamentares nas even-
tuais contravenções.

Os autos foram então re-
metidos ao procurador regio-
nal Elton Ghersel, que resol-
veu promover um pente-fino 
em 160 mil bilhetes aéreos, 
levantamento que embasou as 
denúncias da PRR1.

Procuradoria denuncia 443 
ex-deputados por uso de verbas

FaRRa Das PassaGens aÉReas

Felipe Pontes
Da Agência Brasil

Ministério não 
vai à audiência

O Ministério da Fazenda 
foi convidado para participar 
da audiência na CAE, mas não 
enviou representante.

A PEC do Teto propõe um 
novo regime fiscal para o País, 
em que o aumento dos gastos 
públicos, em um ano, esteja li-
mitado pela inflação do ano an-
terior. O governo, autor da pro-
posta, defende a medida como 
fundamental para o controle da 
dívida pública e a retomada de 
confiança na economia e nega 
que ela vá retirar recursos de 
áreas como saúde e educação.

O relator da PEC 55/2016 
na Comissão de Constitui-
ção, Justiça e Cidadania (CCJ) 
do Senado, Eunício Oliveira 
(PMDB-CE), apresentou na ter-
ça-feira (1º) parecer favorável à 
aprovação do texto na Casa. Eu-
nício manteve o texto original 
que veio da Câmara para que a 
proposta não tenha que voltar 
para a análise dos deputados. O 
objetivo é que a PEC entre em 
vigor o mais breve possível. 

Eunício afirmou que a 
proposta não vai cortar gastos 
de áreas como saúde e educa-
ção. “Nem saúde nem educação 
perdem recursos. É balela dizer 
que essa PEC corta gastos. Ela 
não corta um centavo ao nível 
de hoje. Ela disciplina gastos 
para o futuro: começa pelo piso 
que gasta hoje e corrige pela 
inflação do ano anterior”, disse.

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 
número 241 e, no Senado, ga-
nhou o número 55.
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Onde está o poder
 no mundo

Há um fato que deve preocupar todos os cidadãos do 
mundo: o deslocamento do poder dos Estados-nações para 
o lado do poder de uns poucos conglomerados financeiros 
que atuam a nível planetário, cujo poder é maior que qual-
quer Estado tomado individualmente. Estes de fato detém 
o poder real em todas as suas ramificações: financeira, 
política, tecnológica, comercial, mediática e militar.

Este fato vem sendo estudado e acompanhado 
por um dos nossos melhores economistas, professor 
da pós-graduação de PUC-SP com larga experiência 
internacional: Ladislau Dowbor. Dois estudos de sua 
autoria resumem vasta literatura sobre o tema: “A rede 
do poder corporativo mundial”de 4/01/2012 (http:/
www.dowbor.org/wp) e o mais recente de setembro de 
2016: http://dowbor.org/2016/09/ladislau-dowbor
-o-caótico-poder-dos-gigantes-financeiros-novembro-
2015-16p.html//: “Governança corporativa: o caótico 
poder dos gigantes financeiros.” 

É difícil resumir a mole de informações que se 
apresentam assustadoras. Dowbor sintetiza:

“O poder mundial realmente existente está em 
grande parte na mão de gigantes que ninguém elegeu, e 
sobre os quais há cada vez menos controle. São trilhões 
de dólares em mãos de grupos privados que têm como 
campo de ação o planeta, enquanto as capacidades de 
regulação mundial mal engatinham. Pesquisas recentes 
mostram que 147 grupos controlam 40% do sistema 
corporativo mundial, sendo 75% deles bancos. Cada um 
dos 29 gigantes financeiros gera em média 1,8 trilhão 
de dólares, mais do que o PIB do Brasil, oitava potência 
econômica mundial. O poder hoje se deslocou radical-
mente”(cf. Governança corporative op.cit)

Além da literatura específica, Dowbor se remete aos 
dados de duas grandes instituições que se debruçam sis-
tematicamente sobre os mecanismos dos gigantes corpo-
rativos: o Instituto Federal Suiço de Pesquisa Tecnológica 
(que rivaliza com o famoso MIT dos USA) e o banco Credit 
Suisse, exatamente aquele que administra as grandes for-
tunas mundiais e que, portanto, sabe das coisas.

Os dados aí arrolados por estas fontes são es-
pantosos: 1% mais rico controla mais da metade da 
riqueza mundial. 62 famílias têm um patrimônio igual 
à metade mais pobre da população da Terra. 16 grupos 
controlam quase a totalidade do comércio de commo-
dities (grãos, minerais, energia, solos, água). Pelo fato 
de os alimentos todos obedecerem às leis do mercado, 
seus preços sobem e descem à mercê da especulação, 
tolhendo a vastas populações pobres o direito de te-
rem acesso à alimentação suficiente e saudável.

Os 29 gigantes planetários, 75% são bancos a come-
çar pelo Bank of America e terminando com o Deutsche 
Bank, são tidos como  “sistemicamente importantes”, pois 
sua eventual falência (não esqueçamos o maior deles, o 
norte-americano Lehamn Brothers que faliu) levaria todo 
o sistema ao abismo ou próximo a ele, com consequências 
funestas para a inteira humanidade. O mais grave é que 
não existe nenhuma regulação para o seu funcionamento, 
nem pode haver, porquando as regulações são sempre 
nacionais e eles atuam planetariamente. Não existe ainda 
uma governança mundial que cuide não só das finanças 
mas do destino social e ecológico da vida e do próprio 
sistema-Terra. Nossos conceitos se evaporam quando, nos 
recorda Dowbor, se lê na capa do Economist que o fatura-
mento da empresa Black Rock é de 14 trilhões de dólares 
sendo que o PIB dos USA é de 15 trilhões e do pobre Brasil 
mal alcança 1,6 trilhão de dólares. Estes gigantes planetá-
rios manejam cerca de 50 trilhões de dólares, o equivalen-
te à totalidade da dívida pública do planeta.

Por estas razões entendemos  iracúndia sagrada do 
Papa Francisco contra um sistema que apenas quer a 
acumulação à custa da pobreza das grandes maiorias e 
da degradação da natureza. Uma economia, diz ele “que 
tem como centro o deus dinheiro e não a pessoa: eis o 
terrorismo fundamental contra toda a humanidade” (no 
avião regressando da Polônia em setembro). Chama-o 
em sua encíclica ecológica  de um sistema anti-vida e 
com tendência suicida (n.55).

Esse sistema é homicida, biocida, ecocida e geocida. 
Como pode tanta desumanidade prosperar sobre a face da 
Terra e ainda dizer: There is no Alternative”(TINA)? A vida 
é sagrada. E quando sistematicamente agredida, chega o 
dia em que ela se vingará, destruindo aquele que a quer 
destruir. Esse sistema está buscando o seu próprio fim  
trágico. Oxalá a espécie humana sobreviva.

Churrasco é o vilão do aquecimento 
global, revelam agora especialistas
A recomendação é que o 
consumo de carne de boi 
seja em quantidade menor

A picanha, a fraldinha 
e a maminha, bem salgadas, 
feitas na brasa, símbolos de 
um bom churrasco, estão se 
tornando inimigas do clima. 
É que a carne, desde a cria-
ção do gado até a mesa do 
brasileiro, é responsável pela 
liberação de grande quanti-
dade de gases que causam o 
aquecimento global, segun-
do o Observatório do Clima 
(OC) – rede que reúne 40 or-
ganizações da sociedade ci-
vil. A recomendação é que o 
consumo de carne de boi seja 
menor e a produção mais efi-
ciente.

Os impactos causados 
pela agropecuária são res-
ponsáveis por 69% das emis-
sões de gases de efeito estufa 
do Brasil. Estão incluídos na 
conta poluentes decorren-
tes do processo digestivo e 
dejetos de rebanhos, o uso 
de fertilizantes e o desma-
tamento (43% das emissões 
nacionais).

De acordo com a coor-
denadora de Clima e Agrope-
cuária do Instituto de Mane-
jo e Certificação Florestal e 
Agrícola  (Imaflora), Marian 
Piatto, que integra a rede 
do observatório, somente o 
gado de corte é responsável 
por 65% das emissões de ga-
ses de efeito estufa na agro-
pecuária.

Marina lembra que o País 
tem um dos maiores reba-
nhos do mundo, cerca de 200 
milhões de animais, o que 
agrava o problema. “É quase 
um por pessoa”, comparou.

Para chegar aos 69% 
das emissões nacionais do 

Isabela Vieira
Da Agência Brasil 

FOTO: Pedro Ventura/Agência Brasília

setor agropecuário, o coor-
denador do Sistema de Esti-
mativa de Emissão de Gases 
de Efeito Estufa, Tasso Aze-
vedo, acrescenta que, além 
dos problemas com o gado, 
entram na conta o transporte 
da carga, que, na maioria das 
vezes, usa diesel, o mais po-
luente dos combustíveis e o 
desmatamento para criação 
de pasto. Na Amazônia, onde 
avança o uso de terras para a 
atividade, é comum a ocupa-
ção de áreas derrubadas com 
o gado, denunciou Eron Mar-
tins, do Instituto Imazon.

Reduzir emissões
Segundo os especialis-

tas, às vésperas de o acordo 
de Paris entrar em vigor em 
2017, com metas para limi-
tar o aumento da tempera-
tura no planeta, há espaço na 
agropecuária para redução 
das emissões, como melhor 
manejo de pastagens e me-
nor uso de fertilizantes. O go-
verno, por sua vez, deve atre-

lar a concessão de subsídios, 
como o Plano Safra, às con-
trapartidas ambientais. Os 
ambientalistas, porém, são 
unânimes em recomendar 
menor consumo de carne.

“Cada bife que a gen-
te come é responsável por 
impacto ambiental. Não co-
memos camarão e lagosta 
todo o dia, por que temos a 
necessidade de comer uma 
quantidade diária de carne 
bovina?”, questionou Mari-
na. Uma meta internacional 
para tornar a carne brasilei-
ra mais sustentável foi des-
cartada porque o destino 
de 80% do gado do País é à 
mesa do brasileiro, disse.

CNA questiona números
A Confederação Nacio-

nal da Agricultura (CNA) 
questionou os dados e disse 
que a conta do Sistema de 
Estimativa de Emissão de 
Gases de Efeito Estufa é uma 
“visão parcial” da produção.

“Se a gente for levar em 

conta que o Brasil emite me-
nos de 4% das emissões glo-
bais, que o sistema leva em 
conta as emissões e não o ba-
lanço, se a gente considerar 
os esforços empreendidos 
para redução das emissões 
no Brasil – que vêm dimi-
nuindo – e o comprometi-
mento da propriedade rural 
na conservação da biodiver-
sidade, no estoque de carbo-
no e na recuperação de áreas 
degradas, [poderá constatar] 
que a agropecuária é uma 
atividade muito menos im-
pactante do que se pintou no 
relatório”, afirmou o coorde-
nador de Sustentabilidade, 
Nelson Ananias Filho.

“Para o governo, é inviá-
vel financiar toda mudança 
tecnológica do setor. O que 
fazemos é mostrar as coi-
sas que estão na prateleira 
e que são viáveis”, disse o 
coordenador-geral de Meio 
Ambiente e Mudanças Climá-
ticas, Aloisio Lopes Pereira 
de Melo.

Hoje, 80% 
da carne de  

gado do País 
é destinado 

à mesa do 
brasileiro

Governo não descarta substituir MP
Diante do clima de ani-

mosidade e dos avanços das 
ocupações de instituições de 
ensino em várias regiões do 
País, integrantes da cúpula do 
governo já ensaiam um recuo 
e não descartam substituir a 
Medida Provisória do Ensino 
Médio por um projeto de lei 
(PL). A mudança estudada 
não ocorreria agora, mas no 
início do próximo ano. 

A reforma do Ensino 
Médio foi encaminha para 
discussão no Congresso no 
último dia 23 de setembro 
e por se tratar de uma MP, 
ela já tem efeito imediato. A 
ideia de se fazer a troca por 
um projeto de lei é demons-
trar que a cúpula do governo 
está aberta a negociações 
com os movimentos estu-
dantis que têm patrocinado 

as ocupações das escolas em 
todo o País. 

Ao contrário da MP, um 
PL não tem efeito imediato e 
precisa passar por todo um 
trâmite de discussão dentro 
da Câmara e do Senado, que 
incluem diversas audiências 
públicas, antes de se tornar 
uma lei.

Segundo interlocutores 
do Palácio do Planalto con-
sultados pelo jornal O Estado 
de S. Paulo, o presidente Mi-
chel Temer já havia demons-
trado desde o início ser con-
trário à ideia de as mudanças 
no Ensino Médio serem fei-
tas por meio de MP. Ele, no 
entanto, teria sido conven-
cido por integrantes da área 
jurídica do governo e pelo mi-
nistro da Educação, Mendon-
ça Filho, um dos principais 

incentivadores da proposta. 
Na avaliação de inte-

grantes do governo, o minis-
tro tem até se saído bem nas 
discussões sobre o tema, mas 
ficará numa “situação crítica” 
caso as ocupações dos estu-
dantes afetem de uma forma 
mais ampla a realização do 
Exame Nacional do Ensino 
Médio (Enem). Interlocuto-
res de Temer lembram que o 
Enem foi um principais pesa-
delos do ex-ministro da Edu-
cação Aloizio Mercadante.

O Ministério da Educa-
ção (MEC) informou nessa 
quarta-feira, 2, que vai divul-
gar uma nova lista de locais 
de provas onde o Enem será 
cancelado em razão das ocu-
pações de prédios feitas por 
estudantes secundaristas. Se-
gundo o MEC, os candidatos 

afetados serão informados 
por SMS, e-mail e na Página 
do Participante, no site do 
Enem. 

A estimava inicial do 
MEC é de que ao menos 191 
mil alunos poderão ser afeta-
dos pelas mudanças no calen-
dário da realização do Enem.

 Desde a publicação da 
Medida Provisória, pelo me-
nos 1.108 instituições de 
ensino estão ocupadas pelos 
estudantes, em 19 estados e 
no Distrito Federal, de acordo 
com levantamento da União 
Brasileira dos Estudantes 
Secundaristas (Ubes). Além 
de 1 022 escolas e institutos 
federais, há 82 universidades 
ocupadas e quatro Núcleos 
Regionais de Educação. O Pa-
raná concentra a maior parte 
das escolas ocupadas.

REFORMA DO ENSINO

Mudança de local do Enem custará R$ 12 mi
A mudança de data de 

realização do Exame Nacional 
do Ensino Médio (Enem) para 
191 mil estudantes anunciada 
nesta semana pelo Ministério 
da Educação (MEC) custará  R$ 
12 milhões aos cofres públicos. 
O valor foi anunciado na ma-
nhã dessa quinta-feira, 3, pelo 
ministro Mendonça Filho, em 
entrevista à Rádio Estadão. Os 
alunos terão a prova adiada 

para os dias 3 e 4 de dezembro. 
O motivo da transferên-

cia é a ocupação de escolas 
em todo o País, que afeta 304 
locais de prova. Inscritos afe-
tados pela mudança serão avi-
sados por SMS, e-mail e na Pá-
gina do Participante, no site do 
Enem, que estão dispensados 
do exame neste fim de semana. 
A data de divulgação dos novos 
locais deve ser nesta sexta. 

Mendonça Filho criti-
cou as ocupações e disse que 
houve uma “politização” do 
Enem. “Todos têm direito à 
opinião, mas a escola é um es-
paço público. Acho que você 
não pode impedir seu colega 
de ter acesso à educação”. Ele 
disse ainda que partidos têm 
se aproveitado das ocupa-
ções. “Lamento o uso político 
de partidos políticos ligados 

ao PT, PSOL, PC do B, com 
seus braços sindicais e orga-
nizações estudantis tipo UNE 
e Ubes, que se utilizam desse 
tipo de situação para gerar 
ainda mais conflito dentro de 
um ambiente que exige um 
mínimo de cautela. 

Quem sai prejudicado é 
o estudante, que já está tenso, 
na expectativa de fazer a pro-
va, se preparando, estudando”.

MINISTRO DA EDUCAÇÃO
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Nova pesquisa aponta Hillary 
com 3 pontos à frente de Trump
A candidata democrata 
tem 45% dos votos contra 
42% do seu adversário 

Uma nova pesquisa da 
CBS News/New York Times 
da corrida eleitoral para a pre-
sidência dos Estados Unidos 
mostra que, apesar de aperta-
do, Hillary Clinton está 3 pon-
tos à frente de Donald Trump, 
de acordo com informações do 
jornal New York Times. A can-
didata democrata lidera com 
45% das intenções de votos e 
o republicano conta com 42%, 
cinco dias antes das eleições. 

 Segundo a publicação, 
divulgada hoje, a maioria 
dos eleitores afirmaram que 
estão decididos sobre quem 
será seu candidato e que notí-
cias de última hora não farão 
diferença na hora do voto.

Mais de 22 milhões de 
norte-americanos já deram seu 
voto e cerca de 1 em 5 eleitores 
que participaram da pesquisa 
da CBS News/New York Times 
afirmaram que já participaram 
da votação antecipada.

Segundo a pesquisa, o en-
tusiasmo entre os eleitores de 
Trump melhorou e 52% agora 
dizem que estão muito entu-
siasmados com a votação. Já 
o mesmo sentimento entre os 
eleitores de Hillary permanece 
estável desde setembro, com 
47% afirmando que estão mui-
to entusiasmados. 

Hillary possui 14 pontos 
de vantagem sobre seu opo-
nente entre mulheres, enquan-
to Trump lidera entre os ho-
mens por 11 pontos. 

Segundo o New York Ti-
mes, a pesquisa começou horas 
depois de tornar-se pública a 
informação de que o presidente 
do FBI, James Comey, havia di-
vulgado que reabriria a investi-
gação sobre os e-mails privados 
de Hillary Clinton e a maioria 
dos entrevistados afirmou que 
havia lido sobre o assunto. 

Mesmo assim, cerca de 6 
entre 10 eleitores afirmaram 
que novas informações sobre 

ambos os candidatos não fa-
ria grande diferença na hora 
de decidir seu voto, mas esta-
vam mais propensos a serem 
afetados negativamente sobre 
novas histórias sobre Trump 
do que sobre Hillary. 

 De acordo com a publica-
ção, neste momento da campa-
nha em 2012, Obama e Rom-
ney estavam empatados nas 
pesquisas de opinião e Barack 
acabou vencendo a eleição por 
4 pontos de diferença. 

A pesquisa foi conduzida 
com 1.333 eleitores por tele-
fone, entre 28 de outubro de 
1 de novembro. A margem de 

erro é de 3 pontos para mais 
ou para menos. 

Obama faz comício 
O presidente dos Esta-

dos Unidos, Barack Obama, 
fez campanha para a candida-
ta democrata à presidência, 
Hillary Clinton, na Flórida, 
ontem. Em um comício em 
Miami, Obama disse para os 
apoiadores de Hillary vota-
rem antes do dia das eleições, 
na próxima terça-feira.

 Esse foi o primeiro de 
dois comícios que Obama fará 
na Flórida para apoiar Hillary. 
O presidente dos EUA também 

aproveitou o momento para 
alfinetar o candidato republi-
cano, Donald Trump. Obama 
disse que “Hillary não recla-
ma, ela trabalha duro”, fazendo 
referência às reclamações de 
Trump sobre uma possível der-
rota para os democratas.

O Partido Democrata está 
fazendo campanha para aju-
dar Hillary a vencer na Flóri-
da, estado onde Obama ven-
ceu nas duas últimas eleições. 
Alguns democratas acreditam 
que uma vitória na Flórida 
pode assegurar a candidata 
democrata como vencedora 
nas eleições.

Centro da Itália 
é atingido por 
outro terremoto 
de 4,8 graus
Da Agência Ansa

Mais um terremoto de 4,8 
graus na escala Richter ocor-
reu na madrugada de ontem 
no centro da Itália, informou o 
Instituto Nacional de Geofísica 
e Vulcanologia (INGV). A infor-
mação é da Agência Ansa.

 O epicentro do tremor, 
ocorrido às 1h35 (22h35 no 
horário de Brasília), foi regis-
trado na província de Macera-
ta, entre as comunas de Pieve 
Torina, Fiordimonte e Pieve-
bovigliana. O ponto fica a cerca 
de 12 quilômetros (km) de dis-
tância das comunas de Visso, 
Ussita e Camerino, fortemente 
atingidas pelos dois sismos do 
dia 26 de outubro.

 A intensidade do tremor 
foi tão grande que voltou a ser 
sentido em Roma, mas não 
houve registro de danos.

 De acordo com o INGV, o 
hipocentro do terremoto - pon-
to onde se origina o tremor - foi 
a apenas 8,4 km de profundida-
de, o que é considerado muito 
raso e tende a causar mais da-
nos. No entanto, a Defesa Civil 
não registrou pedidos de ajuda, 
até mesmo porque os locais 
mais vulneráveis aos abalos 
sísmicos já estão evacuados.

A oposição na Venezue-
la anunciou na quarta-feira 
(2) uma trégua de dez dias 
ao governo do presidente 
Nicolás Maduro, como uma 
aposta por negociar com 
o governo. Foi instaurada 
na segunda-feira (31) uma 
mesa de diálogo para so-
lucionar a crise política no 
país.

A Mesa Unidade Demo-
crática (MUD) condiciona o 
diálogo à soltura dos  pre-
sos políticos e à convoca-
ção de novas eleições. Na 
terça-feira (1º), o governo 
soltou cinco integrantes 
do movimento antichavis-
ta. Por outro lado, a MUD 
suspendeu no mesmo dia 
o julgamento de responsa-
bilidade de Maduro sobre 
a crise instaurada no país 
e um protesto em frente ao 
Palácio Miraflores, sede da 

presidência em Caracas.
“Em poucos dias va-

mos ver quem cumpre ou 
não. Em 11 de novembro 
voltaremos à mesa e será 
o momento de avaliar os 
supostos gestos”, afirmou 
o secretário-executivo da 
MUD, Jesús Torrealba.

Presos políticos soltos
Na terça-feira (1º) , o 

prefeito do município de 
Sucre, Carlos Ocariz, que faz 
oposição ao presidente Ni-
colás Maduro, disse no Twit-
ter que Carlos Melo, Andrés 
Moreno e Marco Trejo foram 
libertos. Melo é líder do par-
tido Avançada Progressista 
e Andrés Moreno e Marco 
Trejo aconselham a MUD, 
coalizão de oposição.

Posteriormente, o se-
cretário executivo da MUD, 
Jesus Torrealba, confirmou 
também no Twitter a soltu-
ra de Coromoto Angel Rodri-

guez, chefe de segurança do 
presidente do Parlamento, o 
oposicionista Henry Ramos; 
e de Andrés León, que esta-
va em prisão domiciliar.

A chanceler da Venezue-
la, Delcy Rodríguez, afirmou 
que a libertação destes cinco 
representantes de oposito-
res de Chávez é um primeiro 
sinal da vontade do governo 
do presidente Nicolás Ma-
duro para impulsionar o di-
álogo político, que começou 
no domingo (30).

“Estávamos permanen-
temente à espera da oposi-
ção para diálogo, saudamos 
que finalmente tenha acon-
tecido”, disse a ministra das 
Relações Exteriores à che-
gada ao Conselho de Direi-
tos Humanos da ONU, para 
a segunda revisão periódica 
dos direitos humanos na Ve-
nezuela.

A oposição condicionou 
a continuação do processo 

de diálogo à libertação “ime-
diata” de presos políticos.

Mesa de diálogo
Um grupo de represen-

tantes do governo venezue-
lano e da MUD realizaram 
domingo, o primeiro encon-
tro formal do diálogo para 
procurar soluções para a 
tensão política que atinge 
o país. A oposição pediu ao 
governo “gestos de boa von-
tade” para continuar as ne-
gociações, como a libertação 
de vários de seus líderes.

No encontro, foram 
criados quatro grupos de 
trabalho sobre respeito à 
soberania, reparações para 
as vítimas, o calendário elei-
toral e da situação econômi-
ca do país. Para a Chanceler 
Delcy Rodríguez, a primeira 
reunião da mesa de diálo-
go foi “muito importante” e 
aconteceu em termos “cons-
trutivos” e  “de respeito”.

Da Agência Ansa 

A Corte Suprema da Grã-
-Bretanha decidiu ontem que 
o Parlamento precisa aprovar 
o pedido de saída do país da 
União Europeia e solicitar a ati-
vação do Artigo 50 do Tratado 
de Lisboa - que define o início 
do processo de saída de um 
país do bloco. A informação é 
da Agência Ansa.

A decisão contraria o de-
sejo da premier Theresa May, 

que sempre afirmou que não 
era necessária a passagem do 
projeto pelas mãos dos parla-
mentares britânicos. O gover-
no deve recorrer da decisão.

Segundo o juiz que li-
derou a sessão, Lord John 
Thomas, “a regra mais fun-
damental da Constituição do 
Reino Unido é a de que o Par-
lamento é soberano”. Os ma-
gistrados decidiram que, caso 
dessem poder apenas ao go-
verno, estariam “sabotando” 

o poder dos parlamentares.
O processo foi iniciado 

após diversas ações serem 
impetradas na Justiça por 
grupos pró-UE. Especialis-
tas consideram que essas 
ações visam a fazer uma 
transição mais “suave” com 
o “Brexit”, mantendo mais 
laços com o bloco do que a 
premier iria fazer.

Com a decisão, é prová-
vel que o processo de saída 
- que May havia anunciado 

para o início do ano que vem 
- sofra atrasos ou até mesmo 
pare em caso de divergên-
cias. Apesar de ter maioria 
no Parlamento, o “Brexit” 
dividiu as opiniões dos par-
lamentares das mais diferen-
tes vertentes e muitos gover-
nistas são contrários à saída.

O veredito também aca-
ba atrapalhando o papel de 
liderança da premier perante 
a União Europeia, já que o pro-
cesso deve durar até dois anos.

Oposição dá trégua de 10 dias na Venezuela

Parlamento inglês terá de aprovar o ‘Brexit’ 

CRISE POLÍTICA

DECISÃO DO SUPREMO

Da Agência Brasil

FOTO: Pablo Martinez Monsivais/Associated Press/Estadão Conteúdo

O presidente Barack Obama abraça uma simpatizante da candidatura de Hillary ao participar de um comício em Miami, na Flólrida 

O presidente da Co-
lômbia, Juan Manuel 
Santos, afirmou que só 
convocará um novo re-
ferendo sobre o acordo 
de paz com as Forças 
Armadas Revolucioná-
rias da Colômbia (Farc) 
após o fim da nova ro-
dada de negociações 
em Havana. A informa-
ção é da Agência Ansa.

Santos, que rece-
beu este ano o Prêmio 
Nobel da Paz, sofre 
pressão de setores polí-
ticos locais para marcar 
uma data o mais rápi-
do possível, mas afir-
mou que isso ainda não 
ocorrerá.

Nessa quinta-feira 
(3), o chefe das nego-
ciações, Humberto de 
la Calle, viaja para a 
capital cubana a fim 
de apresentar as novas 
propostas adicionadas 
ao documento após 
conversas entre gover-
nistas e a oposição.

“Estamos cons-
truindo um novo acor-
do e esperamos tê-lo 
muito rapidamente. O 
que eu quero e o que 
o país necessita é que 
todo colombiano este-
ja a par desse esforço 
porque todos disseram, 
antes do referendo, 

que tinham o desejo de 
alcançar a paz. Estou 
certo de que estamos 
diante de uma magní-
fica oportunidade para 
unir o país em volta 
de um novo acordo de 
paz”, disse Santos em 
Londres.

O presidente, que 
fez uma viagem oficial 
à Grã-Bretanha, infor-
mou, em entrevista, 
que o novo referendo 
pode não ser feito nos 
mesmos moldes do an-
terior, em que a maioria 
dos colombianos votou 
pelo “não” à paz e que 
provocou espanto em 
todo o mundo.

Segundo Santos, 
assim que o governo 
colombiano e as Farc 
chegarem a um docu-
mento final, o acordo 
poderá ser apresenta-
do ao Congresso sem 
votação pública, “fazer 
outro referendo” nos 
moldes do anterior, ou 
ainda “perguntar aos 
mais de 1,1 mil municí-
pios se eles aceitam”.

Essa última moda-
lidade, chamada em 
espanhol de “cabildo 
abierto”, seria uma 
reunião pública entre 
representantes do po-
der público e habitan-
tes locais, para discutir 
o tema. 

Santos tem saída para
o acordo com as Farc

COLÔMBIA

Da Agência Ansa

Gabriela Korman
Da Agência Estado
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Beneficiários de Bolsa 
Família são convocados 
para atualizar cadastro
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Brasil registrou em 2015 mais de 5 estupros por hora

Violência sexual
Mais de cinco pessoas são 

estupradas por hora no Brasil, 
mostra o 10º Anuário Brasilei-
ro de Segurança Pública, pro-
duzido pelo Fórum Brasileiro 
de Segurança Pública (FBSP), 
divulgado ontem. O País regis-
trou, em 2015, 45.460 casos de 
estupro, sendo 24% deles nas 
capitais e no Distrito Federal. 
Apesar de o número represen-
tar uma retração de 4.978 ca-
sos em relação ao ano anterior, 
com queda de 9,9%, o FBSP 
mostrou que não é possível 
afirmar que realmente houve 
redução do número de estu-
pros no Brasil, já que a subno-
tificação desse tipo de crime é 
extremamente alta.

“O crime de estupro é 
aquele que apresenta a maior 
taxa de subnotificação no 
mundo, então é difícil avaliar 
se houve de fato uma redução 
da incidência desse crime no 
país”, disse a diretora executiva 
do Fórum, Samira Bueno.

O levantamento estima 
que devem ter ocorrido entre 
129,9 mil e 454,6 mil estupros 
no Brasil em 2015. O número 
mínimo se baseia em estudos 
internacionais, como o Natio-
nal Crime Victimization Survey 
(NCVS), que apontam que ape-
nas 35% das vítimas de estu-
pro costumam prestar queixas.

O número máximo, de 
mais de 454 mil estupros, se 
apoia no estudo Estupro no 
Brasil: uma radiografia segun-
do os dados da Saúde, do Ins-
tituto de Pesquisa Econômica 
Aplicada (Ipea), que aponta 
que, no País, apenas 10% dos 
casos de estupro chegam ao 
conhecimento da polícia. “Pes-

quisas de vitimização produzi-
das no Brasil e no mundo indi-
cam que os principais motivos 
apontados pelas vítimas para 
não reportar o crime às insti-
tuições policiais são o medo 
de sofrer represálias e a crença 
que a polícia não poderia fazer 
nada ou não se empenharia no 
caso”, afirma Samira.

Considerando somente os 
boletins de ocorrência regis-
trados, em 2015 ocorreu um 
estupro a cada 11 minutos e 
33 segundos no Brasil, ou seja 
5 pessoas por hora. O Estado 
com o maior número de casos 
foi São Paulo, que responde por 
20,4% dos estupros no País, 
com 9.265 casos. O número, no 
entanto, representa uma redu-
ção de 761 casos (7,6%) em re-
lação ao ano anterior, quando 
foram registrados 10.026 ca-
sos. Roraima foi o Estado com o 
menor número de estupros re-
gistrados, 180, o que represen-
ta 98 casos a menos do que no 
ano anterior – queda de 35,3%.

A cada 1 minuto e 1 se-
gundo, um veículo foi roubado 
ou furtado em 2015 no País, to-
talizando 509.978. Apesar do 
resultado, houve uma queda 
de 0,6% na comparação com 
2014, sendo 3.045 veículos a 
menos. Somando os casos de 
2014 e 2015, foram roubados 
ou furtados 1,023 milhão de 
veículos, segundo os dados 
do anuário. O levantamento 
mostra ainda, a necessidade 
de fortalecer a capacidade de 
investigação da polícia. “O rou-
bo e o furto de veículos, muitas 
vezes, acabam por financiar or-
ganizações criminosas envolvi-
das com tráfico e outros delitos 
mais graves”, disse, em nota, o 
diretor-presidente do Fórum, 
Renato Sérgio de Lima. 

Camila Boehm 
Repórter da Agência Brasil

Paula Laboissière 
Repórter da Agência Brasil

Dados do Anuário Brasi-
leiro de Segurança Pública, di-
vulgado ontem, apontam uma 
leve retração do número de 
estupros registrado em 2015 
em relação ao ano anterior, de 
50.438 para 45.460. No entan-
to, o Fórum Brasileiro de Se-
gurança Pública, responsável 
pelo estudo, alerta que a redu-
ção pode estar ligada à subno-
tificação, quando nem todos os 
crimes são comunicados às au-
toridades. O Centro Feminista 
de Estudos e Assessoria (Cfe-
mea) faz a mesma avaliação e 
destaca o fato de que muitas 
mulheres não denunciam o es-
tupro.

 “Tem sido cada vez mais 
difícil sustentar as denúncias 
de estupro no Brasil por con-
ta de uma onda de retrocesso 
bastante conservadora”, disse 
a assessora técnica do centro, 
Jolúzia Batista. Em entrevista à 
Agência Brasil, ela citou a revi-
timização de mulheres durante 
o processo jurídico, a péssima 
qualidade do atendimento das 
vítimas, o constrangimento a 
que são submetidas e a impu-
nidade de agressores como 
agravantes do quadro no País.

“Não acreditamos que os 
números tenham caído”, des-
tacou Jolúzia. “É preciso falar 
sobre a qualidade do atendi-

mento e sobre a questão da 
punição, de perseguir mesmo 
o caso e prender o estupra-
dor. Isso tudo além de enfren-
tar a cultura do estupro, que 
seria promover uma educa-
ção igualitária para homens 
e mulheres, enfrentar o ma-
chismo e a educação sexista 
que dá poder ao homem de 
achar que pode dispor do cor-
po da mulher a qualquer hora 
e lugar”, acrescentou.

Outro fator que pode 
mascarar os números, segun-
do o Cfemea, é a alta ocor-
rência desse tipo de crime 
dentro das próprias residên-
cias das vítimas – sobretudo 
meninas menores de idade e 
normalmente abusadas por 
pais, padrastos, irmãos, tios 
ou primos. “São casos muito 
mais delicados e que não são 
denunciados”, explicou.

“O que devemos nos per-
guntar é: como enfrentar a 
cultura do estupro e o femini-
cídio numa sociedade em que 
o movimento conservador 
breca o debate da educação 
não sexista nas escolas? Se 
não for pela educação, com 
um debate transparente e de 
forma assertiva, como fazer 
isso? Até porque, ao mesmo 
tempo, temos instalada na so-
ciedade a cultura do estupro. 
Como enfrentar tudo isso se 
não for pela educação de gê-
nero?”, ponderou a ativista.

Mau atendimento à vítima

Várias cidades estão sem carteira
VACINAÇÃO INFANTIL

FOTO:  Reprodução/Internet

Carteiras estão em falta em unidades de saúde em função da investigação da Polícia Federal sobre contrato da Gráfica Brasil

O câncer de próstata é o 
segundo mais comum entre 
homens brasileiros, ficando 
atrás apenas do câncer de pele 
não-melanoma. De acordo 
com o Instituto Nacional do 
Câncer (INCA), são estimados 
mais de 61 mil novos casos da 
doença e quase 14 mil mor-
tes somente este ano. Ainda 
assim, o índice de sobrevida 
desse tipo de câncer chega a 
96% e se apoia fortemente 
no diagnóstico precoce. Daí 
a importância de campanhas 
como Novembro Azul – que 
estimula homens com mais de 
50 anos a fazerem anualmente 
exames de toque e PSA. 

Para a investigação de 
câncer de próstata, o exame de 
toque não oferece altas taxas 
de sensibilidade quando rea-
lizado isoladamente. Por ou-
tro lado, quando associado ao 
exame PSA (antígeno prostáti-
co específico), a dupla oferece 

92% de acerto no diagnósti-
co. Por isso é tão importante 
conhecer em detalhes esse 
exame laboratorial. Quanto 
maior o nível de PSA no san-
gue, maior também é a chan-
ce de o paciente ter câncer 
de próstata. De acordo com o 
médico urologista e ultrasso-
nografista Leonardo Piber, do 
CDB Medicina Diagnóstica, em 
São Paulo, é fundamental que 
homens entre 50 e 75 anos se 
submetam a esse simples ras-
treamento todos os anos.   

“Pesquisa realizada em 
nosso serviço mostrou casos 
de pacientes com exame de 
toque alterado, ou seja, eviden-
ciando nódulo, mas que apre-
sentavam um PSA dentro dos 
limites de normalidade. Nestes 
casos, a ultrassonografia trans-
retal confirmou a presença do 
nódulo e a biópsia diagnosti-
cou câncer. Isso ressalta a ex-
trema importância do exame 

de toque. Sabemos que o ha-
bitual é ocorrer alteração do 
PSA, mas há casos em que isso 
não acontece. Essa pesquisa foi 
apresentada no Congresso Sul 
Brasileiro de Urologia em ju-
nho deste ano”, diz Piber. 

Conhecer os fatores de 
risco para o câncer de prósta-
ta contribui muito para evitar 
negligência ou alarmismo, ga-
rante o médico. “A maioria dos 
casos acontece por volta dos 
65 anos, mas a investigação 
diagnóstica deve acontecer 
entre 50 e 75 anos. Quando há 
parentes diretos que já enfren-
taram a doença, é recomenda-
do iniciar os exames anuais 
mais cedo, a partir dos 40 
anos. Trata-se também de um 
tipo de câncer particularmen-
te agressivo para homens obe-
sos ou com uma dieta rica em 
gorduras”.    Piber afirma que, 
quando a análise do sangue 
detecta alteração importante, 

normalmente o médico do pa-
ciente solicita novos exames 
de imagem para eventualmen-
te diagnosticar o câncer de 
próstata em fase inicial, já que 
a doença oferece boas chances 
de cura quando tratada logo 
no começo. “O PSA é uma pro-
teína encontrada em grandes 
quantidades no sêmen e em 
pequena quantidade no san-
gue, mas é o suficiente para 
indicar quando há risco. Pode 
acontecer de o nível de PSA 
estar alto por conta de algu-
ma inflamação ou infecção, ou 
ainda pelo aumento benigno 
da glândula prostática. Daí a 
importância de o médico fazer 
o toque retal e encaminhar o 
paciente para exames de ima-
gem, considerando idade, his-
tórico familiar, medicamentos 
de uso contínuo e até mesmo 
determinados suplementos 
que afetam o tamanho da 
próstata”.

Exames devem ser feitos anualmente
TOQUE E PSA Em hOmENS COm mAIS dE 50 ANOS

Lígia Formenti
Agência Estado

Carteiras de vacinação infantil 
estão em falta em várias cidades do 
País. O Ministério da Saúde inter-
rompeu a distribuição do produto 
no início deste ano, depois de es-
gotados os estoques. O problema 
é reflexo de uma determinação de 
dezembro de 2015, quando o con-
trato com a Gráfica Brasil, alvo da 
Operação Acrônimo, da Polícia Fe-
deral, foi suspenso por suspeita de 
irregularidades.

Apesar de ser considerado um 
instrumento essencial para divul-
gação de informações sobre saúde 
para os pais das crianças e de ser 
também uma ferramenta importan-
te para o controle feito por profis-
sionais de saúde, somente seis meses 

depois da interrupção do contrato, 
em junho deste ano, o processo de 
licitação para escolha de uma nova 
gráfica foi retomado. A expectativa 
do Ministério da Saúde é a de que 
a licitação seja concluída em dezem-
bro e, a partir de então, a situação 
comece a se normalizar.

“A falta do material não im-
pede que a criança seja vacinada”, 
afirmou a coordenadora de Saúde 
da Criança do Ministério da Saúde, 
Theresa de Lamare. De acordo com 
ela, a orientação é a de que as cida-
des que apresentam falta do produ-
to se encarreguem de imprimir por 
conta própria a carteira, a partir 
do modelo cedido pelo Ministério 
da Saúde. Theresa reconheceu, no 
entanto, que a caderneta é uma 
ferramenta essencial. Enquanto 
o fornecimento não é retomado, 

completou a coordenadora, pro-
fissionais de saúde devem fazer o 
controle por meio de prontuários. 
De acordo com a coordenadora, os 
arquivos nos estabelecimentos de 
saúde contêm também informações 
sobre lotes e partidas de vacinas - 
essenciais, por exemplo, para fazer 
o controle em casos de problemas 
com as vacinas.

 São impressas anualmente 
cerca de 3 milhões de cadernetas. 
O último contrato para compra foi 
no valor de R$ 6,6 milhões. A Gráfi-
ca Brasil é do empresário Benedito 
Rodrigues de Oliveira, o Bené, pivô 
da Operação Acrônimo. De acordo 
com investigações feitas pela Polícia 
Federal, o ministério na época havia 
desconsiderado indícios de irregula-
ridades apontados pelo Tribunal de 
Contas da União.
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405 beneficiários são convocados na PB
BOlsA FAMílIA

Cruzamento identificou 
doações incompatíveis
para campanhas eleitorais

Treze mil beneficiários 
do Bolsa Família que tiveram 
os repasses bloqueados no 
mês de outubro estão sendo 
convocados pelo Ministério 
do Desenvolvimento Social 
e Agrário (MDSA) para rea-
lizar a atualização cadastral. 
Eles foram identificados em 
um cruzamento de dados 
feito pelo Tribunal Superior 
Eleitoral (TSE), com base nas 
informações do Cadastro Úni-
co para Programas Sociais do 
governo Federal. Na Paraíba, 
foram bloqueados 405 bene-
fícios.

O cruzamento de dados 
revelou indícios de incon-
sistência entre as doações 
eleitorais feitas por 16 mil 
beneficiários e a renda de-
clarada por eles. Ao determi-
nar o bloqueio dos repasses, 
o MDSA constatou que, do 
total verificado, cerca de 3 
mil famílias já haviam tido o 
benefício cancelado por não 
se enquadrarem mais nas re-
gras, o que reduziu o número 
de convocados na atualização 
cadastral para 13 mil. 

O batimento foi possível 
graças a um acordo de coope-
ração técnica firmado entre o 
MDSA e o TSE, para o forneci-
mento dos dados. “Essa parce-
ria nos possibilitou aprimorar 
os mecanismos de controle do 
Bolsa Família, dando maior 
transparência ao programa. 
O nosso esforço é para que 

Volks vai pesquisar 
a ditadura militar

A Volkswagen contratou um 
historiador para pesquisar o papel 
da montadora durante a ditadu-
ra militar no Brasil, entre 1964 e 
1985. A empresa enfrentou acusa-
ções de que colaborou com o regi-
me, fornecendo uma “lista negra” 
de seus funcionários na época. Em 
comunicado divulgado nessa quin-
ta-feira, a Volkswagen disse que 
o historiador Christopher Kopper, 
professor da Universidade de Bie-
lefeld na Alemanha, foi contratado 
para “clarificar” qual foi o papel da 
companhia.

Americano mata 3 
filhos brasileiros

Três crianças nascidas em 
Criciúma (SC) foram mortas pelo 
pai na casa onde viviam, em Pon-
ce, Porto Rico, segundo a polícia. 
O homem, um norte-americano 
identificado como Erik R. Seguinot 
Ramírez, de 50 anos, se enforcou 
após cometer os crimes, na manhã 
da última quarta-feira. Proprietária 
de um centro estético na cidade, a 
mãe das crianças, a brasileira Mar-
lene Martins, de 33 anos, estava 
em Los Angeles a trabalho quando 
foi informada por telefone de que 
Erick Gabriel, de 9 anos, Elin, de 7, e 
Emanuele, de 5, haviam sido encon-
trados mortos na residência.

simone e simaria 
buscam corpo do pai 

Em entrevista a rádio carioca 
O Dia, Simone e Simaria fizeram uma 
revelação sobre sua família. O pai de-
las morreu aos 44 anos, quando elas 
ainda eram crianças, e foi enterrado 
como indigente. Agora, elas procuram 
o corpo do pai para fazer um enterro 
digno. “A gente não tinha dinheiro, 
não tinha nada. A gente morava numa 
casa de tábua, no meio do garimpo, 
que é onde você vai pra pegar dia-
mante, pra ver se acerta na vida, e o 
garimpo era o Garimpo do Arroz. Um 
lugar muito perigoso. Todos os dias a 
gente via pessoas mortas na porta de 
nossa casa, assassinadas mesmo. Mi-
nha mãe sofreu muito com meu pai”, 
contou Simaria.

Marta volta a ser 
indicada a melhor

A brasileira Marta foi anun-
ciada nessa quinta-feira como uma 
das 10 indicadas ao prêmio de me-
lhor do mundo da Fifa neste ano. 
Depois de sequer ser lembrada em 
2015, a jogadora voltou à disputa 
em 2016 e lutará para recuperar 
o prêmio que venceu cinco vezes 
consecutivas, de 2006 a 2010. Aos 
30 anos, Marta se destacou nesta 
temporada com a camisa da seleção 
brasileira. Foi a principal responsá-
vel por levar o País às semifinais da 
Olimpíada no Rio e a ficar próximo 
da medalha, que não veio por conta 
das derrotas para Suécia, nos pê-
naltis, na semi, e Canadá, na dispu-
ta do bronze.

Itália nega que 
tortura migrantes

A polícia da Itália negou as 
acusações de tortura a migrantes, 
denunciadas em um relatório da 
Anistia Internacional. Segundo a 
organização, choques elétricos 
e espancamentos em migrantes 
foram algumas das práticas utili-
zadas pela polícia italiana. “Nego 
categoricamente que sejam utili-
zados métodos violentos contra os 
migrantes no processo de identifi-
cação ou no de repatriação”, disse 
Franco Gabrielli, chefe de política, 
em um comunicado sobre o caso.

Beneficiários do programa podem fazer doações, mas Ministério suspeita que CPF de algumas famílias tenha sido usado indevidamente

o benefício seja pago a quem 
realmente precisa”, afirma o 
ministro do Desenvolvimento 
Social e Agrário, Osmar Terra.

Segundo a coordenado-
ra-geral de Administração de 
Benefícios da Secretaria Na-
cional de Renda de Cidadania 
(Senarc) do MDSA, Caroline 
Paranayba, os benefícios fo-
ram bloqueados em todo o 
País para que as pessoas com-
pareçam ao setor responsável 
pelo Bolsa Família e pelo Ca-

dastro Único nos municípios 
e esclareçam as informações.

Parceria com TSE
“Os beneficiários do Bol-

sa Família podem fazer doa-
ções a campanhas eleitorais. 
O que nós queremos confir-
mar é se a renda que a família 
declarou no Cadastro Único 
está coerente com o valor da 
doação e se, de fato, a famí-
lia fez a doação registrada no 
TSE, pois há indícios de uso 

indevido do CPF das famílias 
do programa”, explica a coor-
denadora. As famílias identi-
ficadas no batimento foram 
notificadas por meio de men-
sagem no extrato de paga-
mento e terão seis meses para 
fazer a atualização cadastral.

Se não for apresentada 
nenhuma justificativa nesse 
prazo, o benefício será cance-
lado. Já as famílias que não se 
enquadram mais nas regras do 
Bolsa Família serão desligadas 

do programa. Nos casos em 
que não houve doação, mas o 
CPF do beneficiário consta 
entre os doadores, é preciso 
comunicar o erro à gestão do 
Bolsa Família no município.

A legislação em vigor es-
tabelece que apenas pessoas 
físicas podem fazer doações 
para campanhas eleitorais. 
Além disso, as doações devem 
se limitar a 10% da renda de-
clarada pelo cidadão no ano 
anterior.

FOTO: Reprodução/Internet

Refletir sobre o se-
miárido brasileiro impli-
ca em evidenciar carac-
terísticas de cada espaço 
e os usos que as popula-
ções fazem dos recursos 
disponíveis. Novas visões 
de riquezas e patrimônio 
natural podem resultar 
em agregação de valo-
res econômico, político, 
sociocultural e tecnológi-
co, e também em maior 
estímulo à pesquisa e ao 
conhecimento científico 
da diversidade.

A construção desses 
novos saberes científi-
cos, entrelaçados com 
as experiências popula-
res, contribui para a va-
lorização do Semiárido 
e fortalecimento da sua 
identidade quanto à di-
versidade ambiental e 
humana. O conhecimen-
to da região enquanto 
objeto da aprendizagem 
promove a orientação de 
ações para uma dimen-
são que permita apren-
der o Semiárido.

Nesse contexto, será 
realizado de 10 a 12 de 
novembro, no Centro 
de Convenções Raymun-
do Asfora, em Campina 
Grande, o 1o Congresso 
Internacional da Diversi-
dade do Semiárido (I CO-
NIDIS). Com a temática 
”Diversidade: aprender 
o Semiárido, no Semiári-

do e com o Semiárido”, 
o congresso tem como 
objetivo reunir trabalhos 
que auxiliem a identifi-
car a diversidade do Se-
miárido brasileiro, utili-
zando estas informações 
para a promoção das 
atividades, por meio da 
mobilização de atores 
sociais e políticos, para a 
construção de subsídios 
de planejamento, gestão 
e monitoramento das 
políticas públicas efeti-
vas, contribuindo tam-
bém para a geração de 
emprego e renda.

Parceiros
O 1o CONIDIS é uma 

promoção do Centro 
Multidisciplinar de Estu-
dos e Pesquisas (CEMEP) 
com apoio do Instituto 
do Nacional do Semiári-
do (INSA) e parceria in-
terinstitucional entre a 
Universidade Estadual da 
Paraíba (UEPB), Universi-
dade Federal de Campi-
na Grande (UFCG), entre 
outras instituições. 

As inscrições estão 
abertas e podem ser fei-
tas até o dia 20 de outu-
bro, através do endereço 
eletrônico www.conidis.
com.br, com data limite 
para submissão de traba-
lhos o dia 10 de outubro. 
Mais informações pelo 
telefone (83) 3322-3222.

Semiárido será 
tema do evento 

CONGREssO INTERNACIONAl

Instituições públicas de 
Ensino Superior interessa-
das em participar da primei-
ra edição de 2017 do Sistema 
de Seleção Unificada (Sisu) 
devem aderir ao programa 
pela internet a partir do dia 
7 de novembro. O cronogra-
ma e as informações sobre 
os procedimentos de adesão 
estão publicados no Diário 
Oficial da União. O prazo en-

cerra no dia 23 de novembro 
Todos os procedimen-

tos operacionais referentes 
ao Sisu serão efetuados, ex-
clusivamente, pela internet. 
O edital determina que a 
seleção dos candidatos às 
vagas disponibilizadas por 
meio do Sisu seja feita a par-
tir dos resultados obtidos 
pelos estudantes no Exame 
Nacional do Ensino Médio 

(Enem) referente ao ano de 
2016. O Sisu é um sistema 
informatizado em que as 
instituições públicas de en-
sino Superior ofertam vagas 
a estudantes que fizeram a 
prova do Enem. São selecio-
nados os candidatos mais 
bem classificados dentro do 
número de vagas ofertadas. 
A inscrição é gratuita e feita 
pela internet.

Instituições têm até dia 23 de 
novembro para aderir ao Sisu

ENsINO sUPERIOR

A Pró-Reitoria de Gra-
duação (PROGRAD) da Uni-
versidade Estadual da Paraíba 
(UEPB) inscreve até o dia 9 de 
novembro os interessados em 
ingressar na instituição através 
do edital de processo seletivo 
para preenchimento das va-
gas não ocupadas no Sistema 
de Seleção Unificada (SiSU) no 
período 2016/2. Ao todo estão 
disponíveis 196 vagas distri-
buídas nos campus de Campi-
na Grande, Lagoa Seca, Catolé 
do Rocha, João Pessoa, Montei-
ro e Patos. A inscrição deve ser 
efetuada presencialmente, na 
coordenação do curso que está 
oferecendo a vaga, no horário 
das 7h às 11h.

Podem se inscrever can-
didatos que realizaram o Exa-
me Nacional do Ensino Médio 
(Enem) referente ao ano de 
2015 ou os portadores de di-
plomas de cursos superiores 
de graduação, devidamente 
reconhecidos. Os candidatos 

que concorrerão utilizando as 
notas obtidas no Enem devem 
apresentar os seguintes docu-
mentos: resultado original do 
exame (disponível através do 
endereço eletrônico http://
enem.inep.gov.br/participan-
te/#/loginParticipante); có-
pias autenticadas do certifi-
cado de conclusão do Ensino 
Médio, do histórico escolar, 
do registro de nascimento ou 
certidão de casamento, do RG, 
do CPF e da prova de quitação 
com o Serviço Militar; quita-
ção com o TRE (para maiores 
de 18 anos); e uma foto 3×4 
colorida recente.

Para aqueles que con-
correrão às vagas destinadas 
aos portadores de diplomas 
de cursos de graduação serão 
necessárias cópias autentica-
das do diploma ou certidão de 
conclusão de curso de gradua-
ção, do histórico escolar do 
curso de graduação, do certi-
ficado de conclusão do Ensino 

Médio, do histórico escolar 
do Ensino Médio, do registro 
de nascimento ou certidão de 
casamento, RG, CPF e da prova 
de quitação com o Serviço Mi-
litar; uma foto 3×4 colorida re-
cente e prova de quitação com 
o TRE (para maiores de 18 
anos). O resultado da seleção 
será divulgado no dia 17 de 
novembro e as matrículas dos 
selecionados serão efetuadas 
no dia 21 do mesmo mês.

UEPB insceve para 196 vagas

Inscrições para 
o Sistema de 
Seleção 
Unificada no 
período 2016/2 
vão até o dia 
nove desse mês
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Vestuário foi um dos destaques positivos entre os setores pesquisados; logo depois vem materiais de construção e artigos de uso pessoal

Vendas no País tiveram queda de 3,3% em setembro

Comércio varejista
Brasil atrai 
US$ 8,792 bilhões 

Com a regularização de capitais 
no exterior, o ingresso de dólares su-
perou as saídas em US$ 8,792 bilhões 
em outubro. A cifra é a maior para 
qualquer mês em um ano e meio. Um 
resultado superior a esse havia sido 
registrado apenas em abril de 2015, 
quando a entrada líquida de dólares 
somou US$ 13,107 bilhões. Os dados 
são do Banco Central e foram divulga-
dos ontem. O levantamento mostra 
os ingressos e as saídas de dólares de 
praticamente todo o mês de outubro, 
apenas os dias 29 e 30 ficaram de 
fora (essas informações serão divul-
gadas na próxima semana).

País já completou 
ajuste, diz Ipea

O déficit em transações cor-
rentes caminha para fechar o ano 
em torno de 1% do Produto Interno 
Bruto (PIB) brasileiro, segundo es-
timativa do Instituto de Pesquisa 
Econômica Aplicada (Ipea). Nos 12 
meses encerrados em setembro, o 
déficit ficou em 1,3% do PIB, nível 
inferior à média histórica, que é de 
1,8% do PIB, ressaltou o instituto na 
Carta de Conjuntura divulgada nessa 
quinta-feira. “Não é exagero afirmar 
que o País já ‘completou’ o ajuste de 
suas contas externas”, defende Fer-
nando José Paiva Ribeiro, autor do 
documento e técnico do Ipea. 

BNDES e Ibama 
assinam contrato 

O Banco Nacional de Desenvol-
vimento Econômico e Social (BNDES) e 
o Instituto Brasileiro do Meio Ambien-
te e dos Recursos Naturais Renováveis 
(Ibama) assinaram ontem contrato de 
financiamento do Fundo Amazônia. Os 
recursos serão aplicados no apoio à 
logística de transporte das atividades 
de fiscalização ambiental e controle 
do desmatamento na Amazônia Legal. 
A presidente do Ibama, Suely Araújo, 
destaca que a novidade desse con-
trato é o direcionamento de recursos 
para atividades de custeio. O projeto 
vai garantir as ações de fiscalização 
do órgão pelo prazo de 15 meses.

Auditores protestam 
contra PL 5864/2016 

Auditores fiscais da Receita 
Federal protestaram ontem em Bra-
sília contra as alterações no Projeto 
de Lei (PL) 5864/2016 que trata da 
Carreira Tributária e Aduaneira da 
Receita Federal e institui o Programa 
de Remuneração Variável do órgão. 
Segundo o sindicato da categoria, 
foi apresentado um substitutivo ao 
texto original do acordo encaminhado 
pelo Governo Federal. Entre as mudan-
ças propostas, figura o compartilha-
mento das atribuições dos auditores 
fiscais com os analistas tributários, 
cargo complementar dentro do órgão.

Cadastro de obras 
de arte vai até 31 

Já está em vigor a Portaria nº 
396, que determina prazo até o dia 
31 de dezembro para que negociantes 
de obras de arte se cadastrarem no 
Cadastro Nacional de Negociantes de 
Obras de Arte e Antiguidades (CNART), 
do Instituto do Patrimônio Histórico 
e Artístico Nacional (Iphan). Quem 
perder o prazo ficará sujeito à multa a 
partir de 2017. O objetivo da norma é 
garantir maior proteção às atividades 
de compra e venda de obras de arte 
e antiguidades. A portaria regula os 
procedimentos a serem observados 
pelas pessoas físicas ou jurídicas que 
comercializam esses bens. 

As vendas no comércio 
varejista brasileiro tiveram 
queda de 3,3% em setem-
bro ante setembro de 2015, 
de acordo com o relatório 
MasterCard SpendingPulse. 
A queda média dos últimos 
três meses foi de 3,6%, uma 
melhora significativa em 
relação à média do segundo 
trimestre do ano (-4,5%).

Os destaques positivos 
entre os setores pesquisa-
dos foram vestuário, mate-
riais de construção, artigos 
de uso pessoal e doméstico, 
e produtos farmacêuticos. 
Enquanto isso, supermerca-
dos, combustíveis, móveis e 
eletrônicos tiveram desem-
penho abaixo da média do 
mercado. O e-commerce 
avançou 10,8% em setem-
bro ante o mesmo mês do 
ano passado.

“A inflação continua a 
representar um problema 
para a economia, mas pode 
diminuir no final do ano. 
Ainda assim, os ventos con-
trários para os gastos do 
consumidor brasileiro são 
muitos e, desse modo, o pa-
norama deve continuar in-
certo no curto prazo”, afir-
ma Kamalesh Rao, diretor 

de pesquisa econômica na 
MasterCard Advisors. Na di-
visão geográfica, houve que-
da em todas as regiões em 
setembro. A retração mais 
acentuada foi registrada no 
Norte (-5,9%), seguido do 

Sul (-4,4%), Centro-Oeste 
(-4,3%), Sudeste (-2,5%) e 
Nordeste (-2,5%).

O SpendingPulse é um 
indicador macroeconômico 
que informa sobre gastos 
no varejo nacional e o de-

sempenho do consumo. O 
relatório é baseado nas ati-
vidades de vendas na rede 
de pagamentos MasterCard, 
juntamente com as estima-
tivas para todas as outras 
formas de pagamento, in-

cluindo dinheiro e cheque. 
O relatório, bem como as 
previsões de tendências de 
gastos, não refletem ou se 
relacionam com o desempe-
nho operacional e financei-
ro da MasterCard.

Álvaro Campos
Agência Estado

O Indicador de 
Confiança da Micro 
e Pequena Empresa 
de Varejo e Serviços 
(ICMPE) atingiu 50,6 
pontos em outubro, 
maior nível desde maio 
de 2015. O indicador, 
calculado pelo Serviço 
de Proteção ao Crédito 
(SPC Brasil) e pela Con-
federação Nacional 
de Dirigentes Lojistas 
(CNDL), estava em 38,7 
pontos em outubro do 
ano passado.

O levantamento 
leva em conta a per-
cepção econômica dos 
últimos seis meses e as 
expectativas econômi-
cas dos MPEs e mos-
trou que 71,1% dos 
empresários conside-
ram que houve piora 
na economia do último 
semestre. Além disso, 
56,9% afirmaram que 
seus negócios também 
pioraram, sendo a crise 
o principal motivo.

Em relação às 
perspectivas econômi-
cas, 53,2% dos MPEs 
de varejo e serviços se 
declararam confiantes 
com o futuro da eco-
nomia brasileira. Em 
outubro de 2015, esse 
item registrava 31%. 
Dos que se disseram 
pessimistas a respeito 
da economia, 34,1% 
afirmaram ser por cau-
sa das incertezas políti-
cas. Em relação ao pró-
prio negócio, 69% se 
mostraram confiante.

Confiança 
da micro e 
pequena 
empresa sobe
Lígia Morais 
Especial para a AE

Victor Aguiar
Agência Estado

 Álvaro Campos
Agência Estado

Daniela Amorim
Agência Estado

Os consumidores brasilei-
ros ficaram menos endividados 
e inadimplentes na passagem 
de setembro para outubro, se-
gundo a Confederação Nacio-
nal do Comércio de Bens, Ser-
viços e Turismo (CNC). 

A Pesquisa de Endivi-
damento e Inadimplência do 
Consumidor (Peic) mostra que 
57,7% das famílias possuíam 
algum tipo de dívida em outu-
bro contra uma fatia de 58,2% 

em setembro. Há um ano, esse 
porcentual era ainda maior, 
62,1%. “As altas taxas de juros 
e a fragilidade do mercado de 
trabalho têm limitado o con-
sumo, provocando também a 
diminuição recente dos níveis 
de endividamento”, justificou 
o economista da CNC Bruno 
Fernandes, em nota oficial.

Já a proporção dos entre-
vistados que relataram ter dí-
vidas em atraso foi de 23,8% 
em outubro, ante 24,6% em 
setembro. O resultado, en-
tretanto, é maior do que os 

23,1% registrados em outu-
bro de 2015. O total de famí-
lias que previam permanecer 
inadimplentes também dimi-
nuiu em relação a setembro: 
9,4% dos entrevistados afir-
maram na pesquisa de outu-
bro que não têm como pagar 
as dívidas e, portanto, segui-
riam inadimplentes. 

Comprometimento
No mês passado, esse 

porcentual era de 9,6%. Há um 
ano essa fatia era menor, 8,5%. 
A pesquisa considera como 

dívidas as contas a pagar em 
cheque pré-datado, cartão de 
crédito, cheque especial, carnê 
de loja, empréstimo, prestação 
de carro ou seguro. Entre as 
famílias brasileiras, 21% têm 
mais da metade da renda com-
prometida com o pagamento 
de dívidas. O cartão de crédi-
to permanece no topo da lista 
de contas a pagar, citado por 
77,1% dos entrevistados. Os 
carnês estão em segundo lugar, 
com 14,1% de citações, segui-
dos pelo financiamento de car-
ro, com 10,2%.

Endividamento e inadimplência recuam
CONSUMIDORES BRASILEIROS

A demanda por trans-
porte aéreo doméstico de pas-
sageiros registrou queda de 
4,9% em setembro de 2016, 
na comparação com o mesmo 
mês de 2015, informou ontem 
a Agência Nacional de Aviação 
Civil (Anac). Com o resultado, 
o setor aéreo brasileiro já re-
gistra 14 meses consecutivos 
de retração. No acumulado dos 
nove primeiros meses deste 
ano, a demanda doméstica 
acumula baixa de 6,39% frente 
igual etapa de 2015.

A oferta por transporte 
aéreo doméstico, por sua vez, 
diminuiu 5,49% em setembro 
em relação ao mesmo perío-
do do ano passado, na décima 
terceira baixa sucessiva do in-
dicador. No ano, a oferta acu-
mula redução de 6,14% ante 

janeiro a setembro de 2015.
Com um recuo da oferta 

mais acentuado do que o da 
demanda, a taxa de aproveita-
mento das aeronaves em voos 
domésticos operados por em-
presas brasileiras melhorou e 
ficou em 80% em setembro de 
2016, o que representa uma 
alta de 0,5 ponto porcentual 
(p.p.) ante os 79,5% reporta-
dos no mesmo mês do ano pas-
sado. No período de janeiro a 
setembro de 2016, o aproveita-
mento doméstico foi de 79,9%, 
frente a 80,1% do mesmo pe-
ríodo de 2015.

As empresas aéreas nacio-
nais transportaram um total de 
7,052 milhões de passageiros 
pagos no mercado doméstico 
em setembro, o que correspon-
de a uma queda de 8,4% em re-
lação ao mesmo mês de 2015. 
No acumulado dos primeiros 
nove meses do ano.

Os pedidos de falência 
registraram queda de 5,2% 
em outubro frente a setem-
bro, segundo pesquisa da 
Boa Vista SCPC. O recuo 
foi de 8,5% na comparação 
com o mesmo mês do ano 
passado. No acumulado do 
ano, porém, os pedidos so-
bem 13,7% ante igual in-
tervalo de 2015.

Já as falências decre-
tadas despencaram 20,2% 
em outubro ante setembro, 
mas registraram alta de 
26,1% em relação a outu-
bro de 2015. No acumulado 
dos dez primeiros meses 
do ano, a alta é de 13,0%.

Enquanto isso, os pedi-
dos de recuperação judicial 
recuaram 45,2% no mês e 
cresceram 32,7% no ano, 

enquanto as recuperações 
judiciais deferidas caíram 
37,3% em outubro ante se-
tembro e subiram 15,2% 
em relação a outubro do 
ano passado.

Segundo os analistas 
da Boa Vista, a mudança de 
tendência vista desde ju-
nho não deve ser suficien-
temente forte para tornar 
os números de solvência 
deste ano melhores do que 
os do ano anterior, deixan-
do para 2017 os efeitos 
positivos da mudança de 
cenário econômico.

O indicador de falências 
e recuperações judiciais é 
construído com a apuração 
das informações mensais re-
gistradas na base de dados 
da Boa Vista SCPC, oriundas 
dos fóruns, varas de falên-
cias e dos Diários Oficiais e 
da Justiça dos Estados.

Demanda cai 4,9% em 
setembro, afirma Anac

Pedidos caem 5,2% em 
outubro, aponta SPC

TRANSPORTE AÉREO DOMÉSTICO FALÊNCIA
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Estimadas Manuela e Dalva Teixeira Gonçalves em momento feliz de suas vidas

Artista Babá Santana, que hoje aniversaria e o estilista Ronaldo 
Fraga

FOTO: Arquivo

Dois Pontos

Empresários Carlos Barbosa 
de Oliveira, Rodrigo Silveira 
Falcone e Elizabeth Azevedo 
Moura, psicóloga Janeide 
Duarte Kumamoto, decora-
dor Babá Santana, jornalista 
Núbia Ramos, Sras. Adriana 
Guimarães Porto, Larissa 
Meira e Maria do Socorro 
Campos, executivo Almino 
Carlos Ferro, ex-deputa-
do Inaldo Leitão, major 
José Jorge de Castro Silva, 
desembargador Júlio Aurélio 
Moreira Coutinho.

Parabéns

Radiologia

ACONTECE hoje e 
amanhã no auditório do 
Conselho Regional de 
Medicina da Paraíba, o 
2o Simpósio de Radio-
logia Geral e Pediátrica 
da Paraíba, coordenado 
pelo médico Gualberto 
Chianca.

O evento, que tem 
o apoio da Unimed JP, 
terá como palestrantes 
o professor Henrique 
Manoel Lederman e o 
doutor Carlos Felipe 
Milito, renomados es-
pecialistas da radiologia 
brasileira.

Rede Pontes no comando
A ACCOOR HOTELS comunicou na última terça-feira 

o encerramento do contrato de administração hoteleira 
com a Rede Pontes de Hotéis, que envolvia o Recife Mar 
Hotel e Atlante Plaza, em Recife e o resort Summerville, 
em Porto de Galinhas.

Os hotéis, que sempre foram os preferidos dos parai-
banos em Pernambuco, volta ao comando do empresário 
Luiz Guilherme Pontes. 

O aniversariante de hoje, desembargador Júlio Aurélio Moreira Coutinho 
e seu filho, desembargador Fred Coutinho

20

Arte poética
O IHGP inicia hoje às 17h na sua sede um ciclo de 

palestras dentro da programação cultural “A Arte Poética 
de Autores Paraibanos por Eles Próprios”.

O palestrante será o poeta Políbio Alves que será 
apresentado pela professora Roselis Batista Ralle, da Uni-
versidade de Reims Champagne-Ardenne, na França, filha 
do saudoso jornalista Oduvaldo Batista. A atriz Anunciada 
Fernandes irá, na ocasião, recitar versos de Políbio Alves.

   O designer de joias Pablo 
Lozano é quem assina a gargantilha 
que a atriz Cláudia Raia usa na novela 
das nove na Globo.
  A peça em prata 950 com ródio 
e detalhes em ouro amarelo 18k é 
uma homenagem às duas filhas da 
personagem da trama.

   Ana Karina Maia é a anfitriã de hoje recebendo o Grupo Marieta Bernardo em 
residência. Na pauta, muito bate-papo e acertos para o Natal dos Idosos da Amem.

Lançamento

A ADVOGADA geral 
da União e ex-procura-
dora da Paraíba, Ha-
manda Rafaela Leite 
Ferreira lançou o livro 
“O Estado como titular 
de Direitos Fundamen-
tais”, resultado de 
sua dissertação de 
mestrado na Universi-
dade de Brasília. 

Com selo da 
Editora Lumen, a obra 
teve orientação do 
ministro do Supremo, 
Gilmar Mendes e foi 
prefaciada pelo 
ministro Luís Roberto 
Barroso, do Superior 
Tribunal Federal,

Escolares

    O Centro de Arte e Cultura Escolar, com apoio das Secretarias de Educação e Cultura 
de Cabedelo, realizou a V Mostra de Arte e Cultura Escolar na Praça Getúlio Vargas. O evento 
reuniu 10 escolas dos bairros do Renascer e Centro daquela cidade.

Advogada geral da União, Hamanda Rafaela Leite Ferreira lança livro

“Ter fé é acreditar 
naquilo que você não vê; 
a recompensa por essa 
fé é ver aquilo em que 
você acredita”

“Acredite em si próprio 
e chegará um dia em 
que os outros não terão 
outra escolha senão 
acreditar com você”

SANTO AGOSTINHO CYNTHIA KERSEY

FOTOS: Arquivo FOTO: Divulgação

Vice-presidente da Amem, a psicóloga Janeide Duarte Kumamoto é 
a aniversariante de hoje

FOTO: Dalva Rocha

Em Berlim
ATENDENDO con-

vite do professor Stefan 
Grundmann, o procurador 
paraibano Marcílio Franca 
estará na próxima sema-
na proferindo palestra na 
Universidade Humboldt, 
em Berlim, Alemanha. 
Será no encontro anual da 
Associação Luso-Alemã 
de Juristas.

   Betinho Paulino e Alessandra Lessa vão ser pais do primeiro filho em junho de 
2017. Para alegria dos avós Beto e Elza Paulino, Alexandre e Carlete Lessa.

AS DELEGAÇÕES 
da Paraíba que vão 
disputar as Paralimpía-
das Escolares Brasilei-
ras 2016 e os Jogos 
Escolares da Juven-
tude categoria 15 e 17, 
foram apresentadas 
oficialmente aos pais 
dos alunos, ontem, em 
solenidade realizada no 
colégio das Lourdinas, 
em João Pessoa. 

A participação dos 
alunos tem o apoio 
do Governo do Estado 
nos dois eventos que 
acontecem neste mês 
de novembro, sendo o 
primeiro em São Paulo, 
entre os dias 11 a 16 e 
o segundo, no período 
de 10 a 20 na capital 
paraibana.

   A aluna da Escola Estadual Dr. Antônio Fernandes de Medeiros, Micaele da Silva 
Garcia, foi escolhida pelo Programa Jovens Embaixadores para representar a Paraíba 
nos Estados Unidos durante 20 dias no próximo mês de janeiro.

Novo espaço

O EMPRESÁRIO  
Walter Madruga anun-
ciando que o restau-
rante The W, na Praia 
de Manaíra, vai abrir 
um novo espaço a 
partir de dezembro, na 
Praia do Cabo Branco.

A nova opção 
gastronômica da 
cidade será o The W 
Atlântico, localizado no 
Atlântico Praia Hotel.

Destino Paraíba em Gramado
FOI ABERTO ontem e vai até domingo o 28o Festival 

de Turismo de Gramado, realizado na Serra Gaúcha, com 
a participação de 2.500 maiores expositores do turismo 
nacional e internacional.

O responsável pelo estande da Paraíba no Festuris 
é o diretor de Marketing da PBTur, Luciano Lappa que 
vai dividir o espaço com oito hoteleiros paraibanos para 
divulgar nossos roteiros turísticos.



A UNIÃO João Pessoa, Paraíba - SEXTA-FEIRA, 4 de novembro de 2016

paraibano de 2017

CSP antecipa a pré-temporada
Jogadores se apresentam 
no próximo dia 7 visando 
disputa da Copa Nordeste

Página 24

Atlético-MG comemora 
boa fase aparecendo
sempre nas decisões

Os jogadores do CSP se-
rão os primeiros a iniciar os 
trabalhos para a temporada 
2017. Isto porque vários de-
les vão participar da Copa do 
Nordeste Sub-20 de 2016, 
que deverá ser disputada 
ainda este mês, em local ain-
da a ser definido pela CBF. 
Os atletas irão vestir a cami-
sa do Campinense, graças a 
uma parceria entre os dois 
clubes, já que a Raposa não 
tem uma equipe formada 
Sub-20, com qualidade para 
disputar a competição. 

Segundo informações 
da assessoria de imprensa 
do CSP, os trabalhos já deve-
rão ter início na próxima se-
gunda-feira, e terá a frente a 
mesma comissão técnica do 
time profissional do Tigre, 
formada pelo técnico Josi-
valdo Alves, o preparador de 
goleiros Adailton Pereira, e o 
preparador físico, Cadú Mei-
reles. Este último, está retor-
nando de uma temporada no 
futebol da Coreia do Sul.

Com a parceria com o 
CSP, o Campinense terá um 
time muito forte na Copa do 
Nordeste Sub 20, já que al-
guns atletas têm experiência 
profissional, e defenderam 
este ano o CSP, no Campeo-
nato Paraibano da Primeira 
Divisão.  Este é o caso do go-
leiro Jonate, do lateral direito 
Igor, que depois do Paraiba-
no teve uma passagem no 
Palmeiras, do lateral esquer-
do Fábio, que também teve 
uma passagem pelo Miras-
sol de São Paulo, os volantes 
Mateus Guará e Valber, este 
último disputou inclusive 
o Brasileiro da Série D pelo 
Sousa, além dos atacantes 
Léo Cabeludo e Nelsinho, 
que disputaram a Segunda 
Divisão pelo Nacional de Pa-
tos, e Randerson.

Os demais jogadores 
do CSP, com idade superior 
a 20 anos, só se apresenta-
rão para a pré- temporada, 
no mês de dezembro. Ainda 
esta semana, o clube deverá 
anunciar o nome de um téc-
nico, que deverá comandar o 
Tigre no Campeonato Parai-
bano de 2017, ao lado de Jo-
sivaldo Alves, que acumulará 
também a função de dirigen-
te do clube.

O técnico do Auto Esporte, 
Gerson Junior, está apostando 
suas fichas no peneirão que o 
clube vai fazer nos dias 10 e 
11 deste mês, às 14 horas, no 
Estádio Juracisão, no bairro de  
Mandacaru, em João Pessoa. 
Segundo o treinador, o proces-
so seletivo envolverá atletas 
entre 18 e 21 anos, e alguns 
poderão vir a integrar as cate-
gorias de base, ou até o time 
principal do Clube do Povo. 
"Nós temos muitos talentos 
nestes bairros de João Pessoa, 

e também em cidades vizinhas. 
Com este peneirão, temos con-
dições de escolher bons atletas, 
com potencial para dar muitas 
alegrias ao torcedor alvirru-
bro", disse o técnico.

O peneirão faz parte de 
uma política do Auto Esporte 
para 2017, que investirá mui-
to em atletas jovens. "Nós já 
temos alguns jogadores que 
foram revelados pelo clube, e 
que já jogaram no Campeona-
to Paraibano deste ano. Temos 
também, outros que subirão 

agora para a equipe profissio-
nal, e vamos somar a eles, os 
selecionados neste peneirão", 
disse Gerson Junior.

O técnico não gostou mui-
to da data do início do Cam-
peonato Paraibano de 2017, 
marcada para o dia 8 de ja-
neiro. Segundo ele, com a 
competição começando mais 
cedo, haverá menos tempo 
para trabalhar. Outro detalhe 
que preocupa o treinador é a 
proximidade com a Copa São 
Paulo de Futebol Junior. "Nós 

temos alguns jogadores que 
vão representar a Paraíba na 
Copa São Paulo, e por isso, não 
poderão estar aqui conosco, 
no início de nossos trabalhos 
com o elenco que vai disputar 
o Paraibano. Dependendo da 
campanha do clube lá no Su-
deste, posso ficar sem alguns 
atletas, até para as primeiras 
partidas do campeonato", dis-
se Gerson.

A pré-temporada do Auto 
Esporte vai começar no dia 12 
de junho. O clube deverá fazer 

dois amistosos, antes do início 
do Paraibano. As datas sugeri-
das pela comissão técnica são 
no dia 24 e 31 de dezembro. 
Se depender da vontade do 
técnico Gerson Gomes, os ad-
versários serão equipes profis-
sionais, para exigir mais dos 
jogadores. "Não adianta jogar 
contra equipes amadoras, por-
que não teremos chances de 
corrigir determinados defei-
tos, que só aparecerão contra 
equipes de melhor nível técni-
co", disse o treinador. (IM)

Clube fará peneirão no dia 10 no estádio Juracizão, em Mandacaru
AUTO ESPORTE

Foto: Facebook/CSP
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Ivo Marques
ivo_esportes@yahoo.com.br

Jogadores vão voltar a trabalhar no campo do Unipê a partir da próxima semana já que alguns jogadores irão disputar a Copa do Nordeste Sub-20 pelo Campinense

Contrato com a televisão ainda segue em discussão
O diretor de futebol do 

Botafogo, Breno Moraes, in-
formou ontem que o Botafogo 
ainda não fechou o acordo com 
a TV Esporte Interativo para as 
transmissões, ao vivo, dos jo-
gos do clube, no Campeonato 
Paraibano de 2017. Segundo 
ele, as negociações estão adian-
tadas. "O Botafogo ainda não 
assinou nenhum contrato com 
a TV. Nós estamos negociando, 
e faltam pequenas coisas para 
que cheguemos a um acordo, 
que seja bom para o clube, e 
também para a TV, além dos 
torcedores que poderão ver os 
jogos do Belo, quando estiver 
fora de João Pessoa", disse o di-
rigente botafoguense.

Segundo informações da 
FPF, a TV Esporte interativo 
fez uma proposta de pagar R$ 
120 mil pela transmissão dos 
jogos. O campeonato terá, ao 
todo, 96 jogos. A TV terá o di-
reito de escolher aqueles que 
ela deseja transmitir. Este ano, 

foram apenas 6 jogos, já que 
Treze e Botafogo não fizeram 
acordo. Acredita-se, que em 
2017, o número poderá chegar 
a 10 partidas, o que daria um 
valor de R$ 12 mil por jogo.

Botafogo, Campinense 
e Treze estão exigindo um 
tratamento diferenciado, por 
serem clubes que mais inves-
tirão na formação dos elencos, 
além de terem as maiores tor-
cidas do Estado, e portanto a 
maior audiência. Segundo a 
proposta destes clubes, quan-
do jogarem fora, eles recebe-
rão o dobro do time da casa.

Reforços
Sobre novas contratações 

para a próxima temporada, 
o diretor de futebol, Breno 
Moraes, disse que em breve 
serão anunciados alguns no-
mes. O clube deverá fazer em 
média apenas umas 7 contra-
tações. O resto da equipe será 
formada pelos jogadores que 

permaneceram na equipe e 
pelos atletas prata da casa. 
"Nós deveremos ter novida-
des, principalmente na defesa 
e no ataque. Na defesa, temos 
apenas Plínio, Nildo e Valber, 
mas este último vai participar 
da Copa São Paulo, e Nildo ain-
da se recupera de uma contu-
são, só devendo retornar em 
fevereiro. No ataque, também 
perdemos vários atletas, e te-
remos que substituir aqueles 
que deixaram os clubes, como 
Carlinhos, Rodrigo Silva e Da-
nielzinho, por exemplo. 

Em relação ao início da 
pré-temporada, a diretoria e 
a comissão técnica ainda não 
decidiram a data do início 
dos trabalhos. Como o Cam-
peonato Paraibano de 2017 
vai começar no dia 8 de ja-
neiro, a data provável para a 
apresentação do elenco será 
o dia 12 de dezembro, mas 
ainda não foi confirmada ofi-
cialmente.  (IM)

BOTAFOGO-PB

Breno Moraes 
acredita que 
os pequenos 

detalhes serão 
resolvidos



Kaio Márcio convocado para as 
disputas do Mundial no Canadá
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Competição em piscina 
curta acontece entre os 
dias 6 e 11 de dezembro

Com 113,50 pontos, o Grêmio Cief, da Vila Olímpica 
Parahyba, ficou na sexta colcação do Campeonato 
Brasileiro de Grupos C (12 e 13 anos) e D (até 11 anos), 
de Santos Ornamentais, que ocorreu recentemente 
no Parque Aquático da Unisul, em Santa Catarina. A 
competição foi vencida pela Associação Saltando 
para o Futuro (ASF), de Brasília, com 331,50 pontos. O 
evento contou cerca de 65 atletas. O representante 
paraibano ficou atrás ainda do Gama-DF, Abrasso-
DF, Fluminense-RJ e Pinheiros-SP. Já o Esporte Clube 
Cabo Branco ficou na nona posição. 

Brasileiro de Saltos

Paraibano 2017, um 
início mais do que justo!

O Campeonato Paraibano da Primeira Divisão 
terá seu início no dia 8 de janeiro. O martelo foi bati-
do. Os clubes definiram a data em reunião do Con-
selho Arbitral, ocorrida na última terça-feira. Muito 
bom!! O acordado só vem ratificar o que estabelece 
a Confederação Brasileira de Futebol que, em julho 
deste ano, de forma prévia, definiu o calendário de 
atividade para 2017. O presidente da Federação Pa-
raibana de Futebol, Amadeu Rodrigues Júnior, cumpre, 
assim, à risca, o que determinou a entidade máxima 
no País que rege o futebol.

Pelo calendário da CBF, os campeonatos esta-
duais perdem espaço, mas não muito: apenas uma 
data, caindo de 19 para 18. As competições regionais, 
como Copa do Nordeste, Primeira Liga e Copa Verde, 
foram encurtadas de 12 para oito datas, de 15 de 
fevereiro a 19 de abril, período que coincide com a 
disputa da Taça Libertadores. No entanto, há mar-
gem para mudanças, pois a própria CBF deixa clara 
a possibilidade de, nos três meses reservados para 
competições estaduais e regionais, haver uma flexi-
bilidade para acordos entre os clubes e federações 
envolvidos nos torneios. Foi o que ocorreu na reunião 
do Conselho Arbitral, aqui na Paraíba.

Outra novidade em relação a 2016 será a redu-
ção de duração das Séries C e D, que terminarão em 
outubro e setembro, respectivamente. O objetivo da 
medida, de acordo com a CBF, é permitir a realização 
de seletivas ou mesmo iniciar em 2017 os estaduais 
de 2018 com os clubes que disputam Terceira e Quar-
ta Divisões e dar mais margem no calendário para as 
federações locais. Em relação à Série A, haverá tam-
bém uma redução de rodadas no meio da semana, 
de 11 para nove. No entanto, com todas essas datas 
expostas pela CBF, é que os clubes paraibanos aptos 
a disputarem a elite do futebol estadual em 2017, 
acataram as deliberações da FPF. Parabéns a todos!!!

Desde ontem, delegações 
dos 26 estados do País, mais 
o Distrito Federal, estão em 
Cuiabá-MT participando da 
64a edição dos Jogos Univer-
sitários Brasileiros. O evento 
prossegue até o dia 13 com 
4.500 participantes.

Jub´s 2016

Desde a última segunda-feira (31), as apostas com volan-
te específico da Mega da Virada, principal concurso das 
Loterias Caixa já estão sendo realizadeas. 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 dividido entre os acertadores da quina e da quadra.

marcosauniao@gmail.com

Marcos 
Lima

A Confederação Brasileira 
do Desporto Universitário 
– CBDU, emitiu nota pública 
ontem expressando o não 
reconhecimento dos Jogos 
Universitários Paralímpicos, 
que contece de 8 a 10 de 
dezembro em São Paulo.

Paralímpicos

Mega da Virada

A Confederação Brasi-
leira de Desportos Aquáticos 
confirmou na manhã de on-
tem, a participação do parai-
bano Kaio Márcio Almeida, 
na delegação que represen-
tará o país, no período de 6 
a 11 de dezembro, no 13º 
Campeonato Mundial em 
Piscina Curta de Windsor, ci-
dade que faz fronteira com a 
americana Detroit, no Michi-
gan. As cidades são separa-
das pelo rio Detroit. 

O evento ocorrerá na 
província de Ontário, no Ca-
nadá. O nadador garantiu 
participação na competição 
por índice técnico juntamen-
te com Leonardo de Deus, 
Lucas Kanieski, Manuella 
Lyrio, Brandonn Almeida, 
Viviane Jungblut, Larissa Oli-
veira, Fernando Scheffer e 
Daiene Dias.

A equipe brasileira 
será formada por 14 na-
dadores, começando pelos 
cinco que conquistaram o 

índice no Troféu José Fin-
kel de Natação, no mês de 
setembro passado: Etiene 
Medeiros, Felipe França 
Silva, Felipe Lima, Nicho-
las Santos e Thiago Simon. 
França e Etiene vão defen-
der seus títulos do Mundial 
de Doha/2014, nos 50m e 
100m peito, e nos 50m cos-
tas, respectivamente. 

Nas redes sociais, Kaio 

Márcio já havia manifestado 
sua alegria em retornar a um 
Campeonato Mundial, onde, 
no passado, fez muita histó-
ria em piscina curta. Agora, 
como atleta do Minas Tênis 
Clube, o paraibano, que es-
teve nos Jogos Olímpicos Rio 
2016, se diz mais preparado 
para brigar por uma vaga no 
pódio da competição.

É provável que a Confe-

deração antecipe da viagem 
dos atletas brasileiros para 
período de aclimatação, vi-
sando uma boa campanha 
no 13º Campeonato Mundial 
em Piscina Curta. A natação 
nacional viveu um bom mo-
mento na atual temporada e 
a meta da CBDA é que seja 
encerrada com mais meda-
lhas e melhorias na pontua-
ção do ranking.

FOTO: Satiro Sodré/CBDA
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Marcos Lima
marcosauniao@gmail.com

O paraibano 
Kaio Márcio 
está entre 

os 14 atletas 
convocados 

pela CBDA

Técnico cubano 
discute parcerias
com secretário
Bruno Roberto

Integrante da comissão 
técnica da Seleção Brasilei-
ra de Luta Olímpica, o téc-
nico cubano, Nysdan Perez, 
esteve nesta quinta-feira 
(3) no gabinete do secretá-
rio Bruno Roberto, titular 
da Secretaria de Estado da 
Juventude, Esporte e Lazer 
(Sejel). Ele estava acompa-
nhado do vice-presidente 
da Federação Paraibana de 
Lutas, Walter Júnior, onde 
discutiram parcerias visan-
do expandir a prática da 
modalidade na Paraíba.

Com apoio do Governo 
do Estado por meio da Sejel, 
o treinador cubano está em 
João Pessoa, desde o dia 30 
de outubro, onde vem rea-
lizando treinamentos com 
vários atletas e também ca-
pacitando árbitros e técni-
cos, na Vila Olímpica Parah-
yba. Nysdan ficará até o dia 
17 de novembro e elogiou o 
trabalho baseado no apoio 
às modalidades esportivas.

“De parabéns o Gover-
no do Estado por acreditar 
que o esporte é o melhor 
caminho para os jovens não 
se envolverem em coisas 
erradas. Nesta oportunida-
de, estou grato por ter via-
bilizado minha vinda para 
o crescimento da luta olím-
pica aqui na Paraíba e isso, 
vai se colher os frutos futu-
ramente”, disse o treinador 
cubano.

O secretário Bruno des-
tacou a importância da pre-
sença de Nysdan aos atletas. 
“A vinda de um treinador 
que integra os quadros da 
Seleção Brasileira só vem 
motivar aos que já lutam e 
que pretendem ingressar 
nessa modalidade em que a 
Paraíba vem se destacando, 
onde sempre ganhando um 
bom quantitativo de meda-
lhas nos Jogos Escolares da 
Juventude”, frisou.

O João Pessoa Espectros 
terá um reforço de luxo na 
final da Conferência Nor-
deste da Superliga Nacional 
de Futebol Americano. Re-
cuperado de uma fratura no 
tornozelo esquerdo, o quar-
terback da Seleção Brasilei-
ra Rodrigo Dantas estará em 
campo no dia 13 de novem-
bro, contra o Ceará Caçado-
res, no Estádio Presidente 
Vargas, em Fortaleza.

Dantas não atua desde a 
segunda rodada da primeira 
fase. O jogador se machucou 
durante o triunfo dos Fas-
tasmas sobre o Vitória, por 
43 a 0, fora de casa. Desde 
então, o recebedor Vitor Ra-

malho o substituiu em cinco 
partidas, com quatro vitó-
rias e apenas uma derrota. 
100% recuperado, o QB está 
animado em voltar ao time 
no jogo decisivo.

“Foi minha primeira le-
são sofrida dentro de cam-
po e estou muito empolga-
do de poder voltar a treinar 
sem restrições e correr 
atrás do tempo perdido. Es-
pero voltar a jogar em alto 
nível para ajudar o time ao 
máximo nesse jogo dificíli-
mo contra o Ceará Caçado-
res”, falou o jogador.

O técnico do João pes-
soa Espectros, Kevin Veloso, 
comemorou o fato de poder 

contar novamente com seu 
QB titular, mas enalteceu o 
bom trabalho feito por Vitor 
Ramalho, que mesmo não 
sendo um especialista na 
posição deu conta do recado 
em jogos dificílimos.

“É muito empolgante 
poder contar com Dantas 
de novo. Ele é jogador mui-
to técnico e, com certeza, é 
um dos melhores do Brasil. 
O Ramalho foi muito bem 
na sua ausência, mas é bom 
poder contar com ele nova-
mente na sua posição ori-
ginal. Aos poucos, estamos 
voltando a ter o time que 
montamos no começo do 
ano”, celebrou o coach.

Rodrigo dantas reforça a equipe 
contra o Ceará no próximo dia 13

JOÃO PESSOA ESPECTROS

O João Pessoa Espectros disputa a Conferência Nordeste da Superliga Nacional de Futebol Americano



Guilherme segue sendo dúvida
CORINTHIANS
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Se não treinar hoje, o 
jogador pode ficar fora 
do clássico de amanhã

O técnico Oswaldo de 
Oliveira contou com o retor-
no do meia Giovanni Augusto 
aos treinamentos no grama-
do para montar um esboço 
do time que vai encarar o 
São Paulo, neste sábado, às 
19h30 (de Brasília), no Es-
tádio do Morumbi, pela 34ª 
rodada do Campeonato Bra-
sileiro. O jogador, que fez 
apenas reforço muscular nos 
últimos dias, voltou a ocupar 
sua vaga ao lado de Rodri-
guinho no meio de campo 
e mandou Camacho para o 
time de reservas, confirman-
do a presença de Willians en-
tre os titulares.

A presença do camisa 17 
já era esperada desde quar-
ta-feira, mas não estava des-
cartada a possibilidade de 
ele novamente realizar refor-
ço muscular. Sem problemas 
físicos, o atleta participou 
normalmente do treinamen-
to focado principalmente nas 
bolas paradas defensivas. O 
motivo é o fato de que os seis 
últimos gols sofridos pela 
equipe saíram em lances 
desse estilo.

O meia Guilherme foi 
novamente ausência e ficou 
apenas nas dependências 

internas do CT Joaquim Gra-
va. Atleta com histórico de 
lesões na carreira e que pas-
sou mais de um mês fora por 
um desconforto muscular na 
panturrilha recentemente, 
o camisa 10 tem recebido 
atenção especial do Departa-
mento Médico para aguentar 
todos os jogos dessa reta fi-
nal. Para jogar o clássico, po-
rém, ele terá de aparecer em 
campo hoje.

Ontem, Oswaldo escalou 
uma equipe com Cássio; Fag-
ner, Vilson, Balbuena e Uen-
del; Willians; Marquinhos 
Gabriel, Giovanni Augusto, 
Rodriguinho e Marlone; Ro-
mero. Caso Guilherme reúna 
condições de jogar, alguém 
do trio Marlone, Marquinhos 
Gabriel e Romero terá de co-
meçar no banco de reservas. 
Pelas opções recentes, o mais 
provável é que o primeiro 
seja o escolhido.

No treinamento, os ti-
tulares trabalharam inces-
santemente as faltas laterais 
defensivas e os escanteios, 
que têm provocado grandes 
problemas na série recente 
de partidas. Bastante ativo, 
dando piques de lateral a la-
teral e pedindo intensidade 
dos jogadores nas reposições 
de bola, Oswaldo pedia que 
a defesa saísse rapidamente 
em contra-ataques, puxados 
pelo meia Rodriguinho.

Há um ano atrás, parecia 
que a vida de José Maria Ma-
rin em Nova Yorque seria mais 
difícil. Mas o que poderia ser 
uma temporada em uma pri-
são americana se transformou 
em rotina tranquila numa das 
áreas mais caras de Manhattan.

Enquanto aguarda julga-
mento, previsto para o fim de 
2017, o ex-presidente da CBF 
está em prisão domiciliar em 
seu apartamento na Trump To-
wer, na esquina entre a Quinta 
Avenida e a Rua 56, bem perto 
do Central Park.

Marin pode sair de casa 
quatro vezes por semama (ter-
ças, quintas e sábados de 12h 
até 17h, e aos domingos de 12h 

a 18h) para caminhadas num 
raio de três quilômetros de 
seu apartamento. O dirigente 
de 84 anos também frequenta 
uma igreja, cuida da saúde e se 
encontra com advogados.

Seu apartamento está a 
menos de um quilômetro de 
distância de atrações turísticas 
como o Central Park, o MoMA 
(Museu de Arte Moderna), o 
Rockfeller Center, o Carnegie 
Hall e quatro restaurantes com 
três estrelas no Guia Michelin. 

Marin recebe todos os dias 
o jornal "The New York Times" 
e se informa do que aconte-
ce no Brasil pela TV. Segundo 
o GloboEsporte.com apurou, 
Marin está menos ansioso com 

sua situação, mas não deixa de 
estar apreensivo com o julga-
mento, que deve ocorrer em 
novembro de 2017.

Último voo
No dia 3 de novembro de 

2015, o ex-presidente da CBF 
(de 2012 a 2015) desembarcou 
no aeroporto JFK de um voo 
da Swiss procedente de Zu-
rique, onde havia sido preso 
cinco meses antes a pedido de 
autoridades americanas, que o 
acusam de fraude, lavagem de 
dinheiro e de receber propinas 
milionárias em contratos rela-
cionados a Fifa, CBF e Conme-
bol. Voou algemado e na classe 
econômica. 

Ex-dirigente da CBF completa um ano preso em Nova Yorque
JOSÉ MARIA MARIN

Marin está em 
prisão domiciliar 

nos Estados 
Unidos

A Ponte Preta anunciou 
ontem a rescisão de contra-
to do atacante Roger. O clube 
campineiro não gostou do 
fato do jogador de 31 anos 
ter feito um pré-acordo com 
o Botafogo, onde jogará a 
partir de janeiro de 2017.

"O jogador está no direi-
to de buscar o que considera 
melhor. Mas foi uma atitude 
que nos pegou de surpresa, 
que a diretoria não espera-
va, e que acabou culminando 
com a rescisão de contrato. 
Então, pela semana que con-
sideramos importante, en-
tendemos pelo desligamen-
to", disse Gustavo Bueno, 
gerente de futebol do time 
alvinegro, em entrevista co-
letiva.

Segundo ele, a Ponte da-
ria uma valorização de quase 
um terço em cima do atual 
salário do camisa 9, e prome-

tia equiparar seus vencimen-
tos caso algum outro atleta 
chegasse na próxima tempo-
rada por um valor maior.

Roger, por sua vez, não 
se mostrou feliz com a resci-
são de seu contrato.

"Ele achou que merecia 
um pedido de desculpa por 
tudo o que fez pela Ponte. 
Mas colocamos para ele se 
colocar no lugar da Ponte, da 
diretoria. Não que ele tenha 
se recusado a assinar a resci-
são. Ele somente não gostou 
da decisão", revelou Bueno. 

Roger já marcou 22 
gols na atual temporada e é 
tido como um dos melhores 
centroavantes do País em 
termos de números. A che-
gada do jogador faz parte da 
estratégia do Bota de ter um 
elenco em condições de bri-
gar por títulos importantes 
na próxima temporada.

Roger não joga mais 
pela Ponte este ano

CONTRATO RESCINDIDO

Gabriel quer o time mais atento em campo
Neste returno, o Flamen-

go tem apresentado extrema 
dificuldade para administrar 
vantagens em jogos contra 
rivais de peso. Foi assim con-
tra Palmeiras (1x1), Interna-
cional (1x2) e Atlético-MG 
(2x2). No Primeiro Turno, a 
"entregada" mais frustrante 
foi contra o Botafogo, no em-
pate por 3 a 3.

Em coletiva nesta sema-
na, o meia-atacante Gabriel 
mostrou preocupação sobre 
o fato de o Fla não estar se-
gurando vitórias que pare-
cem certas na competição.

“Temos que saber con-
trolar o jogo quando está na 
frente do placar, saber o que 
fazer em todos os momentos 
da partida. É ter paciência 
quando estiver em vantagem.

A entregada
Em clássico no qual 

nem tinha o domínio do 
jogo, o Flamengo foi extre-
mamente oportunista. Das 
nove finalizações, fez três 
gols. Sustentou o 3 a 1 até 
os 34 minutos do segundo 
tempo, quando Neílton fez o 
segundo gol alvinegro. Três 
minutos depois, Salgueiro 
empatou o duelo.

Na partida em ques-

FLAMENGO

tão, as mexidas de Zé Ri-
cardo chamaram o Botafo-
go para o campo de defesa 
rubro-negro. Saíram Cirino 
e Everton para as entradas 
de Canteros e Cuéllar.  Em-
patada a partida, Zé tentou 
reparar seu erro e colocou 
Fernandinho no lugar de 
Mancuello, mas foi em vão. 

Botafogo diferente
O Rubro-Negro terá 

pela frente neste sábado, 
no Maracanã, um Alvinegro 
totalmente diferente do que 
enfrentou na 15ª rodada. 

Ainda dirigido por Ricardo 
Gomes, o Bota era 14º co-
locado e estava ameaçado 
pelo Z-4. O Flamengo, por 
sua vez, já flertava com a 
ponta, na sexta colocação, 
com 23 pontos - a seis do lí-
der e com a mesma pontua-
ção do G-4, à época fechado 
pelo Santos.

O Botafogo de hoje tem 
a melhor campanha do re-
turno, com 31 pontos (10 
vitórias, um empate, três 
derrotas e saldo de gols 11). 
E o mais expressivo: sofreu 
apenas cinco gols em 14 

partidas. Será difícil o Fla-
mengo fazer três gols nova-
mente no rival, então per-
der chances pode ser fatal.

Aproveitar é palavra de 
ordem na Gávea e, dentre os 
quatro postulantes ao títu-
lo, o Flamengo tem o pior 
rendimento no comparativo 
finalizações x gols. Fez 47 
gols em 446 tentativas, con-
tra 56 em 440 do Palmeiras, 
51 em 357 do Santos e 56 
em 385 do Atlético-MG. O 
Rubro-Negro, aliás, é o time 
que mais finaliza no Brasi-
leirão 2016.

Gabriel deve 
ser utilizado 

no clássico 
de amanhã

Guilherme tem histórico de lesões e continua preocupando o Departamento Médico do Timão para o clássico deste fim de semana

FOTOS: Reprodução
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Sorteio do mando de 
campo dos jogos finais 
será hoje na sede da CBF

Há três anos o time mais “copeiro”
atlétiCo-MG

A conquista da inédita 
Libertadores foi o início dos 
anos dourados do time Alvi-
negro, que por décadas vivia 
à sombra do arquirrival Cru-
zeiro. A nova fama do Galo 
ficou ainda mais forte com 
mais uma ida à final, agora 
da Copa do Brasil, depois do 
empate por 2 a 2 com o Inter-
nacional no Independência - 
havia ganho a ida em Porto 
Alegre por 2 a 1. Seu adver-
sário na decisão será o outro 
gigante gaúcho, o Grêmio, 
que passou exatamente pelo 
Cruzeiro.

De três anos para cá, 
esta será a oitava final do 
Atlético em torneios nacio-
nais e/ou internacionais, 
tendo conquistado cinco ta-
ças (Libertadores-2013, Re-
copa Sul-Americana-2014, 
Copa do Brasil-2014 e dois 
Mineiros).

O Grêmio chegou a ape-
nas duas finais no período, 
ambas no Campeonato Gaú-
cho, e não ganhou títulos.

O Santos é quem mais 
se aproxima em número de 
decisões do Atlético-MG no 
período, cinco, mas quatro 
delas foram no Paulistão, e a 
outra foi na Copa do Brasil do 

ano passado, quando perdeu 
para o Palmeiras.

O Atlético-PR chegou a 
quatro finais - Copa do Bra-
sil-2013, Primeira Liga deste 
ano e dois Paranaenses. O 
arquirrival Cruzeiro dispu-
tou três títulos (Copa do Bra-
sil-2014, perdida exatamen-
te para o Atlético-MG, e dois 
Mineiros).

Corinthians (Recopa e 
Paulista), Flamengo (Copa 
do Brasil e Carioca) e Palmei-
ras (Copa do Brasil e Paulis-
ta) foram a duas finais cada 
um nos últimos três anos.

Botafogo e Vasco tam-
bém fizeram duas decisões 
cada um, mas apenas nos 
torneios estaduais. Flumi-
nense (Primeira Liga), Ponte 
Preta (Copa Sul-Americana) 
e São Paulo (Recopa) dispu-
taram um título.

Atlético-MG e Grêmio 
vão decidir a Copa do Brasil 
deste ano nos dias 23 e 30 
de novembro com cobertura 
dos canais ESPN. O sorteio 
dos mandos de campo será 
realizado hoje na sede da 
CBF.

Priorizando a Copa do 
Brasil, o Grêmio espera o 
sorteio dos mandos de cam-
po, que ocorrerá na sexta-fei-
ra às 9h (horário de Brasília). 
E seguirá usando reservas no 
Brasileirão. 

Curtas

Vitinho vira dor de cabeça no Inter-RS

Paraibano Otávio é destaque no Porto

MARTA INDICADA AO PRÊMIO DE MELHOR DO MUNDO

Os exames não detectaram 
lesão, mas Vitinho voltou a ser 
dor de cabeça no Internacional. O 
atacante acusou dores musculares 
no aquecimento e foi vetado do jogo 
contra o Atlético-MG, pela semifinal da 
Copa do Brasil. A decisão evitou que o 
camisa 11 ficasse no banco de reservas 
e, principalmente, tentou minimizar o 
problema para o Brasileirão. Artilheiro do 
Inter no Campeonato Brasileiro, Vitinho 

sentiu a coxa contra o Santa Cruz. Ele 
já havia entrado no segundo tempo 
do jogo de ida com o Galo, na semana 
passada. E foi um dos poupados na 
escalação para o segundo confronto com 
o Atlético-MG. De sábado até segunda-
feira, o Inter submeteu o autor de gols 
salvadores contra Figueirense, Coritiba 
e Flamengo a exames clínicos e testes. 
Não encontrou lesão e liberou o jogador 
para viajar até Belo Horizonte.

As boas atuações do paraibano 
Otávio já vêm rendendo frutos 
no Porto. O jogador, revelado pelo 
Internacional, renovou contrato, que 
agora vai até 2021. Antes, o vínculo 
com o clube portista terminaria em 
2019. Agora, a cláusula de rescisão 
do contrato de Otávio passa de 50 
milhões de euros para 60 milhões de 
euros (R$ 216 milhões). Otávio vem 
sendo titular da equipe do técnico 

Nuno Espírito Santo. Na temporada 
2016/17, o jovem, de 21 anos, atuou 
em 15 partidas e marcou dois gols, 
contra Copenhagen e Gafanha. Otávio foi 
contratado junto ao Internacional por 5 
milhões de euros (R$ 17,8 milhões nos 
valores atuais) e foi atuar no Porto B. Na 
última temporada, foi emprestado ao 
Vitória de Guimarães, onde se destacou. 
Voltou ao Porto e foi integrado, de vez, 
no elenco principal.

A brasileira Marta voltou a ser finalista do prêmio de melhor do mundo da Fifa. A entidade anunciou ontem as dez indicadas à edição 
de 2016 do prêmio. Também são candidatas as alemãs Dzenifer Marozsan, Melanie Behringer e Sara Daebritz, as francesas Camille 
Abily e Amandine Henry, a americana Carli Lloyd, a japonesa Saki Kumagai, a canadense Christine Sinclair e a sueca Lotta Schelin. Em 

seu site, a Fifa destacou que "alcançar o topo não é a parte mais difícil; ficar lá que é" para descrever a consistência de Marta nos últimos 
anos. A brasileira completou 13 anos consecutivos como indicada ao prêmio, vencido por ela cinco vezes seguidas entre 2006 e 2010. 
Marta está entre o grupo de veteranas indicadas ao prêmio. Contando com a brasileira, seis das dez candidatas estão acima dos 30 anos, 
sendo que apenas Sara Daebritz (21) e Dzsenifer Marozsan (24) estão abaixo dos 25.

Ganso ainda sem 
empolgar no Sevilla

Paulo Henrique Ganso 
finalmente fez sua estreia na 
Champions League pelo Sevilla, na 
última quarta-feira, contra o Dinamo 
Zagreb-CRO e foi um dos destaques da 
goleada por 4 a 0. Nada, porém, que 
empolgasse o maior jornal da cidade 
da Andaluzia. O "Diario de Sevilla" 
até fez alguns elogios ao ex-camisa 
10 são-paulino ontem, mas faz uma 
ressalva: será que é jogador para 
partidas mais decisivas? "Em que pese 
sua qualidade e a boa partida contra 
o Dinamo, Ganso não acaba de se 
distanciar da imagem de jogador de 
exibição, daqueles que mostram bons 
momentos aos torcedores. Mas suas 
poucas aparições em competições 
grandes fazem duvidar sua presença 
em partidas grandes como a contra 
o Atlético de Madri ou a da próxima 
rodada, contra o Barcelona", escreve o 
jornalista A. Galiano.

Jogadores comemoram empate e projetam vitória no jogo de volta
O empate por 1 a 1 con-

tra o San Lorenzo foi bastante 
comemorado pelos jogadores 
da Chapecoense. Para Ananias, 
autor do gol de empate, o time 
brasileiro esteve melhor em 
campo e poderia até ter venci-
do a partida.

“Na minha opinião, a gen-
te jogou muito bem, até me-
lhor do que o time deles, mes-
mo jogando com a pressão da 
torcida. A gente conseguiu fa-
zer um gol e eu até tive a chan-
ce de fazer o segundo, podia 
ter tocado, mas acho que foi 
um bom resultado. Esse time 
tem lutado e a gente tem sido 
corajoso contra tudo e contra 
todos e eu sei que o Brasil in-
teiro está torcendo pela gente”, 
disse Ananias ao Fox Sports.

O camisa 11 da Chape-

coense destacou o fato de a 
equipe ter sido capaz de su-
portar a pressão do San Lo-
renzo, em especial no segundo 
tempo, e citou o jogo contra o 
River Plate, na Sul-Americana 
do ano passado, como exem-
plo.

“No ano passado nós jo-
gamos contra o River (Plate), 
a gente está acostumado com 
isso. Sabemos que podemos 
jogar de igual para igual. A 
gente está sabendo jogar a 
competição”, completou.

A postura da Chapecoen-
se também mereceu obser-
vação do volante Josimar. O 
jogador começou no banco de 
reservas, mas entrou no de-
correr da partida e ajudou o 
time a segurar o empate fora 
de casa.

“A equipe jogou bem, su-
perou a dificuldade de enfren-
tar o San Lorenzo em casa. A 
gente se impôs o tempo todo 
e levamos um bom resultado 
para Chapecó”, afirmou Josi-
mar.

O lateral esquerdo Dener 
Assunção exaltou o gol marca-
do fora de casa, que começou 
justamente nos pés do ala, que 
fez o cruzamento para Ananias 
balançar a rede. Com o resul-
tado, a Chapecoense garante 
vaga na grande final com um 
empate por 0 a 0.

“Resultado importante, 
que nos deixa com vantagem 
para jogar em casa. Lá (em 
Chapecó) temos que jogar as-
sim, com a mesma Inteligência 
para conseguir a classificação”, 
finalizou Dener.

CHaPECoENSE Na SUl-aMERiCaNa

O Atlético Mineiro empatou com o Inter em casa e garantiu a sua presença em mais uma final da Copa do Brasil, agora contra o Grêmio

Na primeira partida disputada em Buenos Aires, San Lorenzo e Chapecoense empataram em 1 a 1

FOTOS: Reprodução
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Gastos são insuficientes no Brasil, diz especialista

Segurança pública
Os gastos com segurança 

pública no Brasil totalizaram 
R$ 76,2 bilhões em 2015, o 
que representa um aumento 
de 11,6% em relação ao ano 
anterior, segundo dados da 
10ª edição do Anuário Bra-
sileiro de Segurança Pública, 
produzido pelo Fórum Bra-
sileiro de Segurança Pública 
(FBSP). No entanto, esse valor 
ainda não é suficiente e o País 
carece de políticas que tragam 
resultados satisfatórios no 
combate à violência, de acor-
do com a diretora executiva do 
fórum, Samira Bueno.

“Claro que o que temos 
hoje de recurso não é suficien-
te para dar conta de todas as 
necessidades que a área colo-
ca. Temos um número imenso 
de crimes violentos, temos sa-
lários dos policiais, em média 
ainda muito baixos, principal-
mente os que estão na ponta, 
que são praças, escrivães, in-
vestigadores”, disse, em entre-
vista à Agência Brasil.

“Mas só aumentar essa 
receita não seria suficiente 
para resolver o problema da 
violência e da criminalidade no 
Brasil. Isso teria que vir acom-
panhado de um programa de 
governo, um plano que focali-
zasse também algumas metas 
pragmáticas e a articulação 
de esforços entre a União, os 
estados e municípios”, acres-
centou Samira. Os dados do 
anuário mostram que o esta-
do de São Paulo foi o que mais 
gastou com segurança pública 
em 2015: R$ 11,3 bilhões, va-
lor 8,4% maior do que o que 
foi gasto no ano anterior. esse 

Camila Boehm
Da Agência Brasil

FOTO: Reprodução/Internet

Combate a violência e criminalidade depende de articulação entre União, estados e municípios, diz Samira Bueno 

montante foi 24,6% maior do 
que os gastos do próprio go-
verno Federal com segurança 
pública, que foram de R$ 9 
bilhões. em 2014, o gasto da 
União foi de R$ 8,9 bilhões.

Depois do estado de São 
Paulo e do governo Federal, 
Minas gerais foi o terceiro ente 
federativo que mais teve des-
pesas em segurança pública: 
destinou R$ 8,8 bilhões à pasta. 
O estado, no entanto, somou 
as despesas de R$ 4,3 bilhões 
com a subfunção “Previdên-

cia do Regime estatutário” na 
função “Segurança Pública”, o 
que, segundo o FBSP, inflou os 
números, fazendo parecer que 
o estado teria gastado R$ 13 
bilhões em 2015.

Já os gastos totais dos mu-
nicípios com segurança públi-
ca totalizaram R$ 4,4 bilhões. 
esse valor colocaria os muni-
cípios brasileiros, caso fossem 
considerados como um único 
ente federativo, em quinto lu-
gar no ranking dos que mais 
gastaram com a pasta, atrás de 

São Paulo, do governo Federal, 
de Minas gerais e do Rio de Ja-
neiro, este último com destina-
ção de R$ 8,7 bilhões.

Os dados do anuário mos-
tram ainda o protagonismo 
que os municípios brasileiros 
vêm assumindo na área de se-
gurança pública. entre 1998 
e 2015, houve crescimento 
de 394% nas despesas com a 
área por esses atores, conside-
rando valores já corrigidos. O 
crescimento nos gastos se ve-
rifica em municípios de todos 

os portes populacionais, mas é 
mais acentuado naqueles em 
que a população varia entre 
100.001 e 500 mil habitantes.

A diretora executiva do fó-
rum afirmou que não há uma 
estrutura com papéis claros 
divididos entre os três entes 
da Federação – União, estados 
e municípios – em relação aos 
recursos da segurança pública. 
“Percebemos que é uma área 
completamente descoorde-
nada no Brasil”, disse, citando 
as dificuldades de se estrutu-

rar planos na esfera federal, 
entre outros obstáculos, e o 
protagonismo assumido pelos 
municípios na destinação de 
recursos para a área.

“No governo Federal, 
você percebe, quando analisa 
em termos de série históri-
ca, desde a década de 90 até 
agora, que a programação é 
completamente desfuncio-
nal, então cada gestão investe 
em algo diferente, que não se 
traduz necessariamente em 
resultados. Não se tem ava-
liação de como esse dinheiro 
da União acaba sendo gasto, 
tem-se uma descontinuidade 
de políticas, uma redução dos 
fundos que teriam como ob-
jetivo repassar recursos para 
estados e municípios, como o 
Fundo Nacional de Segurança 
Pública e o Fundo Penitenciá-
rio Nacional”, observa Samira.

Na contramão desse 
cenário, a diretora do FBSP 
avalia que “os municípios não 
estão mais dependendo ne-
cessariamente de recursos da 
União para os gastos com po-
líticas de segurança. Mais do 
que nunca, eles percebem que 
precisam gastar e investir nes-
sa área porque o crime é um 
fenômeno territorial e exige 
necessariamente ações locais”.

O problema, segundo 
ela, é que esses gastos ocor-
rem de forma completamente 
descoordenada. “No momen-
to em que você não tem o mí-
nimo de coordenação, cada 
município vai tentar uma es-
tratégia diferente, de acordo 
com as prioridades políticas 
de determinados partidos 
que estão no governo ou mes-
mo de acordo com o perfil do 
executivo”, acrescentou.

Uma pesquisa nacional 
divulgada na última quarta-
feira aponta que 70% da po-
pulação sente que as polícias 
cometem excessos de violên-
cia no exercício da função. O 
percentual sobe entre jovens 
com idade entre 16 e 24 anos, 
chegando a 75%. Os dados fo-
ram apurados pelo Datafolha 
a pedido do Fórum Brasileiro 
de Segurança Pública (FBSP).

Mais da metade da po-
pulação (53%) tem medo de 
ser vítima de violência por 
policiais civis e 59% temem 
ser agredidos por policiais 
militares. O índice também 
sobe entre os jovens – 60% 
têm medo da Polícia Civil 
e 67%, da Polícia Militar. O 
estudo ouviu 3.625 brasilei-
ros com mais de 16 anos em 
217 municípios de todo o 
País. A margem de erro é de 
dois pontos percentuais para 
mais ou para menos.

A pesquisa revelou tam-
bém que 64% dos brasileiros 
acreditam que os policiais 
são vítimas de criminosos. 
O anuário diz que, em 2015, 
393 policiais foram assas-
sinados 16 a menos do que 
no ano anterior. Segundo o 
anuário, os policiais brasi-
leiros morrem mais fora do 
horário de trabalho do que a 
serviço da corporação: foram 
103 mortes durante o expe-

diente (alta de 30,4% em re-
lação a 2014) e 290 fora do 
serviço (queda de 12,1% em 
relação a 2014), geralmen-
te em situações de reação 
a roubo. “O policial, muitas 
vezes, reage a um roubo sem 
estar protegido, não têm um 
colega do lado, ou está traba-
lhando em ‘bicos’”, diz ele.

Estrutura policial
A pesquisa mostra ain-

da que 63% dos brasileiros 
acreditam que os policiais 
não têm boas condições de 
trabalho. Para pouco mais da 
metade (52%), a Polícia Civil 
faz um bom trabalho esclare-
cendo crimes e 50% crê que 
a Polícia Militar garante a se-
gurança da população.

“A sociedade brasilei-
ra reconhece a importância 
das polícias, reconhece que 
elas são fundamentais para a 
manutenção da nossa demo-
cracia, mas os policiais não 
estão tendo boas condições 
de trabalho, são caçados pelo 
crime. Mas também, a forma 
como eles atuam não satisfaz 
a população”, avalia Renato.

A assessoria de comuni-
cação social do Ministério da 
Justiça  esclareceu que a pro-
posta do futuro Plano Nacio-
nal de Segurança Pública de-
fine um “protocolo unificado 
de atuação e investigação 
nas hipóteses de mortes de 
policiais e mortes decorren-
tes de intervenção policial”.

Excessos de violência
Fernanda Cruz
Da Agência Brasil

O Instituto Mamirauá e o 
WWF-Brasil fecharam uma parce-
ria para testar e aprimorar a uti-
lização de drones em pesquisas 
científicas, otimizando as expedi-
ções de campo. O projeto propõe 
a definição de um protocolo para 
estimar a população de botos 
amazônicos. O primeiro teste foi 
realizado em outubro no municí-
pio de Tefé, Amazonas. 

Segundo a pesquisadora Mi-
riam Marmontel, do Instituto Ma-
mirauá, a proposta é testar uma 
metodologia que possibilite a co-
leta de dados por meio dos vídeos 
gravados pelos drones. O equi-
pamento seria usado no mesmo 
trajeto feito pelos pesquisadores, 
registrando o rio com a câmera. A 
partir das imagens captadas, será 
feita a comparação com as infor-
mações coletadas pelos pesquisa-
dores, permitindo a correção da 
estimativa. 

“O projeto-piloto foi realiza-
do no lago Tefé durante dois dias 
e permitiu testar diferentes alti-
tudes e velocidades de voo com 
o drone, assim como diferentes 
ângulos da câmera. Após a análi-
se das imagens geradas, será pos-
sível definir os parâmetros mais 
adequados e desenvolver um al-
goritmo de identificação automá-

tica de botos”, explica Miriam. De 
acordo com a pesquisadora, a me-
todologia atual envolve 10 pes-
soas posicionadas na proa de um 
barco que, com os olhos fixos na 
água, registram os animais avista-
dos em um raio de 180 graus. De-
pois disso, o número de animais 
vistos passa por análises estatísti-
cas para obtenção da densidade e 
abundância. 

“A premissa do método é que 
todos os animais presentes sejam 
contados, mas sabemos que exis-
tem erros, associados à capacida-
de do observador avistar o animal 
e à disponibilidade do animal. Se 
estiver mergulhando, por exem-
plo, não será avistado”, disse. 

Especialista em conservação 
do programa Amazônia do WW-
F-Brasil, Marcelo Oliveira ressalta 
que a utilização de drones como 
auxílio em atividades de preserva-
ção não é novidade. Fora do Bra-
sil, a tecnologia já foi utilizada em 
diversas pesquisas científicas. 

“O projeto já nasceu com a 
ideia de reunir instituições que 
tivessem interesse ou expertise 
na área. Há um ano, fizemos um 
workshop e começamos a discutir 
a proposta e, primeiro, entender 
o que estava sendo feito no Brasil. 
Observamos que era muito pouco, 

principalmente, por conta da le-
gislação na época. A ideia princi-
pal desse projeto com os botos é 
como essa tecnologia pode trazer 
impacto de conservação? Então, 
será que, com uma metodologia 
mais barata, não ampliamos o co-
nhecimento da distribuição dos 
animais na Amazônia?”, pondera.

A pesquisadora do Instituto 
Mamirauá destaca que a ausência 
de dados populacionais dificulta a 
elaboração de estratégias de con-
servação. Os dados de abundância 
populacional contribuem para o 
conhecimento do real status da 
espécie e para estudos de viabili-
dade populacional. 

Na lista vermelha da União 
Internacional para a Conservação 
da Natureza (IUCN, em inglês), 
as duas espécies que ocorrem 
na região, o boto vermelho (Inia 
geoffrensis) e o tucuxi (Sotalia 
fluviatilis), atualmente, são con-
siderados com “dados insuficien-
tes”, em decorrência da limitada 
quantidade de informações sobre 
suas populações, ecologia e taxas 
de mortalidade. O boto vermelho 
já foi classificado anteriormente 
como “vulnerável” à extinção e, 
em 2008, teve seu status modifica-
do em razão da carência de dados 
sobre a espécie.

Pela 1a vez, drones são usados 
para contar botos da Amazônia
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SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO
DIRETORIA EXECUTIVA DA CENTRAL DE COMPRAS

GERÊNCIA EXECUTIVA DE LICITAÇÃO
CONVOCAÇÕES PARA PREGÃO PRESENCIAL N272/2016
  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 21/11/2016 às 09h para:

Registro de preços para aquisição de pão, destinados ao Hospital da Policia Militar General 
Edson Ramalho - HPMGER, 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 - 16-01008-4
João Pessoa, 03 de novembro de 2016

Vivianne Pereira Almeida Diniz
Gerente Executiva de Licitação

  
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, 03 de Novembro de 2016
JOSÉ BARROS DE ARAÚJO - Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTEIRO

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº. 1.6.041/2016 

A Comissão Setorial de Licitação do Fundo Municipal de Saúde de Monteiro, através do Pregoeiro 
Oficial e Equipe de Apoio, devidamente nomeados pela Prefeita do Município, TORNA PÚBLICO e 
comunica aos interessados que se encontra aberta à licitação na modalidade PREGÃO PRESENCIAL 
nº. 1.6.041/2016, cujo objeto CONTRATAÇÃOS DE EMRPESA PARA O SERVIÇO ESPECIALI-
ZADO EM COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO (Através de Incineração) E DISPOSIÇÃO 
FINAL DOS RESÍDUOS DOS SERVIÇOS DE SAÚDE (RSS), conforme Resolução do CONAMA 
358/2005 (Conselho Nacional do Meio Ambiente), e ANVISA Resolução 306/2004 (Agência Nacional 
Vigilância Sanitária), para suprir as necessidades da Secretaria de Saúde desta municipalidade. 
Data da abertura: 18 de Novembro de 2016, às 10h00min (horário local). Cópia do edital de demais 
documentos pertinentes estará á disposição no setor de licitações do Fundo Municipal de Saúde, à 
Rua Dr. Alcindo Bezerra de Menezes, 13, Centro, 1º Andar, nesta Cidade, no horário de expediente 
das 08h00min às 12h00min. Outras informações pelo telefone 3351-1510 ou 3351-1544.

Monteiro-PB, 03 de Novembro de 2016.
ERINALDO ARAÚJO SOUSA

Pregoeiro

SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO
COMISSÃO PERMANENTE DE INQUÉRITO

INTIMAÇÃO
O Presidente da Comissão Permanente de Inquérito, designado pelo Secretário de Estado da 

Educação, Professor Aléssio Trindade de Barros, por meio da Portaria nº749, de 18de agosto de 
2016, publicada no D.O.E de 12de agostode 2016, INTIMAo (a) senhor (a) Maria da Guia dos Santos, 
matrícula n° 131.598-6, a comparecer perante esta Comissão, que se encontra instalada no Centro 
Administrativo Estadual, situado a Av. João da Mata, s/n, Bloco I, 5º andar, Jaguaribe, na sala da CPI, 
às 13:30 horas do dia 08 de  NOVEMBRO de 2016, a fim de prestar DECLARAÇÕES no Processo 
Administrativo Disciplinar n° 0010041-6/2016 – Apenso: 0009065-2/2016, que apura denúncia de 
omissão na prestação de contas do programaPDDE BÁSICO E MAIS EDUCAÇÃO –2013/2014, 
da EEEF POETA CARLOS DRUMOND DE ANDRADE, nomunicípio de CAMPINA GRANDE/PB

João Pessoa, 26 de outubro de 2016.
Cláudio Roberto Tolêdo de Santana

Presidente da CPI/SEE - PB

Estado da Paraíba
Prefeitura de São João do Tigre

Gabinete do Chefe do Poder Executivo
 Decisão Administrativa

 Processo PAD n.º. 0001/2016
Portaria PMSJT/GCPE n.º. 011/2016
Interessados:
- Carlos André Guerra Saraiva Bezerra – Matrícula n.º. 187
- Josefa Mônica Leonel – Matricula n.º. 434
- Roberto Jardel Costa – Matrícula n.º. 139
- Eduardo Jorge Lima de Araújo – Matrícula n.º. 189
- Raimunda Cristina Valdivino Duque – Matrícula n.º. 050
(..)
Ante o exposto, nos termos do Parecer Jurídico de fls., decido por aplicar a sanção de demissão 

aos servidores Carlos André Guerra Saraiva Bezerra – Matrícula n.º. 187, Roberto Jardel Costa – 
Matrícula n.º. 139 e Eduardo Jorge Lima de Araújo – Matrícula n.º. 189, nos termos previstos no 
artigo 148, inciso II, da Lei Municipal n.º. 158/93.

Defiro os pedidos de exoneração formulados nestes autos pelas servidoras Josefa Mônica Leonel 
–  Matricula n.º. 434 e Raimunda Cristina Valdivino Duque – Matrícula n.º. 050.

Decorrido o prazo recursal, elabore-se as respectivas portarias e após as envie a este Gabinete 
para assinatura e publicação.

 Autue-se. Registre-se. Publique-se. Cumpra-se.
 São João do Tigre (PE), em 03 de Novembro do ano de 2016.
 José Maucélio Barbosa

PREFEITO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUBATI
EXTRATO DE ADITIVO DE PRAZO

INSTRUMENTO: Quarto termo aditivo ao contrato nº: 00001/2014 que entre si celebram a Pre-
feitura Municipal de Cubati-Pb e F.B. DE MELO NETO-ME. OBJETO CONTRATUAL: Execução das 
obras de Construção de uma Unidade Básica de Saúde (UBS). FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Art. 
57 da Lei 8.666/93, alterações Art. I,- Lei n° 8.666/93, e alterações. PRAZO CONTRATUAL: Fica 
prorrogado até 31/07/2017 o prazo de execução das obras de CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE 
BÁSICA DE SAÚDE (UBS) – que inicialmente era 9 (nove) meses, conforme Clausula Sétima, do 
contrato nº 00001/2014, referente à Tomada Preços n° 00002/2013, Homologada em 09/01/2014, 
conforme preceitua o Art. 57 e 65, I, alínea b, da Lei 8.666/93, alterações, e este termo aditivo. 
Signatário EDUARDO RONIELLE GUIMARÃES MARTINS DANTAS E F.B. DE MELO NETO & CIA. 
LTDA-ME – CubatÍ-PB, 03 de Novembro de 2016. 

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
EDITAL CHAMADA PÚBLICA Nº 019/2016

PROCESSO ADMINISTRATIVO N. 175/2016
TERMO DE REVOGAÇÃO

OBJETO: SELEÇÃO PRÉVIA PARA FUTURA AQUISIÇÃO DE LIVROS ESCOLARES PARA 
REDE MUNICIPAL DE ENSINO

 O Prefeito do município de SANTA RITA, PB, no uso de suas atribuições e com base no Art. 49, 
da Lei N. 8.666/93, REVOGA o procedimento de CHAMADA PÚBLICA em referência, por razões de 
interesse público decorrente de acordo celebrado em 15/10/2016, através de ATA de Procedimento 
Preparatório N. 1.24.000.000828/2016-46 na PROCURADORIA DA REPÚBLICA NA PARAÍBA, nos 
termos....”O Prefeito, por sua vez, esclareceu que já adotou providencias para regularização da falta 
de merenda e transporte, conforme comunicado ao MP Estadual, sendo que não pretende realizar 
compras de livros didáticos e outros materiais..”. O cancelamento ocorre em função da necessidade 
de adequação das finanças do município ante a crise que atravessa.

Santa Rita (PB),  31 de Outubro de 2016
Severino Alves Barbosa Filho

Prefeito Municipal

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

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAREZ TAVORA

RESULTADO DE LICITAÇÃO
PREGAO PRESENCIAL N.º 009/2016

A pregoeira no uso de suas atribuições Torna Público para o conhecimento da população de 
JUAREZ TAVORA e para quem interessar que após a reunião de abertura e análise dos envelopes 
de PROPOSTA DE PREÇO E HABILITAÇÃO do Pregão Presencial n.º 009/2016, cujo objeto é Con-
tratação de serviços técnicos na área de engenharia, visando à elaboração de projetos, alimentação 
do sistema SIMEC, acompanhamento e fiscalização de obras, para atender às necessidades do 
MUNICÍPIO DE JUAREZ TÁVORA-PB, a pregoeira apurou que o licitante: WILTON CARVALHO 
DE MACEDO CPF: 160.809.554-15, foi vencedor com o valor total de R$ 26.400,00 (vinte e seis 
e quatrocentos reais).

Juarez Távora–Pb, 03 de Novembro de 2016.
Suellen Diniz de Souza

Pregoeira Oficial

AGRO MERCANTIL URTIGA S/A – AMUSA
CNPJ N° 09.273.145/0001-30

AVISO AOS ACIONISTAS
Pelo presente edital, ficam convocados os acionistas da empresa AGRO MERCANTIL URTIGA 

S/A – AMUSA para a reunião da Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária, a ser realizada às 
10:00 horas do dia 18 de novembro de 2016, na sede da companhia, situada à Fazenda Urtigas, 
S/N – Zona Rural – Santa Terezinha – PB, CEP 58.700-000, com a finalidade de deliberar sobre os 
seguintes itens:  a) Aprovação da nova composição societária em razão do resgate das ações do 
FINOR e das operações de vendas de ações realizadas pela acionista ARLETE WANDERLEY DA 
NÓBREGA GAYOSO, conforme contratos registrados na JUCEP, que serão ratificadas para todos os 
fins de direito; b) Eleição da nova diretoria, em razão da renúncia do Presidente José Afonso Gayoso 
Filho; c) Alterações no estatuto social da companhia em razão do resgate das ações do FINOR 
pela acionista controladora, inclusive com a conversão das ações preferenciais “B” em ordinárias e 
grupamento de ações – proposta disponível na sede da companhia, conforme o art. 135, §3º, da Lei 
n.º 6.404/76; d) Elaboração do plano estratégico da empresa para continuar em funcionamento; e) 
Outros assuntos de interesse da companhia.  Santa Terezinha - PB, 28 de outubro de 2016. Arlete 
Wanderley da Nóbrega Gayoso, Diretora Presidente em exercício.

PREFEITURA MUNICIPAL DE DUAS ESTRADAS
 AVISO DE CANCELAMENTO

TOMADA DE PREÇOSNº 03/2016
Torna público através do(a)COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO, sediada na Rua do 

Comercio, 23 - Centro - Duas Estradas - PB,  o CANCELAMENTO da licitação modalidade TOMA-
DA DE PREÇOS, do tipo MENOR PREÇO GLOBAL, para: CONTRATAÇÃO DE UMA EMPRESA 
ESPECIALIZADA NO RAMO DE CONSTRUÇÃO CIVIL, PARA DAR CONTINUIDADE A EXECUÇÃO 
DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UMA QUADRA ESCOLAR CBERTA PROVENIENTE DO 
PROGRAMA PAC 2 NO MUNICIPIO DE DUAS ESTRADAS, que seria realizado:  às 09:00horas 
do dia 18/11/2016. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 
8.666/93 e suas alterações posteriores. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias 
úteis, no endereço supracitado.

Telefone: (83) 3265-1030.
Email: prefeituraduasestradas@gmail.com

DUAS ESTRADAS- PB, 03de NOVEMBROde 2016
GLAUCIMARY SANTOS DIAS- PRESIDENTE DA COMISSAO

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA
SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA

EXTRATO DE CONTRATO 
Instrumento: Contrato nº. 09077/2016.
Objeto: Aquisição de Sandália Papete infantil, Tênis escolar e Meia escolar destinados aos alunos 

das Escolas e Creis da Rede Municipal de Ensino.
Partes: Secretaria de Educação e Cultura do Município de João Pessoa e a Empresa: PBF 

GRÁFICA E TÊXTIL LTDA,
PROCESSO LICITATÓRIO Nº. 2015/064918, PREGÃO PRESENCIAL Nº. 09031/2015;
Signatários: Sra. Edilma Ferreira da Costa, pela Secretaria de Educação e Cultura, e o Sr. 

Edvaldo Vieira da Silva, pela empresa PBF GRÁFICA E TÊXTIL LTDA.
Recursos Financeiros: 
Classificação: 10.102.12.361.5200.2510;
Natureza: 3.3.90.30/00 
Fonte: 00: Recursos Ordinários
Vigência até 31 de dezembro de 2016;
Valor Global: R$ 652.700,00 (seiscentos e cinquenta e dois mil e setecentos reais)

João Pessoa, 25 de outubro de 2016.
 Edilma Ferreira da Costa

Secretária de Educação e Cultura 

ESTADO DA PARAÍBA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SAPÉ

 EXTRATO DE CONTRATO
OBJETO: Locação de um veículo tipo Micro ônibus - transporte de pacientes Sapé/João Pessoa/

Sapé.
FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Presencial nº 00023/2016.
DOTAÇÃO: Programas do Governo Federal, Transferências da Saúde e Recursos Próprios do 

Fundo Municipal de Saúde: 11.00 - Fundo Municipal de Saúde. 10.302.2028.2093 - Manter atividades 
de ações básicas e serviços de saúde - FMS. 3390.36.01 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa 
Física. 3390.39.01 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica

VIGÊNCIA: 12 (doze) meses
PARTES CONTRATANTES: Fundo Municipal de Saúde de Sapé e:
CT Nº 00065/2016 - 20.10.16 - JOSE PEREIRA DE OLIVEIRA - R$ 72.000,00

ESTADO DA PARAÍBA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SAPÉ

 HOMOLOGAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 00023/2016
Nos termos do relatório final apresentado pelo Pregoeiro Oficial e observado parecer da Asses-

soria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00023/2016, que objetiva: Locação de um veículo 
tipo Micro ônibus - transporte de pacientes Sapé/João Pessoa/Sapé; HOMOLOGO o correspondente 
procedimento licitatório em favor de: JOSE PEREIRA DE OLIVEIRA - R$ 72.000,00.

Sapé - PB, 20 de Outubro de 2016
ANNA KATARINA LIMA PINHEIRO DE GALIZA - Secretária

PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA
EXTRATO DE TERMO ADITIVO

Espécie: Segundo Termo Aditivo. Ref. ao Contrato de n°. 0036/2015. Objeto: prorrogação por 
mais 06 (seis) meses, contados do termino do prazo de vigência do primeiro termo aditivo datado 
de 03/05/2016 e com termino de vigência em 06/11/2016, celebrado inicialmente entre as partes 
objetivando a executar serviços de Pavimentação em vias deste Município, de conformidade ao CTR 
1008045-94/2013/Ministério das Cidades/CAIXA; SICONV: 790228. Contratante: Prefeitura Municipal 
de Serraria - Severino Ferreira da Silva - Prefeito. Contratado: Urtiga Construções e Incorporações 
Ltda - EPP - CNPJ: 06.879.669/0001-81 - Téssalo Albuquerque Bandeira. Justificativa: Devido ao 
atraso de repasse dos recursos financeiros, pela Concedente: CAIXA ECONOMICA FEDERAL 
- PROGRAMAS SOCIAIS, atrasando o andamento e conclusão da obra no prazo anteriormente 
estabelecido, conforme Justificativa Técnica da Engenheira Fiscalizadora. Regimento: Lei 8.666/93 
e suas alterações posteriores. Data Termo Aditivo: 31/10/2016. Nova vigência do contrato com 2º 
Termo Aditivo: 07/05/2017.

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS

HOMOLOGAÇÃO - CONCORRÊNCIA N.º 00001/2016
Nos termos do relatório final apresentado pelo presidente da Comissão Permanente de Licitação 

e observado parecer da Assessoria Jurídica, referente a CONCORRÊNCIA N.º 00001/2016, que 
objetiva: ALIENAÇÃO DE IMÓVEL URBANO SITO AO LADO DO TÚNEL DA VIRAÇÃO, CENTRO 
DESTA CIDADE DE BANANEIRAS/PB; HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório: 
Licitação Deserta.

Bananeiras - PB, 03 de Novembro de 2016
DOUGLAS LUCENA MOURA DE MEDEIROS 

Prefeito

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS
EXTRATO DE REVOGAÇÃO DE LICITAÇÃO

MODALIDADE: CONCORRÊNCIA N.º 00001/2016. OBJETO: ALIENAÇÃO DE IMÓVEL URBA-
NO SITO AO LADO DO TÚNEL DA VIRAÇÃO, CENTRO DESTA CIDADE DE BANANEIRAS/PB. 
ABERTURA: 03/05/2016 as 09:00 horas. JUSTIFICATIVA: LicitaçãoDeserta. DATA: 03 de Novembro 
de 2016 - DOUGLAS LUCENA MOURA DE MEDEIROS – Prefeito.

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA DE BANANEIRAS

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO 
EXTRATO DE ADITIVO CONTRATUAL – PRORROGAÇÃO PRAZO

PARTES: PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS/PB e RVA PROJETOS E CONSTRU-
ÇÕES LTDA ME - CNPJ Nº 15.161.782/0001-18. Ref. TP 0002/2014. OBJETO: CONTRATAÇÃO 
DE EMPRESA DO RAMO DA CONSTRUÇÃO CIVIL DESTINADA A EXECUÇÃO DAS OBRAS 
E SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UMA QUADRA ESPORTIVA ESCOLAR COBERTA, NO 
CONJUNTO MAJOR AUGUSTO BEZERRA, NO MUNICÍPIO DE BANANEIRAS/PB ATRAVÉS DO 
TERMO DE COMPROMISSO PAC2 09518/2014. EXTRATO DO 7º TERMO ADITIVO ao Contrato 
n.º 000252/2014, com a empresa acima mencionada, correspondente a PRORROGAÇÃO CON-
TRATUAL DE PRAZO (03 - três meses), contados a partir de 31/10/2016 até 30/01/2017. Dotação 
orçamentária para cumprimento da despesa: ORÇAMENTO DE 2016 – RECURSOS PRÓPRIOS 
DO MUNICÍPIO/FEDERAIS (RECURSO ORDINÁRIOS/RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSPA-
RÊNCIA DE IMPOSTOS – EDUCAÇÃO/TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO – EDUCAÇÃO/TRANS-
FERÊNCIA DE RECURSOS – FNDE) – 6.00 – SECRETARIA DE EDUCAÇÃO – 12.361.2014.1048 
– IMPLANTAÇÃO/ADEQUAÇÃO DE ESTRUTURAS ESPORTIVAS ESCOLARES – ELEMENTO 
DE DESPESA: 4.4.90.51.01. – OBRAS E INSTALAÇÕES. ASSINATURAS DA PRORROGAÇÃO 
CONTRATUAL EM: 27.10.2016. 

PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS
AVISO DE ADIAMENTO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL N.º 035/2016
Comunicamos que devido ao feriado do dia 15 de novembro de 2016, a licitação acima cujo 

objeto objetiva a Aquisição de Gêneros Alimentícios, Mediante Requisição, foi adiada para o dia 
16/11/2016 ás 11:00 hs, no mesmo local. Os prazos constantes do edital tomam por base a presente 
publicação. Pocinhos-PB, 03 de Novembro de 2016. Amanda Apolinário da Silva – Pregoeira.

SP INDUSTRIA E DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA - CNPJ Nº 01.387.400/0007-50, torna 
público que requereu à SUDEMA - Superintendência de Administração do Meio Ambiente, a Autoriza-
ção Ambiental para Transporte Rodoviário de Combustíveis, situado à Rua Pastor José de Oliveira, 
nº 89, sala 04, Q - L, L1-A , Nelson Rosas, Bairro Ponta de Matos, CEP 58.100-724, Cabedelo - PB.

MIGRA MINERAÇÃO GRAMAME LTDA – CNPJ/CPF Nº 08.542.474/0001-77. Torna público que a 
SUDEMA - Superintendência de Administração do Meio Ambiente, emitiu a Licença de Operação para 
Pesquisa nº 3464/2016 em João Pessoa, 14 de Outubro de 2016 - Prazo: 365 dias. Para a atividade 
de: Lavra experimental de areia e argila em tabuleiro, referente ao processo DNPM 846.117/2009, 
área de lavra zoneada: 49,02 ha Na (o) ENGENHO TRIUNFO – ZONA RURAL Município: JOÃO 
PESSOA - UF: PB. Processo: 2016-000699/TEC/LOP-0295

GERAN CONSTRUÇÃO INCORPORAÇÃO E IMOBILIARIA LTDA ME - CNPJ/CPF Nº 
15.812.262/0001-28.  Torna público que a SUDEMA - Superintendência de Administração do Meio 
Ambiente, emitiu a Licença de Operação nº 3382/2016 em João Pessoa, 4 de outubro de 2016 – 
Prazo: 730 dias. Para a atividade de: Edificação multifamiliar com 12 unidades habitacionais, dotada 
de sistema de esgotamento sanitário, composto de fossa séptica e sumidouro. Na(o) -  RUA ASSIS 
FERREIRA DE LIMA, QD-149 LT-166, GRAMAME  Município: JOÃO PESSOA - UF: PB.  Processo: 
2016-006558/TEC/LO-3096.

Caroline Weirich torna público que requereu a SEMAM – Secretaria de Meio Ambiente a Licença de 
Operação, para Caroline Weirich Pousada, inscrito no CNPJ de n° 20.992.286/001-46 situado na 
Rua Fernando Luiz Henrique dos Santos,1905, Jardim Oceania, CEP 58037050, João Pessoa PB.

TRANSPOTE RODOVIARIO NORDESTINO LTDA – CNPJ/CPF Nº 09.383.084/0001-64 Torna pú-
blica que a SUDEMA – Superintendência de Administração do Meio Ambiente, emitiu a Licença de 
Operação nº 3429/2016 em João Pessoa, 10 de outubro de 2016 – Prazo: 572 dias. Para a atividade 
de BASE OPERACIONAL/OFICINA MECANICA E LAVAGEM DE VEICULOS; TRANSPORTE DE 
PRODUTOS PERIGOSOS (GASOLINA E OLEO DIESEL) Na (o) – RUA DUQUE DE CAXIAS, Nº 
270 – CENTRO  Município: CABEDELO – UF: PB. Processo: 2016-007584/TEC/LO-3309

CPF/CNPJ....: 018736848/0001-49
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$             80,16
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 056935
Responsavel.: SUENIA FERREIRA MARTINS
CPF/CNPJ....: 028964664-28
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            876,17
Apresentante: BANCO DO BRADESCO-60746948/342340
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 057080
Responsavel.: TEREZINHA DE JESUS DOS SANTOS
CPF/CNPJ....: 009850394-42
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            503,66
Apresentante: CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG.: 0037
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 056878
Responsavel.: TIE DIAS DE FARIAS COUTINHO
CPF/CNPJ....: 065776904-56
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            415,04
Apresentante: BANCO DO BRADESCO-60746948/342340
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 057074
Responsavel.: VILMA CRISTINA MORAIS BORGES
CPF/CNPJ....: 402749935-20
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            200,00
Apresentante: CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG.: 0037
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 057415
Responsavel.: A E T COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
CPF/CNPJ....: 012131001/0001-54
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            456,00
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 057746
Responsavel.: AHP CONSTRUCOES E EMPREEN-
DIMENTOS L
CPF/CNPJ....: 008056849/0001-99
Titulo......: INDIC DUPLICATA  R$            150,00
Apresentante: LOCSOLO-LOCADORA DE EQUIPA-
MENTOS LT
Protocolo...: 2016 - 057383
Responsavel.: ALDENIR DIELLE GOMES DE ARAUJO
CPF/CNPJ....: 073254454-82
Titulo......: DUP PRES SER IN  R$            173,90
Apresentante: BANCO ITAU S/A-60701190/4132-80
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 057705
Responsavel.: ALESSANDRO FERREIRA RIBEIRO
CPF/CNPJ....: 037881674-83
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            642,60
Apresentante: BANCO DO BRADESCO-60746948/342340
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 055952
Responsavel.: ANDERSON GOMES BARRETO 
70271015489
CPF/CNPJ....: 024959921/0001-44
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            477,20
Apresentante: BANCO DO BRADESCO-60746948/342340
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 056467
Responsavel.: ANDRE DE MELO ALMEIDA
CPF/CNPJ....: 028388354-59
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$          1.129,68
Apresentante: BANCO DO BRADESCO-60746948/342340
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 057076
Responsavel.: ARYELLISON LOC GUINCHOS E 
TRANSP LT
CPF/CNPJ....: 013467323/0001-31
Titulo......: DUP PRES SER IN  R$          1.666,68
Apresentante: CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG.: 0037
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 057721
Responsavel.: AUDINEIA DA SILVA RAMALHO
CPF/CNPJ....: 078616454-95
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$             45,00
Apresentante: CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG.: 0037
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 057190
Responsavel.: CONSTRUTORA PADRAO LTDA
CPF/CNPJ....: 011505953/0001-28
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$          1.096,35
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 057249
Responsavel.: CR CONSTRUCOES E INCORPO-
RACOES
CPF/CNPJ....: 007597655/0001-38
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            415,98
Apresentante: BANCO ITAU S/A-60701190/4132-80
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 057361
Responsavel.: CR CONSTRUCOES E INCORPO-
RACOES
CPF/CNPJ....: 007597655/0001-38
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            381,32
Apresentante: BANCO ITAU S/A-60701190/4132-80
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 057622
Responsavel.: CR CONSTRUCOES E INCORPO-
RACOES
CPF/CNPJ....: 007597655/0001-38
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$          1.512,87
Apresentante: BANCO ITAU S/A-60701190/4132-80
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 057661
Responsavel.: DALVANICE DE PONTES BENTO
CPF/CNPJ....: 213908158-70
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            214,66
Apresentante: CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG.: 0037
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 057400
Responsavel.: DIEGO HEN MENDES DE SOUZA 
EIRELI -
CPF/CNPJ....: 024731906/0001-44
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            715,98
Apresentante: CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG.: 0037
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 056258
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,  04/11/2016
----------------------------------------

Bel. GERMANO CARVALHO TOSCANO DE BRITO
- Titular -

Responsavel.: CARLOS ANTONIO DE AVILA-ME
CPF/CNPJ....: 003810169/0001-03
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            370,17
Apresentante: BANCO ITAU S/A-60701190/4132-80
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 057360
Responsavel.: CELSO TADEU LUSTOSA PIRES 
SEGUNDO
CPF/CNPJ....: 019502064-24
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            588,91
Apresentante: BANCO DO BRADESCO-60746948/342340
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 055930
Responsavel.: CLAUDIA SIMONE SALAZAR ME
CPF/CNPJ....: 006017659/0001-37
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            699,30
Apresentante: BANCO ITAU S/A-60701190/4132-80
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 057154
Responsavel.: CONSTRUTORA RENASCER LTDA ME
CPF/CNPJ....: 070121942/0001-03
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            325,00
Apresentante: CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG.: 0037
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 056302
Responsavel.: DUTRA & DORNELAS COMERCIO DE
CPF/CNPJ....: 023436202/0001-86
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            952,69
Apresentante: BANCO DO BRADESCO-60746948/342340
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 057132
Responsavel.: GG BRASIL COMERCIO VAREJISTA D
CPF/CNPJ....: 023830278/0001-91
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            913,99
Apresentante: BANCO ITAU S/A-60701190/4132-80
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 057156
Responsavel.: INTERBLOCK ARTEFATO DE CI-
MENTO S.A
CPF/CNPJ....: 011803338/0001-06
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            242,20
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 056352
Responsavel.: IVANISE OLIVEIRA DA SILVA
CPF/CNPJ....: 496813704-49
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            400,00
Apresentante: CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG.: 0037
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 056654
Responsavel.: JOAO RODR SILVA 23693550425
CPF/CNPJ....: 011615121/0001-64
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            337,32
Apresentante: BANCO ITAU S/A-60701190/4132-80
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 057143
Responsavel.: JOAO RODR SILVA 23693550425
CPF/CNPJ....: 011615121/0001-64
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$             51,72
Apresentante: BANCO ITAU S/A-60701190/4132-80
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 057153
Responsavel.: JOSE FRANCISCO PEREIRA
CPF/CNPJ....: 023090077/0001-03
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            924,03
Apresentante: BANCO DO BRADESCO-60746948/342340
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 057571
Responsavel.: JONELIO AMARO DO NASCIMEN-
TO - ME
CPF/CNPJ....: 011473236/0001-61
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$          1.055,00
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 057007
Responsavel.: JOSINALVA DE OLIVEIRA SOUZA FELIX
CPF/CNPJ....: 954093604-78
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$          1.242,29
Apresentante: BANCO DO BRADESCO-60746948/342340
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 057068
Responsavel.: MARIA DO CARMO PEDROSA DA SILVA
CPF/CNPJ....: 072326414-78
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            320,40
Apresentante: CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG.: 0037
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 056866
Responsavel.: MARIA JOSE DA SILVA 02614649490
CPF/CNPJ....: 014664121/0001-42
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$             55,00
Apresentante: BANCO DO BRADESCO-60746948/342340
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 054779
Responsavel.: MEDIOLY COM. DE MAT. MED. LTDA
CPF/CNPJ....: 009329259/0001-55
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$          1.384,30
Apresentante: BANCO ITAU S/A-60701190/4132-80
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 057658
Responsavel.: MRA ENGENHARIA LTDA-ME
CPF/CNPJ....: 018274799/0001-70
Titulo......: INDIC DUPLICATA  R$             50,00
Apresentante: LOCSOLO-LOCADORA DE EQUIPA-
MENTOS LT
Protocolo...: 2016 - 057382
Responsavel.: Q & O COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
CPF/CNPJ....: 013845842/0001-96
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            626,06
Apresentante: BANCO DO BRADESCO-60746948/342340
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 057559
Responsavel.: OTIMIZE TRANS INTEL LTDA ME
CPF/CNPJ....: 020629745/0001-21
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$          1.200,00
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 057010
Responsavel.: PROEX COMERCIO VAREJISTA DE 
FRIOS E
CPF/CNPJ....: 069908986/0001-07
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$          2.801,25
Apresentante: BANCO DO BRADESCO-60746948/342340
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 057042
Responsavel.: 0017523-SANDRO RIBEIRO LINO - ME

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

SOUSA SOARES
SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL
Travessa do Fórum, s/n, Caaporã-PB. CNPJ: 

02.963.253/0001-96
FONE (FAX): 3286-1252 – 2° Ofício de Notas

EDITAL
Responsável: LOTUS INDUSTRIAL E COMERCIO LT
CPF/CNPJ(MF): 14.255.065/0001-92
Título: Espécie: DMI – DUPLICATA DE VENDA MER-
CANTIL POR INDICAÇÃO; 
Valor R$ 993,34
Protocolo (cartório): 3.787
Protestante: MORAIS DE CASTRO COMERCIO E IM
Apresentante: ITAU UNIBANCO S/A
Protocolo CRA nº.: 2016 - 096185 
Responsável: SERGIO ANTONIO DOS SANTOS
CPF/CNPJ (MF): 802.204.604-04
Título: Espécie: NCR– NOTA DE CRÉDITO RURAL; 
Valor R$ 2.239,23
Protocolo (cartório): 3.671
Protestante: BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S/A
Apresentante: BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S/A
Nº. do titulo: 80220460434-A
Responsável: CARLOS ANTONIO DA COSTA
CPF/CNPJ (MF): 011.824.683-65
Título: Espécie: NCR– NOTA DE CRÉDITO RURAL; 
Valor R$ 3.742,63
Protocolo (cartório): 3.670
Protestante: BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S/A
Apresentante: BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S/A
Nº. do titulo: 96041307491-A
Responsável: MARCIO CESAR DOS SANTOS FRANCA
CPF/CNPJ (MF): 011.701.314-50
Título: Espécie: NCR– NOTA DE CRÉDITO RURAL; 
Valor R$ 1.537,90
Protocolo (cartório): 3.669
Protestante: BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S/A
Apresentante: BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S/A
Nº. do titulo: 01170131450-A
Responsável: MARCONE DIOGO DA SILVA
CPF/CNPJ (MF): 017.776.004-48
Título: Espécie: DMI – DUPLICATA DE VENDA MER-
CANTIL POR INDICAÇÃO; 
Valor R$ 116,00
Protocolo (cartório): 3.789
Protestante: CAF ENGENHARIA LTDA
Apresentante: BANCO DO BRASIL S/A
Protocolo CRA nº.: 2016 – 096456
Responsável: CIA DE CIMENTO DA PARAIBA - CCP
CPF/CNPJ (MF): 12.616.864/0002-00
Título: Espécie: DMI – DUPLICATA DE VENDA MER-
CANTIL POR INDICAÇÃO; 
Valor R$ 663,60
Protocolo (cartório): 3.817
Protestante: EUTETIC DO BRASIL LTDA
Apresentante: BANCO BRADESCO S/A
Protocolo CRA nº.: 2016 –102495
Responsável: IPM – IND DE PRODUTOS METARLUG
CPF/CNPJ (MF): 06.905.487/0002-19
Título: Espécie: DMI – DUPLICATA DE VENDA MER-
CANTIL POR INDICAÇÃO; 
Valor R$ 45.223,28
Protocolo (cartório): 3.833
Protestante: INDUSTRIA CONSTRUCOES V L S A 
Apresentante: ITAU UNIBANCO S/A
Protocolo CRA nº.: 2016 – 105595
Responsável: LOTUS INDUSTRIAL E COMERCIO LT
CPF/CNPJ (MF): 14.255.065/0001-92
Título: Espécie: DMI – DUPLICATA DE VENDA MER-
CANTIL POR INDICAÇÃO; 
Valor R$ 412,49

Protocolo (cartório): 3.840
Protestante: MORAIS DE C COM E IMP DE PROD
Apresentante: ITAU UNIBANCO S/A
Protocolo CRA nº.: 2016-106800
Responsável: MONTEIRO MATERIAL DE CONS-
TRUCAO
CPF/CNPJ (MF): 19.898.820/0001-70
Título: Espécie: DMI – DUPLICATA DE VENDA MER-
CANTIL POR INDICAÇÃO; 
Valor R$ 425,00
Protocolo (cartório): 3.838
Protestante: MV ATACADISTA E MATERIAIS DE 
CONSTRUCAO
Apresentante: BANCO BRADESCO S/A
Protocolo CRA nº.: 2016-106760
Responsável: ESTRUCTURAL ENGENHARIA LTDA-ME
CPF/CNPJ (MF): 05.881.170/0001-46
Título: Espécie: DMI – DUPLICATA DE VENDA MER-
CANTIL POR INDICAÇÃO; 
Valor R$ 510,00
Protocolo (cartório): 3.829
Protestante: MV ATACADISTA E MATERIAIS DE 
CONSTRUCAO
Apresentante: BANCO BRADESCO S/A
Protocolo CRA nº.: 2016-105276
Responsável: LOTUS INDUSTRIAL E COMERCIO LT
CPF/CNPJ (MF): 14.225.065/0001-92
Título: Espécie: DMI – DUPLICATA DE VENDA MER-
CANTIL POR INDICAÇÃO; 
Valor R$ 993,33
Protocolo (cartório): 3.835
Protestante: MORAIS DE C OM E IMP DE PROD
Apresentante: ITAU UNIBANCO S/A
Protocolo CRA nº.: 2016-106189
Responsável: MONTEIRO MATERIAL DE CONSTRUÇÃO
CPF/CNPJ (MF): 19.898.820/0001-70
Título: Espécie: DMI – DUPLICATA DE VENDA MER-
CANTIL POR INDICAÇÃO; 
Valor R$ 850,00
Protocolo (cartório): 3.834
Protestante: MV ATACADISTA E MATERIAIS DE 
CONSTRUCAO
Apresentante: BANCO BRADESCO S/A
Protocolo CRA nº.: 2016-106100
Responsável: ESTRUCTURAL ENGENHARIA - ME
CPF/CNPJ (MF): 05.881.170/0001-46
Título: Espécie: DMI – DUPLICATA DE VENDA MER-
CANTIL POR INDICAÇÃO; 
Valor R$ 680,00
Protocolo (cartório): 3.852
Protestante: MV ATACADISTA E MATERIAIS DE 
CONSTRUCAO
Apresentante: BANCO BRADESCO S/A
Protocolo CRA nº.: 2016-107624
Responsável: TAMBABA COUTRY CLUB RESORT 
EMP IMOB CON
CPF/CNPJ (MF): 10.359.505/0001-09
Título: Espécie: DMI – DUPLICATA DE VENDA MER-
CANTIL POR INDICAÇÃO; 
Valor R$ 6.503,32
Protocolo (cartório): 3.850
Protestante: MARE CIMENTO LTDA
Apresentante: BANCO BRADESCO S/A
Protocolo CRA nº.: 2016-107622
Em Obediência ao Art. 15 da Lei n° 9.492 de 10.09.1997, 
intimo a pessoa física acima citada a vir pagar, ou dar por 
escrito as razões que tem, neste 2° Ofício de Protesto, a 
rua Travessa do Fórum s/n, na cidade de Caaporã-PB, 
no prazo de 03(três) dias, sob  pena de ser o referido 
Título Protestado na forma da LEI. 

Caaporã-PB, 03 deNovembrode 2016. 
Bela.  IVANISE DE SOUSA

-  Titular -

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO

 AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00094/2016

Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 
Benedito Soares da Silva, 131 - Monte Castelo - Cabedelo - PB, às 08:30 horas do dia 21 de No-
vembro de 2016, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, restrita à participação 
de Microempresas, Empresas de Pequeno Porte e Equiparados, para: Contratação de empresa 
especializada na confecção de livro. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: 
Lei Federal nº 10.520/02 e Decreto Municipal nº 08/13. Informações: no horário das 08:00 as 14:00 
dos dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: (083) 3250-3121. Email: licitacaocabedelo@
yahoo.com.br Site: www.cabedelo.pb.gov.br

Cabedelo - PB, 03 de Novembro de 2016
SIMONE MEDEIROS BEZERRA - Pregoeiro Oficial

 
CRIL EMPREENDIMENTOS AMBIENTAL LTDA – CNPJ/CPF N° 09.234.399/0001-40. Torna público 
que a SUDEMA – Superintendência de Administração do Meio Ambiente, emitiu a Autorização Am-
biental n° 3526/2016 em João Pessoa, 18 de outubro de 2016 – Prazo: 290 dias.Para a atividade de: 
COLETA, TRANSPORTE DE RESIDUOS INDUSTRIAIS E DE SERVIÇO DE SAÚDE(RSS)SOLIDOS 
E LIQUIDOS DO TIPO CLASSE I (PERIGOSO) II (A E B) (NÃO PERIGOSOS) E CINZAS DE INCI-
NERAÇÃO EM ATERRO INDUSTRIAL ATRAVÉS DOS VEICULOS DE PLACAS HWV 8375, MYS 
4174, MMY 7793, OKA 0927, JOK 3296, HXC 9929, BRA 7617, NNS 1098, HYA 3475, MZH 7313, 
NNR 4023, OVZ 1718, PFJ 8820, QFM 0820, KJX 1145, OKC 9518, QGL 6565, PCZ 5692, MRM 
3511 EM TODO ESTADO D PARAIBA. Município: - UF: PB. Processo: 2016-007675/TEC/AA-4988.

JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 056960
Responsavel.: JOMARKYS SOARES DO VALE
CPF/CNPJ....: 084673534-22
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$          2.000,00
Apresentante: BANCO ITAU S.A-60701190/0001-04
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 057349
Responsavel.: JOMARKYS SOARES DO VALE
CPF/CNPJ....: 084673534-22
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            683,20
Apresentante: BANCO ITAU S.A-60701190/0001-04
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 057336
Responsavel.: JOSE SALVIANO DA SILVA BEZER-
RA - ME
CPF/CNPJ....: 023532859/0001-47
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            914,55
Apresentante: BCO BRADESCO S.A.607469480001.12
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 057527
Responsavel.: MATEX IMPORTACAO E EXPOR LT ME
CPF/CNPJ....: 009137076/0001-38
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$          1.522,00
Apresentante: BANCO ITAU S.A-60701190/0001-04
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 057662
Responsavel.: MERY DAHIANY DE SOUSA SILVA 
- ME LU
CPF/CNPJ....: 015790591/0001-15
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            949,00
Apresentante: CEF-AG TRINC.00360.305.0001.04
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 057430
Responsavel.: NADJA LEONE DIAS RAMOS
CPF/CNPJ....: 007514974-52
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            957,35
Apresentante: BCO BRADESCO S.A.607469480001.12
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 057867
Responsavel.: NORMA LUCIA DANTAS DE ALMEIDA
CPF/CNPJ....: 000558370/0001-49
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            150,00
Apresentante: BANCO ITAU S.A-60701190/0001-04
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 058124
Responsavel.: O MATUTO PATOENSE COMERCIO 
DE MATER
CPF/CNPJ....: 019267546/0001-31
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            395,72
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 058617
Responsavel.: OSANILZA PINHEIRO DOS SANTOS
CPF/CNPJ....: 101713764-12
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$             97,00
Apresentante: BANCO ITAU S.A-60701190/0001-04
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 057174
Responsavel.: RONILDO MUCULINO DOS SANTOS  
034304
CPF/CNPJ....: 019846635/0001-32
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            688,40
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 057460
Responsavel.: SUCONOR S.A.
CPF/CNPJ....: 012726493/0001-20
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$          2.700,00
Apresentante: BCO BRADESCO S.A.607469480001.12
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 057535
Responsavel.: TEMPERAR TEMPERO E RACOES LTDA
CPF/CNPJ....: 001720640/0001-39
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$          1.395,00
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 057014
Responsavel.: VALDEMIR DA S. PROCOPIO
CPF/CNPJ....: 082689214-04
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$          2.855,57
Apresentante: BANCO ITAU S.A-60701190/0001-04
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 058831
Em obediencia ao Art. 15 da Lei No. 9.492, de 10 de 
Setembro de 1997, ficam intimadas as Pessoas Fisicas 
e Juridicas acima citadas a virem pagar os titulos supra, 
no prazo de tres dias uteis, ou darem, por escrito, as 
razoes por que nao o fazem, dirigindo-se, para tanto,ao 
2o Tabelionato de Protesto, a Praca 1817, 40 - Centro - 
Joao Pessoa-PB, sob pena de serem os referidos titulos 
PROTESTADOS, na forma da LEI.

Joao Pessoa,  04/11/2016
----------------------------------------

Bela. MARIA ANGELA SOUTO CANTALICE
- Titular -

     Souto
Serviço notarial e registral

2º OFÍCIO DE PROTESTO - 5º OFÍCIO DE NOTAS
BELA.  MARIA ÂNGELA SOUTO CANTALICE

Praca 1817, 40 -  Centro - J. Pessoa - Fone: 3241.3040
E D I T A L

Responsavel.: ANDRE PENAZZI GUEDES PEREIRA
CPF/CNPJ....: 057846824-74
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$          2.274,60
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 058636
Responsavel.: BR COMERCIO DE PECAS PNEUS 
E SERVIC
CPF/CNPJ....: 007674705/0001-33
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$          1.138,49
Apresentante: BCO BRADESCO S.A.607469480001.12
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 057808
Responsavel.: BR COMERCIO DE PECAS PNEUS E
CPF/CNPJ....: 007674705/0001-33
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$          9.067,57
Apresentante: BANCO ITAU S.A-60701190/0001-04
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 058120
Responsavel.: CONSTRUTORA RODOMILLI LTDA
CPF/CNPJ....: 016888777/0001-74
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            314,70
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 057448
Responsavel.: CONSTRUTORA RODOMILLI LTDA
CPF/CNPJ....: 016888777/0001-74
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            570,00
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 057457
Responsavel.: CONSTRUTORA RODOMILLI LTDA
CPF/CNPJ....: 016888777/0001-74
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            256,70
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 057443
Responsavel.: EDILEUSA MEDEIROS DE ARAUJO
CPF/CNPJ....: 012704794-82
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            300,00
Apresentante: BCO BRADESCO S.A.607469480001.12
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 057084
Responsavel.: EDNA MARIA PINHEIRO DANTAS 
DO NASCI
CPF/CNPJ....: 005630365/0001-13
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$          1.006,86
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 057761
Responsavel.: FRANCISCA JULIA CAVALCANTE 
DE LACER
CPF/CNPJ....: 617833404-44
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            458,54
Apresentante: BCO BRADESCO S.A.607469480001.12
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 057837
Responsavel.: GPM CONSTRUCOES E INCORPO-
RACOE
CPF/CNPJ....: 020926659/0001-80
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            991,25
Apresentante: BCO BRADESCO S.A.607469480001.12
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 057521
Responsavel.: GPM CONSTRUCOES E INCORPO-
RACOE
CPF/CNPJ....: 020926659/0001-80
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            991,25
Apresentante: BCO BRADESCO S.A.607469480001.12
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 057520
Responsavel.: H C COMERCIO DE CHOCOLATES LTD
CPF/CNPJ....: 014664377/0001-50
Titulo......: DUP PRES SER IN  R$          3.741,62
Apresentante: BCO SANTANDER S.A-90400888/000142
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 057796
Responsavel.: ITAMAR MATIAS DE AMORIM
CPF/CNPJ....: 011937921/0001-00
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            975,00
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 057005
Responsavel.: ITAMAR MATIAS DE AMORIM
CPF/CNPJ....: 011937921/0001-00
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            404,50
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
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